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Yeni Editörden… / From the New Editor…
Tülay Kansu
Türk Nöroloji Dergisi Editörü

Elektronik haberleﬂme devriminin sonucu olarak,
akademik yay›nc›l›k sektöründe, tam elektronik ve
a¤ tabanl› yay›nc›l›k yayg›n kullan›lmaya ve bas›l›
dergiler giderek azalmaya baﬂlam›ﬂt›r. 1995 y›l›nda
yay›n hayat›na baﬂlayan Türk Nöroloji Dergisi de
bu geliﬂmeye paralel olarak, bas›l› derginin yan› s›ra,
Eylül 2008’den itibaren online (çevrimiçi) sisteme
geçmiﬂtir. Dernek olarak, bu de¤iﬂimin k›sa zamanda
üyelerimize kolayl›klar sa¤layaca¤›n› ve derginin
gelece¤i aç›s›ndan önemli oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Dergimiz 3 y›ldan beri Türk T›p Dizini’nde yer
almaktad›r. Türk T›p Dizini, 1994’te TUB‹TAK ULAKB‹M bünyesinde kurulmuﬂtur ve sa¤l›k bilimleri
alanlar›nda Türkiye’de yay›nlanan süreli yay›nlar› ve
makaleleri kapsamaktad›r.
Türk Nöroloji Dergisi, üyelerimizin bilimsel
çal›ﬂmalar›n› sunaca¤› bir ortam ve iletiﬂim a¤›n›
sa¤lamak kadar, uluslararas› indekslere girerek, bu
bilgiyi daha geniﬂ kitlelerle de paylaﬂmak
arzusundad›r. Bu amaçla yap›lan baﬂvurulara gelen
yan›tlarda, dergimiz için, di¤er kriterleri karﬂ›lad›¤›
halde, daha fazla araﬂt›rma yaz›s› olmas› gere¤i

bildirilmiﬂtir. Buradaki k›s›r döngü, iyi çal›ﬂma
yaz›lar›n›n etki faktörü yüksek dergilere
gönderilmesi, iyi yaz› alamayan bir derginin de
indekslere giremeyerek hep bölgesel kalmas›d›r.
Bu y›l artan say›da derginin Science Citation Index
Expanded (SCIE)’a kabul edilmiﬂ olmas› ümit
vericidir. 2008 itibariyle Web of Science (WOS)’taki
Türkiye kaynakl› süreli bilimsel yay›nlar›n say›s› 56
olup, t›p alan›nda 20 dergi SCIE kapsam›ndad›r.
Elektronik yay›nc›l›¤›n yayg›nlaﬂmas›n›n bunda
katk›s› oldu¤u muhakkakt›r.
Baz› derneklerde üyeler; indekslere girmeyi ulusal bir
hedef kabul etmiﬂ ve nitelikli araﬂt›rma yaz›lar›n›
kendi dergilerinde yay›nlama karar› alm›ﬂlard›r. Bu
sayede sözü edilen dergilerde uluslararas› indekslere
girme amac›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Ülkemizin Nörolojik
Bilimler alan›nda indekslerdeki yay›n ve at›f say›s›
di¤er bilim dallar›na göre oldukça iyi bir yerdedir. Bu
yay›nlar›n bir k›sm› dergimize yönlendirilebilirse,
sesimizi uluslararas› alanda daha iyi duyurma imkân›
olacakt›r. Bu amac›m›za ulaﬂabilmek için,
yazarlardan nitelikli araﬂt›rma çal›ﬂmalar› ve kurallara
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uygun yaz›lar beklemekteyiz. Yine bu amaçla,
dergiye Türkçe ve ‹ngilizce yaz› kabul edilmesi uygun
görülmüﬂtür. En iyi araﬂt›rma yaz›lar› Türk Nöroloji
Derne¤i taraf›ndan ödüllendirilecektir. Türk T›p
Dizini’nde yer alan yaz›lara ve dergilere at›f yap›lmas›
da uluslararas› alanda etki faktörünü art›racak
önemli bir çaba olarak görülmektedir. Türk Nöroloji
Dergisi’nde yay›nlanan yaz›lara yap›lan at›flar da
dergimizin etki faktörünü art›racakt›r.
Tüm ö¤retim üyeleri ve e¤iticiler, derginin
gerekti¤inde baﬂvurulacak do¤al hakemleri ve
dan›ﬂma kurulu üyeleri olarak kabul edilmiﬂtir.
Yaz›lar›n h›zl› bir ﬂekilde de¤erlendirilmesinde ilgi ve
katk›lar›n› esirgemeyeceklerini umuyor, ﬂimdiye
kadar dergiye verdikleri emek ve çabalar› nedeniyle
önceki editörler Prof. Dr. Kaynak Selekler,
Bar›ﬂ Baklan ve O¤uz Tanr›da¤’a teﬂekkür ediyorum.
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