EDITORIAL

Dear readers,
We are proud to share with you the great happiness of commemorating the 25th
year of the Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. We have grown over
the years and continue to increase our reach and standing in the scientific world as a
member of important professional databases. The contributions of the experimental
and clinical studies performed by researchers from both our country and many others
cannot be denied. For a quarter of a century we have worked to improve the health of
present and future generations, and we look forward to continuing this journey.
Only 62 of 782 scientific journals published in our country and screened by the TUBITAK
Ulakbim TR Index (the Turkish National Academic Network and Information Center)
are included in the Science Citation Index Expanded database. We are proud to be
among them. Our articles indexed with PubMed received an average of 2500 visits last
year, and this year , nearly 4000 articles in our journal were visited monthly. According
to the Clarivate Analytics Journal Citation Report results of 2018, our impact factor
increased from 0.473 in 2017 to 0.525. The current target for our journal is to reach
and surpass an impact factor of 1.
As of 2018, we integrated the use of the Open Researcher and Contributor ID (ORCID
ID), designed to disambiguate researchers from one another, into our JournalAgent
peer review and acceptance system. In addition, new features have been introduced
to the JournalAgent system to facilitate follow-up and control of manuscripts by the
editorial board and publishers.
The editorial board eagerly anticipates presenting you with more high-quality studies in
the field of trauma and emergency surgery performed both in our country and around
the world.
We wish you health and success.
Respectfully yours,
Recep Güloğlu, Kaya Sarıbeyoğlu, M. Mahir Özmen, Hakan Yanar
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EDİTÖRDEN

Sevgili Okurlarımız,
Bilimsel dünyanın dijital ve başarılı veri tabanlarında giderek daha fazla değer kazanan
“Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergimizin” 25 yaşına ayak basıyor olmasının büyük
mutluluğunu sizlerle paylaşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Çeyrek yüzyılın arkasında ülkemizin yanı sıra birçok kıtadan çalışmacının emekleri ile deneysel ve klinik
çalışmaların ortaya koyduğu sonuçların günümüz ve gelecek nesillerin sağlığına katkısı
yadsınamaz.
Ülkemizde yayınlanan ve TÜBİTAK Ulakbim TR Dizin tarafından taranan 782 bilimsel
derginin sadece 62’si SCI-Expanded kapsamındadır. Bu indekste yer alan dergimiz için
sevindirici haber olarak, bilimsel seviyesinin her geçen gün ciddi bir şekilde arttığını
ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle tespit edebiliyoruz. PubMed’de taranan yazılarımız, geçtiğimiz yıl aylık ortalama 2500 ziyaret alıyorken, bu yıl aylık ortalama 4000’e
yakın ziyaret almıştır. 2018 yılı Clarivate’nin “Journal Citation Report” sonucuna göre
2017’de 0.473 olan impact factor’ümüz (IF) 0.525’e yükselmiştir. Dergimiz için şimdiki
hedef IF’nin 1’in üstüne çıkmasıdır.
2018 yılı itibariyle, yazarların kendi adı için alabildiği tek olarak tanımlanmış kimlik numarası sistemi-Open Researcher and Contributor ID (ORCID ID) dergimizin JournalAgent hakemli makale değerlendirme ve kabul sistemi ile entegre edilmiş ve ORCID kayıt
sistemi dergimizde de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanında JournalAgent sistemine
kazandırılan yeni özellikler ile Yayın Kurulu ile Yayımcılar için yazı takibinin ve kontrolünün kolaylaştırılması amaçlanmıştır.
Editörler kurulu olarak önümüzdeki yıllarda da ülkemizde ve dünyada travma ve acil
cerrahi alanında daha kaliteli çalışmalar ile sizleri buluşturabilme dileğiyle.
Sağlık ve başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Recep Güloğlu, Kaya Sarıbeyoğlu, M. Mahir Özmen, Hakan Yanar
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