eni bir yayın döneminde sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. 2015 yılının ilk sayısında ülkemizin değerli merkezlerinden kıymetli yazarlar tarafından dergimize gönderilmiş olan
dokuz adet orijinal araştırma eseri ve dokuz adet olgu sunumu olmak üzere 18 adet eser yer almaktadır. Bu eserler değerlendirildiğinde aort anevrizmaları, periferik arter hastalıkları, karotis
arter hastalıkları, arteriyo-venöz erişim ve ven hastalıkları gibi damar cerrahisi alanının hemen
tüm alanlarını içerecek bir dağılım göstermektedir. Bu nedenle siz değerli okuyucularımızın ilgisini çekeceğini ve beğenisini kazanacağını düşünüyorum.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Damar Cerrahi Dergisinin 3 sayısını da zamanında basabilmiş olmaktan
gurur duymaktayım. Önceki yıllarda dergimiz zamanında ve yeterli sayıda makale ile basılmamış olması nedeniyle Türk Tıp Dizini’nden çıkarılmıştı. Yoğun gayretlerimiz sonunda dergimiz
yeniden Türk Tıp Dizini’ndeki yerini almıştır. Bunun haricinde ise hala “index medicus” ve “science citation index” nezdinde dergimizin değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu konuda
tüm meslektaşlarımızın desteğine ihtiyacımız vardır. Dergimizin özellikle orijinal araştırma vasfındaki makaleler ile desteklenmesi önemlidir. Ayrıca bu makalelerin değerlendirme sürecinde
görev alan çok kıymetli hakem danışmanlarımıza da çok iş düşmektedir. Gönderilen bir yazının
değerlendirilme süreci ve bu sürecin hızı, hakem danışmanlarımızın öz verili çalışmalarına bağlıdır. Bir yazı en az 2 hakem danışman tarafından değerlendirilmeli ve bu danışmanların vereceği kararlar doğrultusunda seyri değişmektedir. Maalesef üzülerek belirtiyorum ki danışman
listesinde yer alan pek çok meslektaşımız kendilerine bir yazıyı gönderdiğimizde bazen mazeret
bile göstermeden yazıyı bekletip sonra cevap bile vermemektedirler. Bu gibi davranışlar ise değerlendirme sürecinde uzamalara neden olmaktadır. Hakem danışmanlardan ricam; bir yazıyı
değerlendirmeleri için gönderildiğinde; yazı ilgi alanları dışındaysa, müsait değillerse veya değerlendirmek istemiyorlarsa kendilerine ilk teklif maili geldiğinde “değerlendirmek istemiyorum” linkinden işlem yapmalarıdır. Biz de bu durumda hızlı bir şekilde yeni hakem danışman
tayin ederek değerlendirme sürecini kısaltabiliriz.

Geldiğimiz nokta itibari ile değerlendirirsek dergimiz artık bir düzene oturmaktadır. Sayılar zamanında ve içerik olarak da dolu bir şekilde basılmaktadır. Bundan sonrası için de derginin geleceğine daha ümitle bakabilmekteyim. Dergimizin web sayfası için yeni ISSN numarası
alınmıştır. Bu sayfadan derginin 2003 yılından itibaren tüm arşivine ve basıma kabul edilmiş yazıların doi numarası verilmiş hallerine ulaşabilirsiniz.

2015 yılı için her zamankinden daha fazla sizlerin desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Gerek
yazarlarımızın gerekse hakem danışmanlarımızın öz verili çalışmaları çok önemlidir. Bizleri şimdiye kadar destekleyen tüm yazarlara ve çok değerli vakitlerini ayırarak yazıları değerlendiren
tüm hakem danışmanlarımız ile derginin basımında emeği geçen tüm Türkiye Klinikleri çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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