EDITORIAL

I have been assigned by the Board of Directors of the Turkish Association of Trauma
and Emergency Surgery as the new Chief Editor of the Turkish Journal of Trauma and
Emergency Surgery.
I would like to express my sincere thanks to all associate editors, section editors, peer
reviewers, publication coordinators and authors, and predominantly to our valuable
editors, Prof. Dr. Ömer Türel, Prof. Dr. Cemalettin Ertekin, Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
and Prof. Dr. Recep Güloğlu, who played an important role in the success of the
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, which has reached the honor of
completing its 25th anniversary.
I am very happy since the scientific level of our journal has increased significantly
according to the international parameters and this improvement will go on with the
new board. Our Impact Factor-IF increased to 0.643 in 2019, according to the Journal
Citation Report (JCR). As the editorial board of this period, our aim will be to make
our journal better known and more citable. In the steps we will take in this regard, I
hope that you, our valuable members, authors, and scientific committee and board of
reviewers will continue to increase their interest and support to our journal and our
association.
To be able to improve the quality and accessibility of the journal, as a contribution to
the cost of our journal, during the process of application of the submitted articles, a fee
will be charged regardless of the conditions of acceptance/rejection of the manuscript.
To keep our journal alive and sustain its development at an international level, we
should implement such a strategy that has been applied in many journals.
I believe we will work hard to raise the value of the journal. I wish everyone of the
society success for the future of the Turkish Association of Trauma and Emergency
Surgery.
Yours truly,
Professor Mehmet Hamdi Kurtoğlu
Chief Editor of the Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
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EDİTÖRDEN

‘Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu’ tarafından şahsıma tevdi edilen ‘Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Baş Editörlüğü’ görevine elinizdeki bu sayı
itibariyle başlamış bulunuyorum. İlk sayısından bu yana geçen 25. yılını tamamlama şerefine ulaşmış dergimizin bu güne gelmesinde önemli rol oynayan başta değerli editörlerimiz Prof. Dr. Ömer Türel, Prof. Dr. Cemalettin Ertekin, Prof. Dr. Korhan Taviloğlu ve
Prof Dr Recep Güloğlu olmak üzere söz konusu dönemlerdeki tüm editör yardımcıları,
bölüm editörleri, hakemler, yayın koordinatörleri ve yazarlara sonsuz teşekkür ediyorum. Onların titiz ve vefakar çalışmaları sayesinde gerçekleşen bu gelişme ile Journal
Citation Report (JCR)’a göre Etki Faktörümüz (Impact Factor-IF) 2019 yılında 0,643’e
yükselmiştir.
Dergimizin uluslararası parametrelere göre bilimsel seviyesinin ciddi bir şekilde arttığı
için mutluyum. Bundan sonra da bu artışın azalmadan artması gerekir. Editörler kurulu
olarak amacımız dergimizin daha da bilinmesi, okunması ve refere edilmesi olacaktır.
Bu konuda atacağımız adımlarda siz değerli üyelerimizin, yazarlarımızın ve bilimsel hakem kurulumuzun dergimize olan ilgi ve desteğinizin artarak devam etmesini temenni
ediyorum.
Kalitenin ve erişilebilirliliğinin iyileştirilebilmesi için dergimizin maliyetine katkı olarak,
gönderilen makalelerin ‘’başvurusu sırasında; kabul/red şartına bağlı olmaksızın’’ ücretlendirme yapılacaktır. Dergimizi yaşatabilmek ve enternasyonel seviyede gelişmesini
sağlayabilmek için birçok dergide de uygulanan böyle bir yolu uygulamak mecburiyetinde kaldık.
Editorial kurul olarak gerçekleştireceğimiz yoğun çalışmalar ile aldığımız bayrağı daha
yüksek etki değerlerine yükselteceğimize inanıyor, her birinize çalışmalarınızda içten
başarılar diliyorum.
Saygılarımla
Prof. Mehmet Hamdi Kurtoğlu
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi
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