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EDİTÖRDEN...

Sayın Meslektaşlarım,
TOTBİD Dergisi’nin Değerli Okurları,
TOTBİD dergisinde 2021 yılına ait altı sayıda (sayılarına göre, sırasıyla; 28+18+15+18+17+14 olmak üzere)
toplam 110 makale yayımlandı. İlgili sayıların hazırlık, değerlendirme, yayımlama ve web sayfasına yükleme
aşamalarındaki katkılarından dolayı: TOTBİD Yönetim Kuruluna; TOTBİD dergisinin yardımcı editör,
teknik, yayın (danışma) kurullarına; birikimlerini ve çok değerli zamanlarını bizlerle paylaşan davetli sayı
editörlerine ve yazarlara; yazışmalardaki katkılarından dolayı TOTBİD ofis çalışanlarına; BAYT (Bilimsel
Araştırmalar Basın, Yayın ve Tanıtım) yayınevi ekibine ve İris İnteraktif firmasına teşekkür ederim.
*
http://dergi.totbid.org.tr/’den giriş yapıldığında “ARŞİV” bölümünde çıkmış sayılar ile derginin yayımlanma
yılı ve sayısı dışında makale başlığı, yazar isim-soyadı ve anahtar kelimeler ile de konuyla ilgili makaleye/
makalelere ve ilgili makaleyle ilgili istatistiki bilgilere ulaşılması mümkün olabilmektedir. Dergimizin
meslektaşlarımız tarafından takip edilmesi ve okunması bizleri onurlandırmaktadır.
*
Yayın kurulu olarak daha önce de değindiğimiz gibi, yazarlar makalelerini hazırlarken çok sayıda yabancı
kökenli kelimeler yanında yarısı yabancı kökenli, kalan yarısı Türkçe olan kelimeleri de kullanmaktadırlar.
2020-2. sayıdan itibaren, her sayının sonuna “Yabancı kökenli sözcükler ve Türkçe karşılıkları”ndan oluşan
bölümleri ekledik. Bu sayı ile, sözlük bölümünü geçmiş eklerle birlikte toplu olarak vermekteyiz. Sözlüğü
oluşturan kelimelerde tekrarlar söz konusu olduğu için bu uygulamamıza şimdilik ara veriyoruz.
Günlük meslek yaşantımızda sık kullandığımız yabancı kökenli kelimeler yerine var olan Türkçe karşılıklarını
kullanmamızın dilimizi koruma açısından gerekli olduğunu ve “Yabancı kökenli sözcükler ve Türkçe karşılıkları”
sözlük ekinin uygun karşılık bulmakta yararlı olacağını düşünüyoruz. Yazarlardan, karşılığı olan yabancı
kökenli kelimler yerine Türkçe kelime kullanmaya özen göstermelerini özellikle rica ediyoruz.
*
Bu sayıda, “Revizyon Kalça Artroplastisi” başlığı altında: “Revizyon total kalça artroplastisinin
endikasyonları; total kalça artroplastisinin başarısız olma mekanizmaları, aşınma ve osteoliz, instabilite ile ağrılı ve
sorunlu total kalça artroplastisinin yönetimi; periprostetik kalça eklemi enfeksiyonu; revizyon kalça artroplastisinde
kullanılan biyomateryaller, cerrahi yaklaşımlar, asetabular ve femoral sorunlar ile rekonstrüksiyon seçenekleri, pelvik
devamsızlık, tek/çift seans tedavi seçenekleri; başarısız kalça revizyon cerrahisi sonrası tedavi seçenekleri; yargıya
yansıyan total kalça artroplasti ameliyatlarında tıbbi ve hukuki değerlendirme” konuları ele alındı.
*
Bu sayının planlanması ve oluşturulmasındaki katkılarından dolayı davetli sayı editörü Sayın Prof. Dr. Berk
Güçlü ile bilgi, deneyim ve zamanlarını bizlerle paylaşan yazarlara yayın kurulu adına teşekkür eder, keyifli
okumalar dilerim.
En içten saygılarımla.
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
TOTBİD Dergisi Editörü

