EDİTÖRDEN

Sevgili AOTT dergisi okurları,

Yeni bir yıla girdiğimiz bu aylarda 2009 yılının ilk sayısını sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yılki hedeﬂerimizi ACTA Orthopaedica Taumatologica et Turcica olarak daha büyütmüş
olarak sizlerin karşısına çıkıyoruz. Bildiğiniz gibi, bu yıl artık yılda altı sayı olarak yayımlanacağız. Ayrıca, bir sayımızı, belirlenen bir konuk editörün önderliğinde değerlendirme aşamalarından
geçmiş, bir konuya yoğunlaşmış çalışmaların yer aldığı özel bir bölüm içeren ve sizlerin ilgisini
çekeceğini zannettiğimiz şekilde beğenilerinize sunacağız. Bu sayıdaki konuk yazarların konularında uzman yerli ve yabancı bilim adamları olmasına dikkat edilecektir.
Bu sayımızdan itibaren artık ülkemizden katkıda bulunan danışmanlarımızın listesini künye sayfasında göremeyeceksiniz. Değerlendirme sürecindeki süreyi kısaltmak amacıyla ve değerlendirmelerdeki kaliteyi yükseltmek amacıyla danışman kadromuzu genişlettik. Danışmanlarımızdan o
sene içinde yararlandıklarımıza yılın son sayısında bir teşekkür yayımlayacağız. Yabancı danışmanlarımızın listesi ise yayımlanmaya devam edecektir.
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER) yönetim kurulu seçimleri geçenlerde sonuçlanmıştır. Bu vesile ile geçen dönem başkanı sayın Prof. Dr. Murat Hız’a ve yönetim kurulunun
değerli üyelerine gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim. Yeni seçilen başkan
Doç. Dr. İrfan Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, başarılar dilerim. Seçilen yeni yönetim kurulunun desteği ve katkılarıyla dergimiz AOTT’nin daha büyük başarılara imza atacağına
olan inancım tamdır.
Dergimiz AOTT her geçen gün gerek ulusal gerekse uluslararası bilimsel camiada artan olçüde aranır bir pozisyona gelmiştir. Hemen hemen her yabancı dergide dergimizdeki yazılara atıﬂar dikkati
çekmekte ve atıf indeksimiz hızla yükselmektedir. Ayrıca, sizlerin de dikkatini çektiği gibi, dergimizde yabancı meslektaşlarımızın çalışmaları daha sık olarak yayımlanmaktadır. Bilimsel değeri
yüksek ulusal ve uluslararası çalışmalar dergimizin izlenirliğini hızla yükseltmektedir. Elektronik
olarak dergimiz sitesine girme oranları da aylık bazda 21 bin seviyelerine ulaşmıştır. Bu hızlı değişimin 2009 yılında da artarak devam edeceğini umuyoruz.
TOTDER ve AOTT olarak bu yıl 14-15 Mart tarihlerinde İstanbul’da Bilimsel Çalışma Planlama
ve Sunum Teknikleri konulu bir eğitim toplantısı düzenlenmekteyiz. Bu toplantıda, genç araştırmacıları, bilimsel makale yazımında dikkat edilmesi gerekli noktaları, etik sorunları, klinik çalışmaların ve hayvan deneylerinin hazırlanması, destek sağlanması, dergiye gönderilme aşamaları ve
dergideki süreçlerle ilgili olarak, ülkemizde söz sahibi değerli konuşmacıların katkılarıyla bilgilendirmeyi amaçladık. Yoğun ilgi gören bu ilk toplantının kayıtları şimdiden dolmuştur. Her yıl
tekrarlanması düşünülen bu toplantıyı, önümüzdeki yıllarda katılmayı düşünen meslektaşlarımıza
şimdiden hatırlatmak isterim.
Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl dilerim.
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