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TÜRK NÖROLOJİ ·DERGİSİ YAYIN KURALLARI
Türk Nöroloji Dergisi ,Türk Nöroloji Derneğinin

yayın organı

olup, 3 ayda bir yayınlanır.

Dergide nöroloji veya nöroloji ile ilgili diğer bilim clallarınclaki bilimsel
orijinal olgu sunumları ve derleme yazılar yayınlanır.

değeri

olan özgün deneysel, klinik

calı!Şmalar,

Dergin in gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamama, kısaltma,
gönderilen yazılar yayınlansın yada yayınlanmasın iade edilmez.
Yazılardaki

değişiklik

yapma ve düzeltme yetkisi olup.

her türlü bilimsel önerme yada sonuçtan yazarlar sorumludur.

Dergide yayınlanmak ü zere gönderilen yazıların başka hiçbir dergide daha önceden yayınlanmaımş veya
için gönderilmem i ş olması gerekmektedir. Daha ö nceden bi r kongrede tebliğ edilen çalışmalar ise,
bu durumun dipnot olarak belirtilmesi koşuluyla değerlendiri lmeye a lınırlar.

yayınlanmak

Derginin yazı dili Türkçe olup en son

şekliyle

Ti.irk Dil Kurumu'nun sözlük ve yaz ım

kılavuzuna

uygun

o lmalıdır.

· Dergiye gönderilen yazılar 3 nüsha olarak yollanır. Çeviri yazı gönderilmişse orijinalinin ele gönderilmesi
makalenin 3.5 inchlik bir diskete kaydedilmiş bir kopyası birlikte gönderilmelidir (Word for
Windows Ver. 2.0, Ver. 6.0; Wordperfect for Windows Ver. 6.0; Worclperfect for DOS Ver. 5.0, Ver. S.1; ASCII;
Worcl for Macintosh Ver. 4.0, Ver. 5.0, Ver. 5. 1 programlarından birisiyle hazırlanmalıdır).
~arttır. J\ıl i.imkünse

Yazılar standart A4 dosya kağ ı dına, kağıdın sadece bir yüzü k ullanıl a rak , yaz ı cı ile çift a ral ıklı o larak
ve sayfa kenarlarından 3,5 cm'lik boşl uk bırakılır.Sayfalara a lt-ortaya gelecek şekilde sıra numarası konur.
Kullanıla n kısa ltmalar

ilk

kullan ıldıkları

yazıl ı r

·

yerele açı k olarak parantez içinde belirtilir.

Metin içinde k ullanılan ilaçların ticari adı değil Türkçeleştirilmi ş jenerik adları kullanılır ve parantez içi nele
ilk kullanıldığı yerele ingilizce eşdeğeri verilir. Dozlar mg, g gibi noktasız olarak kısaltılır bu kısaltmalara e k
getirilirken ise üstten virgülle ayrılır.
Orijinal
geçemez.

araştırmalar şe kil,

Bir araştırma
1-

BAŞLIK

tablo ve kaynaklar dahil 15

yazısı 'nda bulunması

SAYFASI;

sayfayı,

olgu

gereken kısımlar ile içerikleri şu

sunumları

5 ve derlemeler ise 10 sayfayı

şekilde ol malıdır:

Yazının başl ığı

40 karakteri geçmez. Yazının başlığ ı ile yazarların acl , soyad ,akademik
kurum, yazarların ça l ı ştığ ı kurum ve bu kurumdaki görevleri
yazışmaların yapılacağı yazarın acl, soyad ı ile adres,telefon ve varsa faks numarası

ün vanla rı ayrı ayrı yazılır. A raştırmanm ya pıl dığı

belirtilir. 13u sayfada
belirtilir.

ayrıca

2- TÜRKÇE ÖZET; Başlık sayfasından sonra ayrı b ir sayfad an başlamalıdır. Özet en fazla 200 ke lime olup

ko nunun özünü belirtmelidir.

