TOTBİD Dergisi

vii

EDİTÖRDEN...
Sayın Meslektaşlarım,
TOTBİD Dergisinin Değerli Okurları,
Öncelikle, bugünlerde akademik kadrolara atamaları yapılan ve yapılacak olan meslektaşlarımı kutlar, bundan
sonraki meslek yaşamlarında da; öğretim, araştırma ve özgün araştırmalar yapma konularındaki başarılarının
devamını dilerim.
*
“Yazara Bilgi” bölümünde 4. ve 5. Madde’lerde belirtildiği gibi; TOTBİD Dergisine, TOTBİD’in Çekirdek Eğitim
Programı ile Eğitim Konseyinin (TOTEK) belirlediği “100 temel seminer konusu” ile ilintili konularda Türkçe
derleme makaleler kabul edilmektedir. Türkçe aranılan bir kaynak olma özelliğimizi devam ettirmek için, bize
teslim edilen görevi yerine getirme gayreti içinde çalışmaktayız.
*
T.C. Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı sayfasında (http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo10_2020M_10032020.pdf)
2020 Mart dönemi için doçentlik başvuru şartları olarak (Sağlık Bilimleri Temel Alanında) Tablo 10, Madde 2
Ulusal Makaleler ile ilgili olup “a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma
makalesi” olma şartı aranmaktadır.
TOTBİD dergisi, her sayıda farklı konuların işlendiği, davetli sayı editörü tarafından yazar ve konuların
belirlendiği, Türkçe derleme makale kabul eden bir dergidir. Her makalenin “doi” numaraları alınmakta ve
kaynakların “Crossref” kayıtları yapılmaktadır. Makalenin dergiye gelişi ile kabulü arasında geçen süreçte her
makale; davetli editör (iki kez) –iki teknik kurul üyesi– yayın kurulu üyesi yardımcı editör ve editör (iki kez)
tarafından değerlendirilmektedir. 2020-02. sayısından itibaren, değerlendirmeler oluşturduğumuz yayın ve
hakem kurulu tarafından görev dağılımı esasıyla yapılmaktadır. Pek çok artı özelliğimize rağmen, derleme
makalelerin yayınlandığı dergiler henüz Ulakbim dizinine giremedikleri için, derleme makaleler doçentlik
kriterleri içerisinde geçmemektedir. TOTBİD Dergisi kapsamındaki derleme makalelerin doçentlik dosyasında
kabul edilir makaleler olabilmesi hepimizin en büyük arzusudur. İçimizdeki umudu kaybetmeden, TOTBİD
Dergisi kurulları olarak, konusunda deneyimli yazarlar tarafından yazılan makaleleri siz değerli okuyucularımıza
sunabilmek için tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
*
Enfeksiyon ya da enfekte hastanın duyumu bile hepimizde tedirginlik yaratmaktadır. Osteomiyelit, septik artrit
ya da diğer spesifik enfeksiyonlar yanında, ilgi alanımız gereği uyguladığımız implantlara bağlı olarak gelişen,
ameliyatlarımızda başlangıçta elde ettiğimiz başarıya gölge düşüren, keyfimizi ve uykularımızı kaçıran kasiskelet sistemi enfeksiyonları günlük pratiğimizde sık karşılaştığımız hasta gruplarını oluşturmaktadır.
Farklı nedenlerle ortaya çıkabilen, hasta ile hekimi mutsuz ve tedirgin eden, ülke ekonomisine de zararı olan
kas-iskelet sistemi enfeksiyonları elinizdeki sayının konusunu oluşturmaktadır. 23 farklı konu, alanlarında
deneyimli yazarlar tarafından yazıldı. Bu sayının planlanması ve oluşturulmasındaki katkılarından dolayı davetli
sayı editörü sayın Prof. Dr. Feza Korkusuz ile deneyim ve tecrübelerini bizlerle paylaşan yazarlara çalışma
ekibim adına teşekkür ederim.
Sizlerin ve ailelerinizin Kurban Bayramınız kutlar, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim.
En içten saygılarımla.
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
TOTBİD Dergisi Editörü

