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Türk Nöroloji Derne¤i’nin resmi yay›n organ› ve
Türkiye’de nörolojinin tüm alanlar›na aç›lm›ﬂ TEK
DERG‹ olan Türk Nöroloji Dergisi, yeni format› ve
yap›lanmas›yla Kas›m-Aral›k 2003 say›s›ndan beri
önceden belli olan hedeflerine ulaﬂabilme
do¤rultusunda yay›n hayat›n› sürdürüyor. Bu yaz›da
anlat›lmak istenenlere zemin oluﬂturmas› aç›s›ndan
hedeflerin hat›rlanmas›nda yarar var. Bunlar:
1. Dergi say›lar›n›n düzenli aral›klarla ç›kmas›n›n
sa¤lanmas›,
2. Ülke genelinde ilgili meslek mensuplar›na en
yayg›n biçimde ulaﬂt›r›lmas›,

3. Yaz› de¤erlendirme mekanizmas›n›n iﬂletilmesi
yoluyla yay›n kalitesinin ve özgünlü¤ünün
sa¤lanmas›,
4. Bunlar›n sa¤land›¤› bir koﬂulda ulusal ve
uluslararas› endekslere baﬂvuru yap›lmas› ve
5. Derginin endekslenmesiyle uluslararas› bilime
katk›n›n sa¤lanmas›d›r.
Bugüne kadar elinizdeki May›s-Haziran 2007 say›s›yla
birlikte Kas›m 2003’ten beri 22 say› yay›nlanm›ﬂ olup,
önümüzdeki 3 say›yla birlikte yeni dönemin 4. y›l›na
ulaﬂm›ﬂ olaca¤›z. Bu zaman diliminde, yukar›da ifade
edilen hedefler aç›s›ndan gelinen noktalar ﬂunlard›r:

1. Kas›m-Aral›k 2003 say›s›ndan baﬂlayarak elinizde
bulunan May›s-Haziran 2007 say›s›na kadar 22
düzenli say› ç›km›ﬂt›r. Bu durum; dergiye sahip
ç›kanlarla, dergi editörlü¤ünün, yay›n de¤erlendirme kurulunun ve dergi ajans›n›n aralar›ndaki
mükemmel iﬂbirli¤inin sonucudur. Bu durumu
riske sokan tek unsur, DERG‹YE YAZI AKIﬁININ
AZLI⁄I YA DA YAVAﬁLI⁄IDIR. Örne¤in, 2005
y›l›n›n kongre sonras› döneminden itibaren 2007
y›l›n›n May›s ay›na kadar dergiye 85 adet yaz›
sunulmuﬂ, buna karﬂ›n, 2005 y›l›ndaki 41. Ulusal
Nöroloji Kongresi Kitab›’nda de¤erlendirilerek
kabul edilmiﬂ 99 Sözel Bildiri Özeti ve 398 Poster
Bildiri Özeti ve 2006 y›l›ndaki 42. Ulusal Nöroloji
Kongresi Kitab›’nda de¤erlendirilerek kabul
edilmiﬂ 71 Sözel Bildiri ve 400 Poster Bildiri
yay›nlanm›ﬂt›r. Bu say›lar aras›nda bir de¤erlendirme yapt›¤›m›zda, Türk Nöroloji Derne¤i’nin
yay›n organ› Türk Nöroloji Dergisi’ne 1,5 y›l içinde
sunulan yaz› say›s›, yine Türk Nöroloji Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen ve son 1,5 y›l› kapsayan
41. ve 42. Ulusal Nöroloji Kongreleri’nde takdim
edilen çal›ﬂma say›s›n›n bile ancak %9’u
düzeyinde kalmaktad›r. Di¤er bir ifadeyle, son 1,5
y›l içinde kongrelerde sunulmuﬂ olan çal›ﬂmalardan 883’ü dergiye yönlendirilmemiﬂtir. Bu
durum, derginin düzenli aral›klarla yay›nlanmas›n›n önünde duran en büyük tehlikedir.
2. Her dergi say›s›, bas›m›n› takip eden hafta içinde
yaklaﬂ›k 2000 kiﬂilik bir adres listesine göre
gönderilmektedir. Özellikle genç kesimlerle ilgili
adres de¤iﬂiklikleri her zaman gündemdedir. Bu
unsurun etkin olmamas› için gayret sarf
edilmekte, fakat ayn› zamanda karﬂ› taraflardan
beklenen yeni adres bildirimleri konusunda yeterli
hassasiyet gösterilmemektedir. Buna ra¤men,
TÜRK NÖROLOJ‹ DERG‹S‹’N‹N ÜLKE GENEL‹NDE VE ADRESLER‹ BULUNAN YURTDIﬁI
‹S‹MLERE YAYGIN B‹Ç‹MDE ULAﬁTIRILDI⁄INI
SÖYLEYEB‹L‹R‹Z.

