Sevgili okuyucularımız,
2019 yılının ilk sayısı ile karşınızdayız.
THSD Editörler Kurulu Aralık 2018’de
toplanarak geçen iki yılı değerlendirdi.
Toplantıda önümüzdeki dönemde yeni
uluslararası dizinlere başvuru için karar alındı
ve yazıların değerlendirme sürecinin daha
nitelikli ve hızlı olması için yapılması
gerekenler tartışıldı. Yazıların değerlendrime
sürelerinin hızlanmasında en önemli faktör
hakem değerlendirmelerinin hızlı ve nitelikli
olmasıdır. Bu yüzden Dergimizin kullanıcı
listesinde yer almanızı ve Dergipark
hesabınızdaki bilgilerinizi güncellemenizi
diliyoruz.
Bir çok dergi kabul ve red oranlarını
analiz etmekte ve genel olarak diğer dergilerin
eğilimi ile karşılaştırma yapmaktadır. Bu
oranların dergilere başvuran yazıların kalitesi
hakkında bilgi verdiği düşünülmektedir. Biz de
bu bilgileri zaman zaman sizlerle paylaşmayı
düşünüyoruz.

değerlendirme süresi bütün yazılar hesaba
katılınca ortalama 57 gündür. Bu sürenin
oldukça
fazla
olduğunu
düşünüyoruz.
Dergiparka geçiş sürecinde bazı aksaklıklar
yaşamamızın da sürenin uazamasına katkısı
olduğunu düşünüyoruz. Değerlendirme sürecini
hızlandırmaya çalışıyoruz ve ilerleyen sayılarda
bu sürenin kısalacağını tahmin ediyoruz.
Bu yılın ilk sayısında oldukça zengin
bir içeriği sizlerle paylaştığımız için mutluyuz.
Bu sayımızda 7 araştırma makalesi, 1 rapor, 2,
alandan notlar ve 1 editöre mektupla
karşınızdayız.
Keyifili okumalar dileriz.
Sibel Sakarya, Yücel Demiral

Dergimizde yayımlanan son üç yıllık
yazıları değerlendirdirdiğimizde 2016 yılında
17, 2017’de 21 ve 2018 de 24 yazı yayımlanmış.
2016 da 13 araştırma, 3 alandan notlar ve 1 kısa
rapor. 2017 yılında 14 araştırma, 5 rapor 2
editöre mektup, 1 veri. 2018 yılında ise 16
araştırma 3 editöre mektup, 2 rapor, 2 tartışma
ve 1 kısa rapor yayımlanmış. Bu sayıların
dergimize başvuran yazıların sayısal olarak
arttığını ve giderek zenginleştiğini gösterdiğini
düşünüyoruz.
2018 yılında Dergimize başvuran
yazıların yaklaşık %25’i kabul edilmiştir. Red
oranlarını etkileyen pek çok faktör söz
konusudur.
Bunların
başında
yazının
konusunun uygun olmaması ve düşük kalitede
olması gelmekle beraber, başvuran yazı
sayısının da önemli derecede etkisi olduğunu
unutmamak gerek. Dergimize 2018 yıllında
yaklaşık olarak 90 yazı başvurmuştur.
Degimize başvuran yazıların ortalama
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Dear Readers,
We are presenting the first issue of the 2019.
Turk J Public Health Editorial Board evaluated
the last two years of the Journal in a meeting in
December 2018. The decision was taken to
apply for new international indexes and the
need for more qualified and faster evaluation
process were evaluated in the upcoming period.
The most important factor in order to achieve
faster evaluation period for the articles is to
obtaining the referees’ fast and qualified
evaluations. Therefore, we kindly ask you to
join in our Journal' user list and update your
information in your Dergipark account.

have 7 research articles, 1 report, 2 notes from
the field and 1 letter to the editor in this issue.
We wish you enjoyable readings.
Sibel Sakarya, Yücel Demiral

Most journals use acceptance or
rejection rates to analyse whether the number of
papers that they are rejecting or accepting is
comparable to usual trends. These ratios are
considered to give information about the quality
of the articles that apply to journals. We also
want to share this information with you
periodically.
Approximately 25% of the articles
submitted to our Journal were accepted in 2018.
There are many factors that affect the
rejection/acceptance rates. It is important to
note that although the unsuitable subject of the
articles and low quality were the most important
factors for rejection, the number of application
has a significant effect too. Approximately 90
articles have been applied to our journal in 2018.
The average evaluation time of the manuscripts
which applied to our Journal is 57 days on
average. We think this period is rather long. We
believe that we have experienced some
shortcomings in the transition to Dergipark also
contributes to the prolongation of the period.
We are trying to accelerate the evaluation
process and we are expecting this period to be
shorter in the following issues.
In the first issue of this year, we are
happy to share a very rich content with you. We
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