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Editörden
Değerli okuyucularımız
Geçtiğimiz yıla, ilk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılması ile Dünya
Sağlık Örgütünün 11 Mart 2020’de pandemi ilan ettiği Covid-19 virüsü damgasını vurdu. Covid19 pandemisi içinde bulunduğumuz bu günlerde dünyanın hemen her ülkesinde günlük hayatı
durdurması ve birçok alanda krize neden olması nedeniyle 21. yüzyılın en büyük olayı olmaya
adaydır. Tüm dünyada, sağlık sistemleri başta olmak üzere salgının yayıldığı ülkelerde de
ekonomik, sosyal ve siyasal birçok alanın işleyişinin olumsuz etkilendiği hepimizin malumudur.
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi ekibi olarak, dünya tarihinin en büyük pandemisinin yaşandığı ülkemizde her zorluğa rağmen çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Bu olağanüstü
şartlarda dahi, 2020 yayın yılını 3 sürekli sayı, 2 ek sayı (‘Covid-19 Pandemisi’ ve ‘Sağlıkta Yapay
Zeka’ özel sayısı) olmak üzere 5 sayı ile bitirdik. 2020 yılı Covid-19 özel sayımızda yer alan makalelerin ilgi ile okunacağını, pandemi ile mücadelede yol gösterici olacağını ve başka araştırmalara
ışık tutacağını umuyoruz. Ayrıca, dergimizin halihazırda indekslendiği veritabanlarına bir yenisinin
eklenmiş olduğu haberini sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Yine bu zor günlerde, akademik
ve mücadeleci ruhumuzdan ödün vermeyip, dergimizin daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle
başvurduğumuz EBSCO Academic Search Complete veri tabanına kabul edildiğini siz değerli
okuyucularımızla paylaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Arzumuz ve hedefimiz, dergimizin
okunurluğu yüksek, uluslararası standartlarda bilimsel bir yayın organı olarak yayın hayatımıza
devam etmektir. Bu bağlamda, halihazırda hem Türkçe hem İngilizce makale kabul ettiğimiz
dergimize 2021 yılından itibaren sadece İngilizce dilinde yayın kabul edeceğimizi sizlere duyurmak isteriz. Yine, siz değerleri yazarlarımızın dergimize gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle 2020
yılında toplam basılacak makale sayımızı 49’dan 72’ye çıkardığımızı bildirir, ilginize teşekkür
ederiz.
2020 yılını böylesine başarılı bir şekilde arkada bırakmamızı sağlayan, dergi editörler kuruluna,
danışman kuruluna, hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
2021 yılının bilimin ışığında, dergimiz, ülkemiz ve dünya için daha iyi bir yıl olacağı umuduyla aynı
özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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