3. Yaz› de¤erlendirme mekanizmas› her zaman
hassasiyetle üzerinde durulmas› gereken dinamik
bir süreçtir. Bu konuda zaman zaman aksakl›klar
yaﬂad›¤›m›z› söyleyebiliriz. ﬁu anki uygulama
içinde, geçmiﬂte tercih edilen ve ülkedeki tüm
nöroloji ö¤retim üyelerinin isimlerinin alfabetik
s›rayla yaz›ld›¤› ve nas›l iﬂledi¤i belli olmayan
geniﬂ listeler yerine, s›n›rl› say›da alan
uzmanlar›ndan oluﬂan listeyi tercih etmeyi
sürdürüyoruz. Buna karﬂ›n, yay›n de¤erlendirme
kurulu konusundaki eleﬂtiri ve önerilere her
zaman aç›¤›z.
4. Yukar›da ifade edilen ön ﬂartlar›n sa¤lanmas›yla,
biri 2005, di¤eri ise 2006 y›llar›nda olmak üzere 2
kez Index Medicus/Medline baﬂvurusunda
bulunduk. Bu baﬂvurular›m›z›n nas›l sonuçland›¤›n›n öyküsü yayg›n biçimde duyurulmuﬂ olsa
da, özetle, derginin format ve yap›s›n›n
mükemmel bulundu¤unu, buna karﬂ›n, kontrol
gruplu araﬂt›rmalar›n azl›¤›/yoklu¤u nedeniyle
notumuzun düﬂtü¤ünü, ancak yine bu unsurun
iyileﬂtirilmesine ba¤l› olarak endekslenmemizin
önünde bir engel kalmayaca¤›n› bildirmek
isterim. Bu arada, dergimizin yak›n dönem içinde
ULAKB‹M’de endekslenmeye baﬂland›¤›n› sizlerle
duyurmuﬂtuk.
Dergiyle ilgili çok-alanl› mücadelenin sadece “bu
iﬂlere merakl› bir editör” taraf›ndan verilebilece¤ine
inananlar›n (!) d›ﬂ›nda, gerçekten bir iﬂbirli¤i, güç
birli¤i, plan ve koordinasyon gerektiren bir u¤raﬂ
oldu¤una inananlar için söylenecek sözler var! Bu
sözlerin baﬂ›nda da DERG‹N‹N HER TÜRLÜ
PROBLEM‹N‹N ÇÖZÜMÜNDEK‹ ANAHTAR
KONUNUN, ONA GÖNDER‹LEN YAZI SAYISINDAK‹ ARTIﬁTA SOMUTLANDI⁄I GERÇE⁄‹
gelmektedir. Gerçekten de, baﬂta düzenli say›
ç›karma konusu olmak üzere, verilerin zaman›nda
okuyuculara iletilmesi ve endekslere baﬂvurma ve
kabul edilme konular›, öncelikle dergiye yaz›
ak›ﬂ›nda kilitlenmektedir.

Bu sorunun çözümü için imkânlar var m›d›r?
Elbette vard›r. Çünkü içinde bulundu¤umuz ortam›n
verileri bizzat bu çözümü olanakl› hale
getirmektedir. Bütün mesele, dergiye gönderilen
yaz› say›s›yla kongrelerde sunulan bildirilerin say›lar›
aras›ndaki korkunç uçurumun nedenleri üzerinde
düﬂünmektir. Bunu düﬂünürken de, öncelikle Türk
Nöroloji Dergisi’nin kimin mal› oldu¤u üzerinde
durmam›z gerekiyor. BU DERG‹N‹N SADECE
DERNE⁄‹N DE⁄‹L DE, ONUN ﬁAHSINDA
HEP‹M‹Z‹N MALI OLDU⁄UNU GÖRMEM‹Z, BU
GERÇE⁄‹ KABULLENMEM‹Z GEREK‹YOR! Bu tür
bir kabul, en az›ndan bizi ﬂu ﬂekilde bir yüzleﬂmeye
götürebilir: KONGRELERDE SUNULDU⁄U HALDE,
O KONGREY‹ DÜZENLEYEN DERNE⁄‹N RESM‹
YAYIN ORGANI OLAN DERG‹YE GÖNDER‹LMEYEN YÜZLERCE ÇALIﬁMA YETER‹NCE YER‹N‹
BULMUﬁ, DE⁄ERLEND‹R‹LM‹ﬁ DE⁄‹LD‹R.
Dünyada da durum böyledir. AAN, ANA, EFNS ve
ENS gibi kongrelerde takdim edilen çal›ﬂmalar›n,
öncelikle o kongreleri düzenleyen derneklerin yay›n
organlar›na gönderilmeleri beklenir. Türk Nöroloji
Derne¤i taraf›ndan düzenlenen Ulusal Nöroloji
Kongreleri’nde sunulan çal›ﬂmalar›n bir bölümünün
uluslararas› endekslenme kayg›s›yla ve akademik
dosya gereklerini karﬂ›lamak ad›na Türk Nöroloji
Dergisi yerine d›ﬂ dergilere gönderilmelerini, bir
nöroloji akademisyeni olarak normal karﬂ›lamak
yanl›s›
olmakla
birlikte,
o
platformlarda
de¤erlendirilmeyen ve sözünü etti¤imiz yüzlerce
çal›ﬂman›n dergiye yönlendirilmesini istemek, bir
dernek dergisinin editörü olarak görev alan›ma
giriyor!
Son söz olarak, derginin yay›n hayat›na devam
edebilmesinde ve hedeflerini yakalamas›nda çok
önemli bir rolü olan yay›n ak›ﬂ›n›n h›zlanmas›nda,
yandaki s›n›flamada yer alan Türk nörolojisinin
de¤erli unsurlar›na görev düﬂtü¤ünü hat›rlat›r,
sayg›lar sunar›m.
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