Damar Cerrahi Dergisi’nin 2013 yılı ilk sayısında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Sizlere layık olmak için güzel bir sayı hazırlamaya gayret ettik ve
bunu da birlikte başardığımız kanaatindeyim.
Dergimizin geldiği nokta itibariyle daha önce paylaştığım gibi başta SCI-Expanded olmak
üzere uluslararası dizinlerde dergimizin yer alması için gerekli girişimler yapılmıştır.

Hepimizin gayretleri ile dergimizi bugün geldiği noktadan daha ilerilere taşıyacağımızdan hiç şüphem yoktur. Bundan 3-4 yıl önce yazı bulmakta ve sayı basmakta çok zorlandığımız günler artık geride kalmıştır. Dergimiz tam zamanında basılmaktadır. Geçmiş
yıllardaki sayıları ile karşılaştırıldığında 2012 yılı içerisinde yayınladığımız her sayıda neredeyse geçmiş yıllarda yayınlanmış bir yıllık makale sayısına sadece bir sayı ile ulaşıldığını görmek mümkündür.

Bu sayıda da 11 tanesi orijinal araştırma eseri olmak üzere toplam 33 makale bulunmaktadır. Bu neredeyse 2011 yılında bir yılda basılan 3 sayıdaki toplam makale sayısının 2 katına tekabül etmektedir. Bu bilimsel desteğiniz bizleri mutlu etmektedir. SCI-Expanded
indeksinde yer aldığımız gün ise hepimizin çok büyük mutluluk yaşayacağından eminim.
Bu sayıda dergimizi onurlandıran Sayın Prof.Dr. Byung-Boong LEE’ye sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sayın Prof.Dr. Byung-Boong LEE dergimize biri editöryal, diğeri ise derleme tarzında olmak üzere iki önemli yazı ile katkıda bulunmuştur. Bu yazıyı
aslında “Vascular Surgery” dergisi için hazırlamış olup, dergimizi onurlandırmak için bizlerle paylaşmıştır. Konjenital vasküler malformasyonlar konusunda dünyaca kabul görmüş
büyük bir otoritenin böyle önemli bir derlemesini dergimizde basmış olmaktan çok büyük
mutluluk duymaktayım. Bunun dışında Sayın Prof.Dr. Selim İSPİR de EVAR konusunda
bir derleme yazmıştır. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu iki kıymetli yazının
da dergimize ve siz meslektaşlarımıza katkısı olduğuna eminim.
Son dönemde dergimizin yazarlara cevap verme süresi oldukça hızlanmış olup, makaleler hızlıca sonuçlandırılmaktadır. Bu sayı ile birlikte kabul edilen ve basım sırasına alınan
makaleler pdf formatına çevrilip, doi numarası verilerek hızlıca dergimizin web sayfasına basım aşamasındaki makaleler başlığı altında sunulacaktır. Yazılar bu halleriyle yazarları tarafından kullanılabilecektir.

Dergimizin danışmanlar kuruluna uluslararası ve alanlarında değerli isimler eklenmiştir.
Dergimizin gücü daha da artmıştır.

Dergimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlara, hakem danışmanlara, editöryal
kurula ve Türkiye Klinikleri çalışanlarına çok teşekkür ederim.
Hepimize layık olacak nice dolu sayılarla karşınızda olabilmek dileklerimle...
Saygılarımla.
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