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Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 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. Ana teması “Bağımlılık Tedavisinde Yeni Ufuklar; Politika Geliştirilmesi ve
Klinik Uygulamalar” olan kongrede bağımlılık alanında önleme, tanı ve tedaviye yansıyan yeni
gelişmeler, görüşler ve yorumlar üzerinde yurtdışı ve yurtiçinden gelecek konuşmacılar ve katılımcılar ile birlikte verimli bir tartışma ortamının sağlanmasını amaçlıyoruz. Ayrıntılı bilgiye kongrenin WEB sayfasından (http://www.bagimlilikkongresi2011.com) ulaşılabileceğini hatırlatmak
istiyorum.
Bu sayıyla beraber Dergimizin yenilenmiş haliyle sürdürdüğümüz yayın hayatında bir yılı
geride bırakarak, ikinci yıla başlamış olduk. Bu sayıda, daha önceki sayılardan farklı olarak, yazıların İngilizce çevirileri dergimizin WEB sitesinin İngilizce bölümünde, Türkçe orijinalleriyle aynı
anda erişime açılmıştır. Çeviri konusunda da birlikte çalıştığımız YERKÜRE firmasıyla anlaşmış
olmamızın İngilizce çevirilerin orjinalleriyle aynı anda yayınlanmasında önemli etkisi olmuştur.
Bir diğer önemli gelişme dizinlerle ilgilidir. Dergimizin kayıtlı bulunduğu dizinlere yenileri eklenmeye devam etmiştir. Bu sayı ile birlikte Düşünen Adam, Scopus, Embase, Index
Copernicus, Cabell’s Directory, ProQuest Academic Research Library, DOAJ (Directory of Open
Access Journals), Türkiye Atıf Dizini, Türk Psikiyatri Dizini ve TÜBİTAK Türk Tıp Dizini kapsamındadır.
Dergimizin bir çeşit numaralandırma ve erişim sistemi olan Digital Object Identifier
(DOI, Sayısal Nesne Tanımlayıcı) Sistemine kayıtlı olduğunu da hatırlatmak istiyorum. DOI
çevrimici ortamda bulunan bir fikri mülkiyeti ya da bir parçasını tanımlayan bir tanımlayıcıdır.
Her DOI biriciktir. DOI’si bilinen bir nesnenin en son adresine DOI sistemi (http://dx.doi.org/)
aracılığı ile erişilebilmektedir. Üniversitelerarası Kurul’un 14.09.2005 tarihli toplantısında alınan
karar uyarınca tüm Temel Alanlarda Başvuru Koşulunu sağlayan eserlerde yayınlanmış koşulu
aranmakta, yayına kabul yazıları kabul edilmemekte, ancak elektronik ortamda basılmış görülen makaleler için DOI numarası almış olmak başvuru için yeterli görülmektedir. Dergimizde
yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve basılmak üzere sıraya alınmış makaleler Web sayfamızda
(http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/yayinlanmamis.asp) DOI numaraları ile yer alacaktır.
Her zamanki gibi yazar, danışman ve okuyucularımızın gösterdikleri ilgi ve desteğe teşekkür ederek yazıyı bitirmek istiyorum. Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle.
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