
Editörden

Veda eden bir editörden herkese teşekkürler, 
saygı ve sevgiler...

Değerli Çocuk Cerrahları,

Editöryel yazıların en zorlusunu, en üzücüsünü ve sonuncusunu yazmak benim için gerçekten 
çok zor oldu.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, ilk kez 35 yıl kadar önce Pediatrik Cerrahi Dergisi adıyla yayın hayatına 
başlamıştı.

İlk yıllardaki başarılı çıkışımız ve sizlerin desteği ile dergi hızlı bir gelişme göstermiş TÜBİTAK 
indekslerine ve Excrepta Medica gibi indekslere girmeyi başarmıştı.

Daha sonraki yıllar, derneğimiz bünyesindeki bazı yönetimsel değişiklikler nedeniyle derginin 
düzenli çıkışı aksamış, indekslerdeki yerimiz yitirilmişti.

Bu durum, bizleri yıldırmadı ve hep birlikte gerçekleşen çalışmalarımız ve sizlerin yayın desteği 
ile dergimiz yeniden indekse giren saygın bir dergi konuma geldi.

Ülkemizde, çocuk cerrahisi çapında bir branşın 35 yıl devamlı olarak bir dergi çıkarabilmesi 
gerçekten dünyada da örneği az görülen bir durumdu.

Geçtiğimiz ay, Logos Yayıncılık Yönetimi, bazı finansal sorunlar nedeniyle yayın hayatlarına son 
verme kararı aldıklarını üzülerek bildirdiler.

Ancak, kapanmadan önce ilk göz ağrısı iki dergilerinden biri olan Çocuk Cerrahisi Dergisi’nin bu 
son sayısını da çıkarma sözü verdiler.

Dergimiz bu sayısı ile Logos Yayıncılık bünyesindeki yayın hayatına son vermektedir. Ancak hiç 
kuşkusuz TÇCD ve PEDURO gibi yıllardır desteğini gördüğümüz iki önemli derneğimiz başka yayın 
firmalarıyla temas ederek derginin devamlılığını sağlayacaklardır. Logos Yayıncılık ellerindeki 
tüm verileri ve bilgi bankasını TÇCD VE PEDURO derneklerimizin anlaşacağı yeni yayın kurumuna 
ücretsiz olarak teslim etmeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Uzun bir süredir editörlük ve son yıllarda da baş editörlük görevini yürütmeye çalıştığım 
dergimizdeki bana onur veren bu görevi bu aşamadan sonra artık bırakma kararı verdiğimi 
sizlere iletmek isterim.

Bayrağı devralacak genç meslektaşlarımız başardıkları diğer işler gibi bu görevi de tam layığı ile 
yapacaklardır. Bundan hiçbir kuşku duymuyoruz. Ancak yayın akışımızdaki bazı sorunlar, derginin 
ilk yıllardan beri reklam alamama durumu çok yoğun ve özverili bir çalışmayı gerektirecektir.

Sizlere 35 yıllık desteğiniz için teşekkürlerimi sunar, derginizi yaşatma ve ileriye götürme 
çabalarınızı bundan sonra da devam ettirmenizi dilerim.


