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Hastanemiz bünyesindeki AMATEM Kliniğinin Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği işbirliği ile düzenlediği 7. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 8-11 Aralık 2011 tarihleri arasında, Papillon Ayscha Otel, Belek-Antalya’da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye
http://www.bagimlilikkongresi2011.com web adresinden ulaşabileceğiniz bu kongrenin ana
teması, “Bağımlılık Tedavisinde Yeni Ufuklar; Politika Geliştirilmesi ve Klinik Uygulamalar”dır.
Kongrenin, bağımlılık alanındaki yeni gelişmelerin yanı sıra pratik tecrübelerin de paylaşılacağı bir ortam olması planlandığından, bu alanda çalışan ve bu alana ilgi duyan çeşitli meslek
grubundan profesyonellerin kongreye katılımlarını bekliyoruz.
Bir önceki sayımızda, yazıların İngilizce çevirilerinin de dergimizin web sitesinde, aynı
anda, İngilizce bölümde erişime açıldığını bildirmiştik. Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen Türkçe yazıları yazarlardan ücret talep etmeden profesyonel bir firma tarafından İngilizceye
çevirtmekteki amacımız, bu yazıların uluslararası ulaşılabilirliğini, dolayısı ile atıf alma ihtimalini
arttırmaktır. Yayın yapmanın emek, zaman ve bilgi gerektirdiğini herkes bilmektedir. Tahminimce
bu sürecin sonunda yazarların tümünün arzuladığı, öncelikle yazılarının okunması, daha sonra da
atıf almasıdır. İşte bizim hedefimiz de yazarların beklentilerine ulaşabilecek uygun yollar bulmaktır. Bunun için ilk olarak, dergimizin İngilizce web sayfasından, 2010 yılından itibarenki yayınların
tümünün İngilizce çevirilerine ulaşılabilmesini sağladık. Ancak bunu da yeterli bulmayarak, 2010
yılından itibaren yayınlanan makalelerin İngilizcelerini, yine İngilizce hazırlanan bir CD-rom’da
topladık. İlk olarak 2011 Haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası kongrelerde dağıtılacak bu CD-rom’un her yıl yenilenerek, ulusal ve uluslararası düzenlenen diğer kongrelerde dağıtılmasını da planladık.
Dergimizin, bir çeşit numaralandırma ve erişim sistemi olan Digital Object Identifier
(DOI, Sayısal Nesne Tanımlayıcı) sistemine kayıtlı olması ve bir sene gibi kısa süre içinde içinde
çeşitli dizinlerde yer almaya başlaması da, yazarların emek verdiği yazılarına ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyladır. Yazarların emeğine saygı gösterdiğimizin diğer bir göstergesi, yazıların
değerlendirme sürecinin ortalama bir aydan kısa süre almasıdır. Bu konuda danışmanların emek
ve desteği göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Danışmanlık yapanlara, her senenin 4. sayısında
derginin teşekkür etmesi dışında, ne yazık ki danışmanlık yapmanın somut bir karşılığı yok. Kendi
bilimsel öğrenme sürecini geliştirmenin yanında, ülkenin bilimsel konumunu yükseltmeye katkıda
bulunmayı da hedefleyen bu kişilerin bilime de gönül vermiş olması gerek, diye düşünüyorum. Bu
nedenle, dergimize danışmanlık yapan tüm meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.
Vurgulamak istediğim bir iki nokta daha var. Yazarların yazılarına emek verdiklerinin bir
belirtisi de gönderilen yazıların dergi yazılım kurallarına göre hazırlamış olmalarıdır. Bu, ayrıca,
değerlendirme sürecini de hızlandırıcak bir unsurdur. Yazarlar konuyla ilgili olarak web sayfamızdaki “Yazarlara Bilgi” kısmından fikir edinilebileceği gibi, 2010 yılından itibaren basılan yazıların,
web sayfasındaki “Arşiv” bölümünden indirilerek, örnek olması amacıyla incelenebileceğini hatırlatmak isterim. Yazarlara hatırlatmak istediğim bir diğer konu, çalışmalarının verilerine ve hastalardan aldıkları yazılı bilgilendirilmiş onamlara gözleri gibi bakmalarıdır. Dileğim, değerlendirme
sürecinde yazarların bu konularla ilgili sorun yaşamamasıdır.
Tüm meslektaşlarımın dergimize gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ediyor, bu ilgi ve desteğin giderek artmasını diliyorum. Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle.
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