yılı yayın döneminin bu ilk sayısında, dergimize gönderilmiş olan beş orijinal araştırma eseri ve
beş de olgu sunumu olmak üzere toplam on adet çalışma yer almaktadır.

Geçmiş dönemlerde dergimize daha fazla sayıda orijinal araştırma eseri gönderildiğinden, hem derginin içerdiği
çalışma sayısı yeterli olmakta hem de basımı tam zamanında gerçekleştirilmekteydi. Hatta 2013-2014 yılları arasında başta SCI-Expanded olmak üzere diğer indekslere girmek için başvuruları yapmış ve sürecin tamamlanması
için gerekli olan koşulları Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kuruluna sunmuştuk.

2014 yılında Derneğin web sitesinin ve dolayısıyla dergi web sitesinin de yeniden düzenlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Derneğin web sayfası organizasyonu için hizmetin satın alındığı firmanın değişmesinin ardından derginin web sayfası da Türkiye Klinikleri’nden alınarak Derneğin web sayfası hizmetini sunan firmaya verilmiştir.
Ancak bazı aksaklıklar ortaya çıkmış ve çözümüne yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Damar Cerrahi Dergisi
için yeni yapılan web sayfasında “Basım Aşamasındaki Yayınlar” sekmesi unutulduğu için, dergide kabul edilen ve DOİ numarası verilen yazılar sisteme yüklenememiştir. Bunun sonucunda yazarlar makalelerine ulaşamamış ve bu konuda birçok şikâyet gelmiştir. Daha da önemlisi, kabul edilen makalelere verilen DOİ numaraları,
bu yazılar internette yüklü bulunamadığı için; DOİ numarası sağlayıcısı CrossRef firması tarafından tespit edilememiştir. Bu sebeple CrossRef, DOİ numarası konusunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesi ile dergi editörlüğünü uyarmıştır. Dergi sayıları arşivi aktarılırken makale şeklinde değil, ki bu şekilde olması gerekirdi, derginin
o sayısı bir bütün olarak sisteme yüklenmiştir.

Derginin web sayfasını yapmak üzere sözleşme hazırlanmak istenen şirket ile yapılan görüşmede, sadece web sitesinin altyapısını kuracakları ve bunun dışında bir hizmet vermeyecekleri anlaşılmıştır. O ana kadar Türkiye Klinikleri tarafından hizmet verilen; yazıların ilk değerlendirilme, ilk düzeltilme, istatistik ve dil editörlerine
gönderilme konularında düzensizlik yaşanacağı anlaşılmıştır. Bu sürecin derginin işleyişinde ciddi aksaklıklara
yol açacağı öngörülmüş ve Dernek Yönetim Kurulu ile görüşülerek eski sisteme geri dönüş önerilmiştir.

Bunun üzerine, Türkiye Klinikleri ile derginin web sayfası için yeniden çalışılmaya başlanmıştır. Ancak, Dernek web sitesi ile ortak çalışma konusunda yaşanan sıkıntılar devam etmektedir. Söz konusu aksaklıklar zaman
içerisinde dergiye gönderilen yayın sayısında ciddi bir düşüşe neden olmuştur. Bu da özellikle 2015 yılının
ikinci ve üçüncü sayıları ile 2016 yılının birinci sayısının yeteri kadar araştırma yayını ile basılması konusunda
çok ciddi gecikmelere sebep olmuştur. 2008 yılı itibarıyla yeniden yapılandırılan Damar Cerrahi Dergisi özellikle 2013 ve 2014 yıllarında; gönderilen yayın sayısı, değerlendirme ve kabul süreci ve de zamanında basım,
indekslere müracaat konusunda optimum seviyelere getirilmişken, web sitesinin yeniden organizasyonu ile ilgili koordinasyon bozukluğu sonucunda sekiz yılda büyük emeklerle elde edilen bütün kazanımlar neredeyse
kaybedilmiştir.

Son olarak, derginin şu anda en büyük sıkıntısı, orijinal araştırma yayınlarının arzu edilen sayıda gelmemesidir. Bu durum; ancak orijinal araştırma sayısı kadar basılabilme kriterinden dolayı kabul edilen olgu sunumlarının da geç basılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, Damar Cerrahi Dergisi Danışma Kurulu ve web sitesinde
ismi yazılı bazı hakem danışmanların, gönderilen yazılara süresi içinde neredeyse hiç cevap vermemeleri, telefon aramalarına geri dönmemeleri, gerekli ihtimam ve ilgiyi göstermemeleri de derginin süregelen en önemli
problemidir.

2016 yılı içinde bu sorunları sizlerin desteği ile aşacağımıza eminim. Damar Cerrahi Dergisi’ni destekleyen tüm
yazarlara, görevini layıkıyla yapan yardımcı editörlere, biyoistatistik ve dil editörlerine ve Danışma Kurulumuza, özellikle basımında emeği geçen Türkiye Klinikleri çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla.
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