EDITORIAL

Dear readers of the Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery,
We are proud to share with you and are happy to mention that our journal, which
holds a nationally and internationally significant place in its field, will celebrate its 24th
year; this is thanks to the sincere efforts and a variety of innovations introduced each
year by our journal. As always, we look forward to publishing your successful studies in
our journal; these studies contribute to the improvement of national standards in the
field of trauma and emergency surgery.
Today, there are around 50 journals in the SCI-E, including our journal in our country.
Even long-term, we are working diligently and diligently to become the target of our
high-level journals to be covered by the SCI.
To look back over this year: in total, 54 research articles, 16 experimental studies, and
24 case series and/or case reports have been published in our journal’s issues in 2017,
in addition to the one compilation and short report that are included in each issue.
Fifteen of these studies were received from countries other than Turkey. Our journal’s
impact factor has increased to 0.473, compared to the previous year, according to
Journal Citation Reports 2017. We aim at an impact factor of 1 and above within the
next two years. With your contributions, we accelerate our progress toward this goal
and attach increased importance to our studies.
The control of the similarity rates using iThenticate before the articles are submitted
for reviewing process has contributed to our researchers’ efforts and our journal’s
power. Our journal is now indexed in Europe PMC (http://europepmc.org) after being
included in the United States-centered PubMed. With this index, which is intensely
used by European researchers, our journal’s level of being cited and availability will
increase.
As we approach the end of 2017, we want to inform you and share our happiness with
you about a new development. After the Digital Object Identifier (DOI) developed
for articles, we are about to integrate the ORCID system, in which each author can
obtain a unique and individually defined identity, into our journal’s peer-reviewed
JournalAgent journal acceptance system. Thus, our journal will also begin as of
2018 to use the ORCID record system, which has rapidly gained importance in the
international publishing community. This will prevent confusions that arise from similar
author names. After the DOI, authors will reinforce their ownership of the articles
they write using the ORCID, which is a powerful system. We would like to note that
we always pay close attention to and are open to the different suggestions offered by
you, our distinguished colleagues.
We wish you wellness and success, and we hope to meet for improvement of studies
in trauma and emergency surgery in our country and around the world, making us all
proud.
Best Regards,
Recep Güloğlu, Kaya Sarıbeyoğlu, M. Mahir Özmen, Hakan Yanar
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EDİTÖRDEN

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nin değerli okurları,
Ulusal ve uluslararası veri tabanlarında başarılı bir yerdeki dergimizin çok samimi çabalarla her geçen yıl farklı yeniliklerle dolu 24. yılına giriyor olmasından duyduğumuz
gururu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Travma ve acil cerrahi alanında ulusal standartların yükselmesine katkı sağlayacak başarılı çalışmalarınızı dergimize bekliyoruz.
Günümüzde ülkemizde dergimizde dahil olmak üzere SCI-E kapsamında 50 civarında
dergi bulunmaktadır. Uzun vadeli bile olsa titiz ve gayretle çalışarak hedefimiz üst seviye
dergiler seviyesine çıkarak SCI kapsamında olmaktır.
Geçen yılımızı kısaca gözden geçirirsek; dergimizin 2017 yılı sayılarında 54 araştırma
makalesi 16 deneysel çalışma 24 olgu serisi ve/veya olgu sunumu birer derleme ve kısa
rapor yayınlanmıştır, bu çalışmaların 15’i yurtdışından gelmiştir. 2017 Journal Citation
Reports sonucunda dergimizin impact factor’ü (IF) geçen yıllara göre artışla 0.473 olmuştur. Önümüzdeki iki yıl içinde IF 1 ve üstünü hedeflemekteyiz, çalışmalarımıza bu
yönde hız verdik.
Makalelerin hakem sürecine girmeden iThenticate ile kontrolü sonucu benzerlik oranlarının kontrol altına alınması dergimize güç katmıştır. Dergimiz bildiğiniz Amerika merkezli PubMed ardından Europe PMC (http://europepmc.org) dizininde de taranmaya
başlamıştır, Avrupa merkezli araştırıcıların yoğun olarak kullandığı bu dizinle dergimizin
atıf ve bulunurluğu üst seviyeye taşınacaktır.
2017 yılı sonuna yaklaştığımız şu günlerde sizleri yeni bir gelişmeden haberdar etmek
istiyoruz. Makaleler için oluşturulan digital object identifier’den (DOI) sonra, artık
her yazarın kendi adı için alabileceği tek olarak tanımlanmış kimlik numarası sistemi’ni
(ORCID) dergimizin JournalAgent hakemli makale kabul sistemiyle entegrasyonu sağlanmak üzeredir. Bu şekilde 2018 yılından itibaren uluslararası akademik yayıncılık camiasında hızla yer bulan ORCID kayıt sistemi dergimizde de kullanılmaya başlayacaktır.
Yazar isim benzerliğinden kaynaklanan karışıklıkların önüne geçilmiş olacak, her yazar
kendi makalesinde sahipliğini DOİ gibi güçlü bir sistem ardından ORCID ile pekiştirmiş
olacaktır.
Editörler kurulu olarak önümüzdeki yıllarda ülkemizde ve dünyada travma ve acil cerrahi alanında daha kaliteli çalışmalarla sizleri buluşturabilme dileğiyle hepinize sağlık ve
başarılar diliyoruz.
Saygılarımızla,
Recep Güloğlu, Kaya Sarıbeyoğlu, M. Mahir Özmen, Hakan Yanar
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