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Türk Nöroloji
Dergisi
ED‹TÖRDEN/FROM THE EDITOR
De¤erli Okurlar,
Aral›k say›s› ile birlikte, yeni bir editörün yeni görüﬂlerle Türk Nöroloji Dergisini daha ileriye götürece¤i
inanc›yla editörlük görevimden ayr›l›yorum. Dergimiz
1995 y›l›nda yay›n hayat›na baﬂlad›¤›ndan beri bu görevi s›rayla, Prof. Dr. Kaynak Selekler, Prof. Dr. Bar›ﬂ
Baklan ve Prof. Dr. O¤uz Tanr›da¤ yürütmüﬂlerdir.
2012 y›l› Mart say›s› ile birlikte de Prof. Dr. Yeﬂim Parman üstlenecektir.

editörünün denetiminden geçtikten sonra yay›nlanmaktad›r. Her y›l en iyi üç araﬂt›rma makalesine ödül verilmektedir.
Dergimiz son üç y›ll›k süreçte, Türk T›p Dizini’ne ek
olarak Türk Medline, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO,
SCOPUS, Embase gibi indekslere girmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Hedefimiz olan SCIE ve PubMed konusunda çabalar›m›z sürmektedir. Notumuz artm›ﬂ olmakla birlikte (3.5),
nedeni çok da belli olmayan seçme politikalar› nedeniyle bu henüz mümkün olmam›ﬂt›r. Türkiye At›f Dizini
Ulusal Katk› De¤eri ortalamas› 0.06, dergimizin Ulusal
Katk› De¤eri 0.03’tür. Bu de¤erler çok düﬂük olup, art›r›lmas› ancak
üyelerimizin çabas›yla ve dergiye gönderilen
makalelerde
daha önce yay›nlanm›ﬂ olanlara at›f yap›lmas›yla mümkün olacakt›r.

2009 y›l›nda dergi elektronik olarak ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Dergi arﬂivi tüm üyelerin hizmetine ücretsiz
olarak sunulmakta, ayr›ca bas›l› olarak gönderilmektedir. Yaz›lar›n
Türkçe ve ‹ngilizce olarak kabul edilmeleri
yurt d›ﬂ›ndan
da az da olsa
makale gönderilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Her yaz›
iki hakeme gönBirlikte
derilmekte, haçal›ﬂt›¤›m›z sükemler yazarreçte derginin
lar› bilmeksizin
aksamadan ve
de¤erlendirmekaliteden ödün
lerini yapmakEsen Saka Topçuo¤lu, Tülay Kansu, H. Özden ﬁener, Burak Tokdemir
vermeden ç›ktad›rlar. Her samas›nda emek ve
y›da iki ya da üç
araﬂt›rma makalesi, beﬂ olgu sunumu, bir derleme ve bir katk›lar› olan editör yard›mc›lar› Dr. Esen Saka Topçuklinik görünüm yay›nlanmaktad›r. ‹ndekslerin kabul o¤lu’na, Dr. Özden ﬁener’e, yay›n sekreterimiz Burak
kriterleri aras›nda bu oran›n korunmas› kural› da yer Tokdemir’e, Bilimsel T›p Yay›nevi mensuplar›na, dijital
ald›¤›ndan olgu sunumlar›n›n reddedilme oran› daha dergimizi yürüten LookUs Biliﬂim’e, dan›ﬂma kurul üyeyüksek olmaktad›r. Hakemlerden gelen eleﬂtirileri ya- lerine ve hakemlere teﬂekkür ediyor, bu görevi çok dazarlar elektronik ortamda görebilmekte, revizyon isteni- ha iyi yapaca¤›na emin oldu¤um yeni editöre baﬂar›lar
yorsa bunu yapt›ktan sonra tekrar göndermeleri gerek- diliyorum.
mektedir. Hakemin onay› al›nd›ktan sonra bas›m için
önce yard›mc› editör, sonra da editör taraf›ndan de¤erProf. Dr. Tülay KANSU
lendirilerek yay›n sekreterimiz arac›l›¤›yla yay›nevine
Editör
iletilmektedir. Yaz›lar ‹ngilizce editörünün ve yay›nevi
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