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De¤erli meslektafllar›m,

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nin ilk say›s› 1995 y›l› Mart ay›nda t›p dünyas›na kazand›r›lm›flt›r ve o zamandan beri TÜB‹TAK Türk T›p Dizini süreli yay›nlar indeksinde, 2001 y›l›ndan itibaren Index Medicus (Medline’da) ve 2005 y›l›ndan
itibaren Excerpta Medica / EMBASE indekslerinde yer almaktad›r. Bildi¤iniz gibi
dergimiz 1995-2000 y›llar› aras›nda Dr. Ömer Türel’in ve 2000-2008 y›llar› aras›nda
ise Dr. Cemalettin Ertekin’in editörlü¤ünde yay›n hayat›na devam etmifltir. Ben baflta Say›n Türel ama ard›ndan Say›n Ertekin’den çok fazla fley ö¤rendim ve onlar›n yan›nda ç›rakl›¤›m› tamamlad›m. Bu nedenle her ikisine de sonsuz teflekkür ederim, bana her zaman yol gösterici, sorumluluk verici ve cesaretlendirici oldular. Editörlü¤üm süresince de her ikisinin engin deneyimlerinden yararlanmaya devam edece¤im.
Editörlük dönemime bafllarken sizlere derginin özellikle son üç y›ldaki profilini ç›kartmak istedim. 2006 ve 2007 y›llar›nda gönderilmifl olan çal›flmalar›n yan›nda
2008 y›l› için bas›ma kabul edilen makaleleri bu çal›flma içine alarak derginin gelece¤i için sizlere biraz ›fl›k tutmak istedim. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’ne
2006 ve 2007 y›llar›nda gönderilen ve 2008 y›l›nda bas›ma kabul edilen makalelerin uzmanl›k dallar›na göre da¤›l›m›nda, en çok makale gönderilen 8 uzmanl›k dal›
ele al›nd›¤›nda s›ras› ile Genel Cerrahi (%28), Acil T›p (%14), Ortopedi (%10),
Kalp ve Damar Cerrahisi (%9), Nöroflirürji (%8), Gö¤üs Cerrahisi (%5), Plastik
Cerrahi (%5) ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon (%5) olmufltur. Derne¤imize 2006
ve 2007 y›llar›nda üye olan ve son iki kongremize kat›lan meslektafllar›m›z›n profilleri de bu sonuç ile uyumludur.
Dergimize gönderilmifl olan çal›flmalar›n türlerine göre da¤›l›ma bak›ld›¤›nda, deneysel çal›flmalar›n 2006 y›l›nda bir tane iken, 2007 y›l›nda 24 taneye ç›kt›¤› ve
flimdiden 2008 y›l›nda 7 deneysel çal›flman›n bas›ma kabul edildi¤i görülmektedir.
Olgu sunumlar›nda 2007 y›l›nda 97 adet ile bir patlama yaflanm›fl, ancak yapt›¤›m›z düzenli duyurular ve hakemlerimizin daha s›k› de¤erlendirmeleri sonucunda
2008 y›l› için sadece 18 adet olgu sunumu yay›na kabul edilmifltir. ‹lk dönemde
dergimizde çal›flmalar›n yay›na kabul edilme oran› %65-70 aras›nda iken, flu anda
%44 civar›ndad›r.
Bu y›ldan itibaren editöre mektuplara dergide yer verilmemesin e ve sadece internet
ortam›nda yay›nlanmas›na karar verilmifltir. Halen 2008 y›l›n›n 4 say›s›na yetecek
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say›da yay›na kabul edilen makale ile birlikte, 2009 y›l›n›n ilk iki say›s›n› dolduracak kadar makale elimizd e mevcuttur. 2009 y›l› itibari ile SCI-Expanded indeksine
girme çabalar›m›z tüm h›z› ile devam edecektir. Olgu sunumlar›n›n azalt›lmas› ve
editöre mektuplar›n kald›r›lmas› bu amaç u¤runa yap›lan uygulamalard›r. Yurtd›fl›
kaynakl› makalelerin oranlar›na bak›ld›¤›nda 2006 y›l›nda %6, 2007 y›l›nda %18 ve
2008 y›l›nda %22 oran›nda olmufltur. ‹ngilizce dilinde gönderilen makalelere bak›ld›¤›nda ise, 2006 y›l›nda bu oran %40, 2007 y›l›nda %63 ve 2008 y›l›nda ise
%65’tir. Dergimizin elektronik ortamda tam metin olarak yay›nlamas› nedeniyle
tüm dünyadan meslektafllar›m›z makalelere ulaflabilmektedir. Bu nedenle, ‹ngilizce
dilinde yay›nlar›n gönderilmesi yazarlara do¤al olarak referans gösterilmek ad›na
bir avantaj getirmektedir.
Bu ba¤lamda, dergide eme¤i geçen editörlere ve yard›mc›lar›na, hakemlerimize,
tüm profesyonel kadroya, dernek yönetimimize, bizi destekleyen üyelerimize ve
bas›m ile da¤›t›m konusunda bize sponsorluk yapan Sanofi-Aventis firmas›na teflekkür eder, desteklerinin devam›n› dileriz.

Dr. Korhan TAV‹LO⁄LU
Editör

x

Ocak - January 2008

