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Değerli Meslektaşlarımız
Bizleri mutlu kılan birkaç gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.
2010 yılından itibaren artık daha çok makalemiz var. Kabul oranımız % 70
olmasına karşın, biz “zamanında basabilmek için son anda büyük çabalar içine
girmiyor, daha sonraki sayıların değerlendirmesini yapıyor” aşamasına geldik.
Bu durumu çok önemsiyoruz. Bu konuda derginin elektronik ortama taşınmış olmasının önemi ve bunun getirdiği kolaylıklar kadar, siz değerli meslektaşlarımızın daha fazla sayıdaki çalışmanızı dergimize göndermiş olmanızın da çok büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda tüm yazarlarımıza şükran borçluyuz.
Bu arada dergimizin elektronik değerlendirme sürecinde bir takım değişiklikler yapılarak değerlendirme sürecinin daha pratik ve kolay bir hale getirilmesini hedefliyoruz. Yapılmakta olan değişiklikle on-line sistemde hakemlerimiz için değerlendirme skorlaması, makale türlerine göre yeniden
hazırlanmaktadır. Ayrıca soruların cevaplarına göre son kararın verilmesinde “Yayınlanabilir” seçeneği aktif hale gelecek şekilde yeni bir düzenleme
yapılmış, değerlendirilen kriterlerin uygunluk içermesinin doğrudan sonucu etkileyecek bir faktöre dönüşmesi sağlanmıştır. Bu değişikliklerin hakemlerimizin çalışmalarını kolaylaştıracağını umuyoruz.
Bu sayıdan itibaren Ulusal Cerrahi Dergisi “Türk Hepato Pankreato-Bilier
Cerrahi Derneği”nin de yayın organı olmuştur. HPB grubu kendi dergisini
çıkartmaya devam etmek yerine, gücünü Ulusal Cerrahi Dergisinde odaklayarak Türk Cerrahi camiası adına çok daha üst düzeyde bir derginin oluşmasına önemli bir katkı sunmuştur. Değerli meslektaşlarımızı bu kararlarından ötürü candan kutluyor, bu girişimin diğer alanlara da örnek olabileceğini umuyoruz.
Bildiğiniz gibi dergimiz uluslararası dizinlere girme yolunda oldukça önemli aşamalar kaydetmiş ve son bir yıl içinde EBSCO ve ELSEVIER dizinlerine
girilmiştir. Bu aşamadaki son hamle Science Citation Index-Expanded’e girme aşaması olup, 13 Kasım 2009 tarihinde yaptığımız başvuru ile değerlendirme aşaması başlamış ve şu ana kadar süreç sorunsuz olarak devam etmiştir. 2010 yılı içinde sürecin tamamlanması beklenmektedir. Bu sürecin
tamamlanmasıyla dergimiz kabul tarihinden itibaren i dizinde görünür halde olacaktır. Diğer bir deyimle şu an göndermekte olduğunuz çalışmalar
kabul aşamasını tamamlayıp yayımlandığında, dizinde yer alan yayınlar
olacağı ümidindeyiz. Bu nedenle önümüzdeki süreçte yayınlanacak çalışmalarda Ulusal Cerrahi Dergisi’nde yayınlanmış ve çalışma için uygun görülen Türkçe makalelerin site edilmesi ile derginin “impact değeri”nin de
artacağını hatırlatmak isteriz.
Daha iyi bir “Ulusal Cerrahi Dergisi”ne ulaşabilmek dileğiyle….
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