32. SAYI İLE MERHABA
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 32. Sayısına ulaştı! Bugüne dek farklı
yayın kurullarının özverili çalışmaları ile sürdürülen derginin yayınlanma süreci bu sayıdan
itibaren, yeni bir yayın kuruluna dek, Prof. Dr. Fidan Korkut Owen, Yrd. Doç. Dr. Leyla Ercan,
Yrd. Doç. Dr. Özgür Erdur Baker ve uzman İlhan Yalçın’dan oluşan bir ekiple
gerçekleştirilecektir. Derginin bugünlere gelmesine büyük katkıları olan önceki yayın
kurullarında çalışan tüm arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Bir önceki yayın kurulunun başkanı
Doç. Dr. Mehmet Güven’e geçiş dönemimizde bize verdiği destek için de ayrıca teşekkür ederiz.
Bu sayıdan itibaren her sayıda bir konuk yazarın çalışmasına yer vermeyi planlıyoruz. Bu
çalışmalar normal hakem değerlendirmesinden geçmeyen serbest formatta yazılar olacaktır. Bu
konuk yazarların alanımıza çalışmalarıyla katkıda bulunmuş Türk ve yabancı psikolojik
danışman eğitimcileri olabileceğini düşündük. Özellikle emekli hocalarımızdan yazı istemeyi
planlıyoruz. İlk konuk yazar çalışmasını dergimizde İngilizce yazıların da yer almasını
istememiz nedeniyle Amerikalı bir psikolojik danışman eğitimcisi olan Prof. Dr. Allen Ivey’den
istemeyi uygun bulduk. O da bu isteğimizi hemen kabul ederek arkadaşı Sandra A. RigazioDiGilio ile birlikte hazırladığı çalışmasını gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Bildiğiniz gibi Hakem Kurulu Güncelleme Formu aracılığı ile hakem listemizi
güncellemeye yönelik bir çalışma içindeyiz. Güncelleme formunda da belirtildiği gibi elimize
ulaşan formlardan yararlanarak hakemlik deneyimi, çalışma konuları gibi değişkenlere göre
belirlenecek olan ölçütler doğrultusunda hakemler listesi güncellenecektir. Güncellenen
hakemler kurulu 33. Sayıdan itibaren ilan edilebilecektir. Bu arada, Sayın Güven’in 31. sayıdaki
editör mektubunda belirtildiği gibi bundan sonra dergimizde İngilizce yazılara da yer verileceği
için yayın kuruluna bazı yeni yabancı hakemlerin yer almasının gerektiği fark edilmiştir. Bu
amaçla yapılan çalışmalar sonucunda şimdilik Amerika Birleşik Devletleri’nden Prof. Dr. Allen
Ivey, Prof. Dr. Sam Gladding, Prof. Dr. DiAnne Borders, Kanada’dan Prof. Dr. Norman
Amundson ve İngiltere’den Prof. Dr. Duncan Cramer dergimizin hakem kurulunda olmayı kabul
etmişlerdir. Adları hakem kurulu listesine, hakem kurulu listesi güncellendiğinde yer alacaktır.
Bir diğer önemli duyurumuz dergimizin SSCI tarafından taranan dergilerden birisi olması
için başlanan çalışmaları hızlandırma girişimlerimizin olduğudur. PDR alanına özgü tek dergi
olan Türk PDR Dergisinin şimdiye kadar olduğu gibi düzenli çıkabilmesi için yazılarınızı
bekliyoruz.
Bu sayıda makaleleri olan yazarları kutluyoruz. Makaleleri değerlendirme sürecinde,
yoğun tempoları arasında zaman ayırarak bize katkıda bulunan tüm hakemlere teşekkür ederiz.
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