
Bu seneki ikinci sayımızda 10 orijinal araştırma, 1 derleme yazısı ve 8 olgu sunumu yer almaktadır. Bu sayımızda 
da gerek orijinal araştırmalarda gerekse olgu sunumlarında geniş bir konu yelpazesine yer verilmeye çalışılmıştır. 
Daha önce de belirtildiği gibi dergimize yoğun bir şekilde olgu sunumları gönderilmeye devam etmekte ancak 
her sayıda belirli oranda yer vermek durumunda olduğumuz için olguların yayınlanmasında bazı gecikmeler 
yaşanabilmektedir. Bu durumun anlayışla karşılanacağını ümit etmekteyim. Vurgulamak istediğim diğer bir konu 
da makalelerin değerlendirilmesi sırasında yaşanılan zaman sorunudur. Değerlendirme için özveri ile görev 
yapan hakem hocalarımızın rutin işleri arasında makale değerlendirme için zaman ayırması özveri gerektiren bir 
durumdur, bu nedenle bütün hocalarımıza yayın kurulu adına içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu sayımızın da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olması umuduyla saygılar sunarım.

Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL
Baş Editör
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In the second issue of this year, we include 10 original research, 1 review, and 8 case reports. We attempted 
to include original research as well as case reports covering a wide range of topics. As mentioned previously, 
authors intensively continue submitting case reports for publication; however, we have limitation in the number 
of case reports to be published in each issue and this causes some delays in publication time. We hope the 
authors would show understanding for this situation. Another issue that I would like to mention is the limited 
time spared for the evaluation of the submitted papers. Our devoted referees spare their time among their 
routine program to evaluate the manuscripts. We, therefore, present our profound thanks to all referees on 
behalf of the editorial board.

We hope this issue would benefit your scientific work and background.

Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL
Editor-in-Chief




