Editörden
1998 yýlýndan bu yana düzenli olarak yayýnlanan Klinik Psikiyatri Dergisi, Eylül 2015 tarihi itibari ile Özel
Terapi Tip Merkezi bünyesinde ANP Yayýncýlýk aracýlýðýyla yayýn hayatýna devam etmiþ, bu deðiþikliðin
ardýndan akademik yayýncýlýk alanýnda giderek artan oranda ilgi odaðý olmaya baþlamýþtýr.

Bu tarihten itibaren, dergi yayýn kurulunda yer alan, eþ zamanlý olarak birçoðu bu yýl dördüncüsü düzenlenen Psikiyatri Kýþ Okulu'nun da düzenleme kurulunda görev alan yayýn kurulu üyesi dostlarýmýzla dergiyi
uluslararasý, bilimsel ve etik bir yayýncýlýk anlayýþýyla en üst seviyeye nasýl çýkartabileceðimizi hep tartýþtýk.

Ýlk olarak dergi web sitesini kolay ulaþýlabilir, okunabilir, okuma meraký uyandýran bir duruma getirmek
için yeniledik. Ardýndan, Journal Agent makale deðerlendirme sistemine geçiþ yaptýk. Artýk yazarlar hýzlýca makale gönderiminde bulunabilme, takip edebilme, hakemlerimiz de kolayca deðerlendirme yapabilmektedir.

Yine Eylül 2015 tarihinden itibaren Türkçe makale dili yanýnda Ýngilizce dilinde de makale kabulüne
baþlanmýþ, Ýngilizce web sayfamýz yayýna açýlmýþtýr. Dergimiz Turkish Journal of Clinical Psychiatry adýyla
uluslararasý indekslerde yer almaya baþlamýþtýr.

Kýsa bir süre içerisinde derginin eksik sayýlarý tamamlanmýþ ve geçmiþte bað kurulmuþ olan indekslerle
yeniden temasa geçilmiþtir. Makalelere ilk kez DOI numaralarý verilmeye bu dönemde baþlanmýþtýr. Yine
ilk kez web sayfamýzda her makalenin ne kadar indirildiðine ve okunduðuna iliþkin istatistiksel veriler paylaþýlmaya baþlanmýþtýr. Derginin basýlý yayýmýnýn dýþýnda e-ISSN numarasý alýnarak elektronik yayýncýlýk
faaliyetlerine de baþlanmýþtýr.

Dergi 2016 yýlýndan itibaren uluslararasý indeksler tarafýndan yeniden yakýn izleme alýnmaya baþlamýþ ve
bunun sonucunda mevcut indekslere ek olarak DOAJ, Scopus (Elsevier) ve E-SCI (Web of Science)'de yer
almaya baþlamýþtýr.

Dergimizin giderek güçlenen bilimsel etkinliði ve akademik alandaki duruþu, gerek ulusal gerek uluslararasý bilim dünyasýnda gördüðü ilginin artmasýna neden olmuþtur. 2015 Eylül ayýndan itibaren dergimize
baþvuran makale sayýsý giderek yükselmektedir. 2018 yýlý Aðustos ayý itibari ile son iki yýl ortalamasýnýn
yüzde 50 üzerinde bir makale ortalama sayýsýna ulaþmýþ bulunmaktayýz (Not: Tablodaki ilk sütun 19982016 arasý tüm yýllar).
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Dergi yayýn kurulu olarak önümüzdeki yýl itibari ile Türkçe makaleleri Ýngilizce diline çevrilmiþ þekilde
çevrimiçi yayýnlamayý planlamaktayýz.

Tüm bu geliþmeleri iki yýl gibi kýsa bir süre içerisinde hayata geçirirken, dergi kurullarýnýn iþleyiþi ile ilgili
bir yönerge var mý, olmalý mý sorularýný kendimize sorduk. Türkiye'de yayýn yapan hiçbir dergide ve hatta
uluslararasý hemen hemen birçok dergide böyle bir iþleyiþ yönergesinin olmadýðýný gördük. Bu amaçla
"Klinik Psikiyatri Dergisi Yönergesi"ni hazýrladýk. Bilimsel ve etik yayýncýlýk ilkeleri çerçevesinde olmasýný
arzuladýðýmýz dergimize ve onun iþleyiþine dair hazýrladýðýmýz ve web sayfamýzda (hakkýmýzda bölümünde)
yer alan yönergeye iliþkin sizlerin deðerlendirme, yorum ve katkýlarýný bekliyoruz.

Dergimize emek veren tüm kurul üyeleri, hakemlerimiz ile dergimize makale göndererek varlýðýný
sürdürmesine katký sunan psikiyatr ve diðer ruh saðlýðý alanýnda etkinlik gösteren meslek çalýþanlarýna,
araþtýrmacýlara, bilim insanlarýna teþekkür ederiz.
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