Pulmonology
Eurasıan Journal of
E u r asian J Pu lmonol

Editörden
Değerli Meslektaşlarım,
“Eurasian Journal of Pulmonology”nin 2016 yılı son sayısı ile birlikte 6 yıldır büyük bir
onurla yüklendiğim editörlük görevimden ayrılıyorum.
2010 yılında Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Merkez Yönetim Kurulunca
bu görev bana teklif edildiğinde büyük bir heyecan ve istekle bu görevi kabul etmiş
ve bu teklifi almanın onurunu yaşamıştım. Aldığım görev çok önemliydi, benden
önceki editör Sn.Prof.Dr.Mecit Süerdem kendisinden önceki yöneticilerin de
yaptığı gibi aldığı bayrağı mesafeyi açarak bana teslim etmişti. O dönemde Mecit
hocamızın dergi için harcadığı çabanın yakın tanığı olarak bu işin ne kadar emekyoğun bir görev olduğunu biliyordum ancak bende bayrağı teslim günüm geldiğinde
mesafeyi biraz daha açarak bu koşudan çekilmeliydim. Bunu yapabilmek için 2 temel
faktörden birisi kendimi dergi konusunda özgür hissetmek, diğeri ise iyi bir ekibe
sahip olmaktı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin görev yaptığım süre boyunca işbaşında olan yöneticileri
kelimenin tam anlamıyla bana hiç müdahalede bulunmadılar yani gerçekten özgürce çalıştım ama yeri geldiğinde
çok değer verdiğim görüş ve deneyimlerinden yararlandım. İkinci faktör konusunda da şanslıydım. Yıllarca birlikte
çalışma şansını yakaladığım sevgili Sevda benden önce dergi işlerine girmişti ve işin mutfağındaydı zaten. Birlikte
çok verimli çalıştık, çok şeyler başardık düşüncesindeyim. Aslında ben bu koşuyu tek başıma yapmadım, kendisi
son dönemeçe kadar hep yanımda koştu. Ayrıca güçlü bir bölüm editörü ekibi, sonradan aramıza katılan Sevgili
Levent bu koşuda bize omuz verdi ve bu sayede bayrağı düşürmeden teslim edebildim. Hepsine tek tek teşekkür
ederim. Editörlük yaptığım dönemde çalışmaya başladığımız AVES yayınevi ve değerli yöneticisi Sn.İbrahim
Kara ve ekibinin de dergimizin başarısındaki rolü yadsınamaz bir gerçektir, onlara da teşekkürü borç bilirim. Çok
değerli özel zamanlarını dergimize gelen makalelerin değerlendirmesi için harcayan dergi hakemleri olmasaydı
yapıklarımızın hiçbir anlamı olmazdı, kendilerine dergiye verdikleri bu katkı için tüm ekibim adına teşekkür ederim.
Tabii ki siz değerli meslektaşlarımız bizlere güvendiniz, en değerli ürünlerinizi bize teslim ettiniz, size ne kadar
teşekkür etsek azdır.
Değerli meslektaşlarım “SOLUNUM Dergisi” olarak başladığımız macerayı “Eurasian Journal of Pulmonology” ile
yeni bir aşamaya getirdik. Bugün dergimiz artık tümüyle İngilizce yayınlanan, başta Thomson Reuters olmak üzere
birçok saygın uluslararası kuruluşta indekslenen, yurtdışından derleme ve araştırma makalesi alma potansiyeline
ulaşmış, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi alanlarında ülkemizde çok saygın konuma ulaşmış bir dergidir.
Dergimizin önündeki ana hedef artık SCI ve PubMed’ tir ve bu hedefin çok uzak olmadığını biliyorum.
Daha yaşanılası bir Dünya dileğiyle...
Hoşçakalın..
Benan Çağlayan
Baş Editör
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