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2008’in Ard›ndan / Reflections of 2008
Tülay Kansu
Türk Nöroloji Dergisi Editörü

De¤erli okurlar,
2008 y›l› tüm dünyada çok hareketli geçti. Küresel kriz
2008 y›l›na damgas›n› vurdu. Dev ﬂirketler birbiri
ard›na batt›. Yurdumuzda ise, her köﬂede bir al›ﬂveriﬂ
merkezi aç›ld›. Dilberduda¤› tatl›s› ile kad›nbudu köfte
sansüre u¤rad›. Dalga dalga Ergenekon davas› vard›.
Y›l›n adam›, Amerika’n›n ilk siyah Cumhurbaﬂkan›
seçilen Barack Obama’yd›. Y›l›n kahraman› ise Bush’a
pabucunu f›rlatan gazeteci Muntaz›r’d›. Nobel t›p
ödülünü AIDS virüsü ile rahim a¤z› kanser virüsünü
bulan 3 kiﬂi paylaﬂt›. Ona bile rüﬂvet iddialar› kar›ﬂt›.
Mars’ta parlayan ﬂeylerin buz parças› oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Buzullar erimeye devam etti. Samanyolu’nda yeni bir
kara delik bulundu. “CERN” atom parçac›klar›n›
çarp›ﬂt›rarak kâinat›n ﬂifresini çözmeye çal›ﬂt›. ‹lahi
parçac›k (Higgs) henüz bulunamad›, v.d.
Evrende bunlar olurken, Türk Nöroloji Derne¤i
kurumsallaﬂma yolunda önemli ad›mlar att›. Ocak
ay›nda düzenledi¤i stratejik araﬂt›rmalar toplant›s›nda,
stratejik konular›n› 10 baﬂl›k alt›nda ele ald›:
1. T›p Fakültesi dönemi nöroloji e¤itimi
2. Nöroloji uzmanl›¤› e¤itimi ve yeterlik s›nav›

3. Mezuniyet sonras› sürekli e¤itim ve e¤iticilerin
e¤itimi
4. Nöroloji uzmanlar›n›n say›sal gereksinimi ve
da¤›l›m›
5. ‹laç sanayisi ile iliﬂkiler ve etik konular
6. Uluslararas› iliﬂkiler ve hedefler
7. Bakanl›k ve YÖK ile iliﬂkiler
8. Malpraktis yasas› ve hekimi ilgilendiren di¤er
hukuki sorunlar
9. Uluslararas› ve ulusal çok merkezli çal›ﬂmalar
10. Ulusal nöroloji yay›nlar›
Gelecek 10 y›lda, saptanan hedefler için yeni
stratejik planlar yap›ld›. Ulusal nöroloji yay›nlar› için
belirlenen stratejik hedefler ﬂunlard›:
1. Uluslararas› yay›nlar› teﬂvik etmek
2. Türk Nöroloji Dergisi’ni uluslararas› düzeye
ulaﬂt›rmak
3. Toplumu nörolojik hastal›klar konusunda do¤ru
bilgilendirmek için yay›nlar yapmak
4. Di¤er ulusal nöroloji dergilerinin Türk Nöroloji
Dergisi çat›s› alt›nda birleﬂtirilmesi
5. Güncel ve orijinal bilgi içeren yay›nlar üretmek
6. Rehber, kitap yaz›l›m›n› teﬂvik etmek
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7. Dergideki makalelere at›f yapmak ve Türk T›p
Dizini’ni kullanmak
Bu hedeflere ulaﬂmak için:
1. Kongrede nöroloji alan›ndaki dergi editörleri ile
toplant› yap›lmas›
2. Uluslararas› kongrelerde ve yabanc› derneklere
derginin tan›t›lmas›
3. TN Dergisi’nde yap›lacak yay›nlar›n akademik
yükseltmelerde göz önüne al›nmas›
4. Araﬂt›rma yaz›lar›n› teﬂvik için en iyi 3 araﬂt›rma
yaz›s›na ödül verilmesi
5. Niteli¤i art›rmak amac›yla dergi say›s›n›n y›lda 4’e
indirilmesi
6. Tezlerin makale olarak da haz›rlanmas› ve
dergiye gönderilmesi
7. Kongre bildirilerinin yay›n haline getirilmesi ve
dergi için teﬂvik edilmesi
8. Çal›ﬂma gruplar›ndan yaz› istenmesi
9. Makale yaz›l›m› ile ilgili kurslar düzenlenmesi
10. Okurlar›n görüﬂleri için anket düzenlenmesi gibi
yöntemler düﬂünüldü.
Kas›m ay›nda Ulusal Kongre’de komﬂu ülkelerin
temsilcileriyle “Publications in the Region” toplant›s›
yap›ld›. Toplant›ya Gürcistan, Azerbaycan, ‹srail,
Yunanistan, Rusya, ‹talya, Bulgaristan ve Ermenistan
temsilcileri kat›ld›. Dergimiz tan›t›ld› ve bölgedeki
ortak yay›n potansiyeli konuﬂuldu.

say›da, davetli derleme yaz›s› Ulusal Kongre’de
konuﬂmac› olarak da aram›zda bulunan Dr. Harold
Adams’a ait. ‹skemik inmenin önlenmesi ile ilgili
güncel bilgileri ve yaklaﬂ›mlar› ele al›yor. Yeterlik
komisyonunun haz›rlad›¤›, yeterlik s›nav› ile ilgili bir
rapor da yine bu say›da yer al›yor. Bu say› ile birlikte
dergiye ‹ngilizce makale kabul edilmeye baﬂland›.
Son say› çevrim içi (online) olarak ç›kt› ve üyelere
e-posta yoluyla gönderildi. Eski say›lar›n dergi
arﬂivine yüklenmesine devam ediliyor.
Say›n Tanr›da¤’›n daha önce çok kez belirtti¤i gibi,
araﬂt›rma yaz›lar›n›n azl›¤› ve hakem de¤erlendirmelerindeki gecikmeler gözledi¤imiz en önemli
eksiklikler oldu.* Üyelerimizin deste¤iyle bu
zorluklar› aﬂaca¤›m›z› umuyor, y›l boyunca yaz›lar›
de¤erlendirerek katk›da bulunan tüm hakemlere
yay›n kurulu ad›na içten teﬂekkürlerimizi sunuyorum.
Yeni y›l için en iyi dileklerle…
*Tanr›da¤ O. Türk Nöroloji Dergisi’nin 2007 Y›l›nda Yay›nlad›¤›
Araﬂt›rma Yay›nlar› Konusunda Rapor, Sorular ve Önerilen
Yan›tlar. Türk Nöroloji Dergisi 2007;13:381-385.

Dergide bu y›l 16 özgün araﬂt›rma, 28 olgu sunumu,
4 davetli derleme ve 2 k›sa rapor yay›nland›. Bu
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