3- İNGİLİZCE ÖZET; Konuyu yetkin olarak açıklayan, 300 sözcüğü geçmeyen ingilizceyle yazı lmış özettir.
Başına

Türkçe başlığm

İngilizce

tercümesi konmalıdı r

4- TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ANAHTAR SÖZCÜKLER; En çok 6 anahtar sözcük alfabetik sıra ile ve olcluğuncı

[ndex Medicus'a uygun şek ilde o lm a lıdır.
5- GİRİŞ; Kısaca en son literatür bilgisi ve yazınm amacı
6- HASTAIAR VEYA GEREÇ VE YÖNTEM; Hastalar veya gereçler ve yöntemin açıklannıası ,ar::ıçlar,isleıııler ve
istatistik kullanılm ışsa tanıtılması.
7- BULGULAR; Grafik,tablo ve fotoğraflarla sonuçların verilmesi.
8 - TARTIŞMA; Makalenin ortaya koyduklarının literatür ile karşılaştırı l malı olarak verilmesi.
9- KAYNAKLAR; Kaynaklar bölümünde alfabetik sıralama yapılır. Kaynaklar bölümünde gösteril mi~ olan tüpı
yazılar metinde kullarnlmalıdır. Kaynak gösterilirken en çok ilk üç yazar adı belirtilir, diğerleri kısa ltı lır.
Dergilerin ad ları lndex Meclicus'a uygun o larak kısaltılır. Dergi indexe girmiyorsa aclı kısaltılmaz . Kişisel
giirü!Şrne, ders notu, baskıda olan (kabul edilmiş olsa bile) yazılar kısacası yayın lanmamı!Ş hiç b ir bilgiden
kaynak o larak ya rarlanılamaz. Makale başlıklarında ilk sözcükten sonraki sözcükler küçük harfle başlar. kit:ı p

adlarında ise ti.im sözcükler büyük harfle baş latılır. Daha sonra derginin adı, yayın yılı , cilt numarası ve sayfalai·
yer alır. Kitaplar için ise kitabın adından sonra baskı serisi, yayınevi , yayın yeri, yılı ve alıntının kaçıncı
sayfalardan olduğu belirtilir. Kitaptan bir bölüm kaynak gösteriliyorsa, bölümün yazarları , bölümün adı,kitabın _
adı, kitabın editörleri, baskı serisi, yayın yeri, yayın evi, yılı ve sayfa numarası ya zılır.

ÖRNEKLER;

Dergi için; Gelmers H J. The effects of nimodipine on the clinical course of patients with acute ischeınic
stroke. Acta Neurol Scand 1984;69:232-239
Kitap için; Aminoff MJ. Neurology and General Medicine. 2nd edition. New York: Churchill Livingstone,
1989;231
- .
.
Kitap Bölümü için; Lockwood AH. Hepatic encephalopathy and other neurological diso rders associatecl w ith
gasrrointestinal disease. In: Aminoff MJ, ecl. Neurology and General Meclicine. 2nd edition. New York:
Churchill Livingstone, 1989;211-230
1 0-ŞEKİL,FOTOĞRAF VE TABLOLAR;

A) Her şekil ve tablo ayrı bir sayfaya çizilir.
B) Şekil yada tablonun çizildiği sayfanın arkasında üst ve alt işaretlenir ve metin içindeki yeri silinebilir
özellikteki bir kalemle yazılır.
C) Fotoğrafların arkasına , üst-alt işareti, metindeki yeri yazılır. Fotoğrafın alt yazısı ayrı bir sayfaya uygun şekilde
yazılır. Fotoğraf boyutu 7x10,5'dan az olamaz.
·
D) Fotoğraf ve şekil metinde ku lla nım sırasına göre ayrı ayrı sıral anarak numara verilir. Her tablo romen çakamı
ile numarala nı r.
E) Mikroskobik görüntü fotoğraflarında büyütme ve boya fotoğrafın arkasına kurşun kalemle yazılır.
F) Fotoğraflar ayrı bir zarf içine konu larak yazı ile beraber gönderilir.
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