EDITORIAL

Dear Colleague,
We are together again in the new year.
Despite our increased workload due to the COVID-19 Pandemic that has shaken the
world, we continue our scientific studies without compromise.
Our journal continues to be a pioneer in the field of Trauma and Emergency Surgery
in the world and our country. Our international identity is further increased with the
contributions of you, our esteemed colleagues.
Thanks to the communication we made with the referees of our journal in 2020, we
were able to shorten the evaluation process of the articles and make them more
qualified. With the efforts of the section editors to preserve the quality while evaluating
the articles related to their fields, the feature of our journal as a scientific source has
stood out.
Despite the outbreak that deeply affected everything like the COVID-19 Pandemic last
year, the number and quality of the articles submitted to our journal were not affected.
However, we think that you will find it reasonable for us to charge an evaluation fee
when submitting articles in order to keep such a valuable academic high-level journal
alive and to cover the costs of the journal.
We wish 2021 to be an academically successful year and wish you, our esteemed
colleagues, a year full of health, peace, and happiness.
Stay in good health.
Prof. Dr. Mehmet Hamdi Kurtoğlu
Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz
Prof. Dr. Mehmet Mahir Özmen
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EDİTÖRDEN

Değerli Meslektaşımız,
Yeni bir yılda yeniden bir aradayız.
Dünyayı sarsan COVID-19 Pandemisi nedeniyle artmış işyükü’müze rağmen bilimsel
çalışmalarımızı ödün vermeksizin sürdürüyoruz.
Dergimiz dünyada ve ülkemizde Travma ve Acil Cerrahi alanında öncü olmaya devam
ediyor. Uluslararası kimliğimizi siz değerli meslektaşlarımızın katkılarıyla daha da artıyor.
2020 yılı içinde dergimizin hakemleri ile yaptığımız iletişimler sayesinde yazıların değerlendirme süreçlerini kısaltıp daha nitelikli bir hale getirebildik. Bölüm editörleri kendi
bölümlerine ait yazılarında değerlendirilmesindeki niteliği koruyucu gayretleri ile dergimizin bilimsel kaynak olma özelliği ön plana çıkmıştır.
Geçen yıl içerisindeki COVID-19 Pandemisi gibi her şeyi derinden etkileyen salgına
rağmen mecmuamıza gönderilen yazıların sayısı ve kalitesi etkilenmemiştir. Ancak böyle
kıymetli akademik üst seviyedeki dergiyi yaşatabilmek dergi masraflarını karşılayabilmek
için gönderilen yazıların müracaatı sırasında değerlendirme ücreti almak mecburiyetinde olduğumuzu anlayışla karşılayacağınızı düşünüyoruz.
2021’in akademik anlamda başarılı bir yıl olmasını diler, siz değerli meslektaşlarımızın
sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmenizi temenni ederiz.
Sağlıcakla kalın.
Prof. Dr. Mehmet Hamdi Kurtoğlu
Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz
Prof. Dr. Mehmet Mahir Özmen
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