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TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALIARI
(Yeni)
Genel Bilgiler:
Türk Nöroloji Dergisi. Türk Nöroloji I )erneği' nin resmi yayın organı o lup 3 ayda bir yayınlanır. Dergide nöroloji veya ilgili diğer bilim
dalbnndaki bilimsel değeri olan özgün deneysel, klinik çalışma lar, editöre mektuplar, orjinal olgu sunumları, çeviriler ve derleme yazılar
yayınlanır.

Derginin giınderilen yazıları yayınlayıp yayınlamama, değişiklik yapma ve düzeltme yetkisi olup, gönderilen yazılar yayınlansın ya
ela yayınlanmasın iade edilmez. Yayınlanan yazıdaki her türlü lıiliınsel önerme ya ela sonuçtan ya7~ırlar sorurnludur.
I)ergide yayınlanmak üzere giınderi len yazıların, ya hancı elikle olanlar dahil, lxı:ıka hiçbir de rgide daha önceden ya yınhınm:ı mış veya

ya yııılanmak üzere giınderilmemi~ olması gerekmektedir. 1)aha iınce bir kongrede tebliğ edilen ça l ışmalar ise hu durumun dipnot olarJk
lıeliıtilmesi

ko,:;uluyla değerlendirilmeye alınırlar.

1)ergide ya yınlamın bir yazının yayına kabul edildikten sonra her türlü hakkı Türk Niıroloj i Derneği'ne devredi l miş olur. Yazarlar Türk
Niıroloji derneği'nclen
tamamı

izin alınaksı7.ın lıu ,;alışmayı başka bir elikle ya da yerele yayınbırnıyacaklannı kabul ederler. llu durum yazının
it,·in ge<;erlidir. Yazıda yer alan şekil, frıtoğraf, resim ve lıilimsel iınermeler Dergi'yi uygun şekilde kaynak güsteımek koşuluyla

lxışka y:ızı larcla kullanılalıilir.
Yazılarda bulunması

gereken genel özellikler:

Derginin yazı dili Tüı-k<;e'dir. Kull:.ınılan dil en son şekliyle Türk Dil Kun11mı'nun sözlük ve yazım klavuzuna uygun olma lıdır .
Yazılar standaıt

A4 (21.7 x 27.7 cın) dosya kağıdına, kağıdın sadece bir yüzü kullanıla rak, Lıser veya inkjet yazıcı ile çift aralıklı olarak
Sayfa kenarlarından 3."J cm"lik lıo~luk lıırakılır. Sayfalara ilk sayfadan haşlan:11~1k alt-oıtaya gelecek şekilcle sayfa numarası konur. ,
Yazıda tercihen '"Aria!", 'Times New l{onıan" veya ''Courier"' ka ı~ıkterleri kullanılın:ılıdır.
yazılır.

Yazı içerisinde uygun Tüı"k<;e karşılığı olmayan yabancı elikle bir sözcük kullanılmışsa tımak i~·incle yazıl malıdır. Kullanılan kısaltmalar
da ilk kullanıklıkları yerde acık olarak parantez içinde beliıtilme lidirler. Tüm kısaltmalar noktasız o larak kısaltılır ve bu kısaltmalara ek
ge tirilirken üstlen virgüller ayrılır. Metin i,·erisinde ila(,fann ticari adlan değil Türkçeleştirilmiş jenerik adları kullanılır ve parantez içinde ilk
kullanıldığı yerde İ ngili7.ce e~değeri ve ticari adı verilir.

Dergiye giınclerilen yazılar üç nüsha halinde yollan ır. Çeviri yazılar orjinali ile birlikte günclerilmeliclir. Her makale için ayrıca metnin
it,·eren 3.5 in,·lik bir bilgisayar disketi ele giınderilir. Bu disket PC fonmıtıncla olmalı, Windows 3.1 veya üzeri lıir i~letim sisteminde,
Word 2.0 ve üzeri lıir Microsoft Winword progı:ımıyla yu k~ıncla heliıtilen karakterler ku llanılarak yazı lmış olma l ıdır. Macintosh i~•in hazırhınmış disketler kabul edilmez. Yazıda yer alan tablolar ı--~xcell 4.0 veya üzeri ya ela WinWord 2.0 ve ü7.eri bir programla hazırlanmalı,
metinden ayn dosyalar halinde ve herbirine metinde yer alış sıralarına göre numaralar verilerek (Talılo-1, Tablo-2 gibi) kaydedilmi~ olıııalıdır. Metin i~·incle yer alacak bilgisayar <;iziınleri ve grafikler, "'xJ•··, '"doc", "til'' , '"bmp'' veya •'jpg"' olaı:ık ve siyah beyaz ha7.ırbıunış olmalı, ayn dosyalar olaı~ık metinde ge~·iş sırasına güre nuınaralanclınlarak (resim-1 , resim-2 gibi) aynı diskete kaydedilmiş olmalıdır. llilgisayar çizimlerinin disketle giınderilmesi zorunlu değildir, ancak bu durumda resim ve fotoğı:ıf hazırlama kurallarına uyulmuş olması
ve sadece la7.er printer kullanılaı~ık basılmış olması ko~ulları aranır. Bu şek ill erin eni ya ·"7.5-8" ya ela 16.5-17.5"' cm olalıilir, boyuna ise
aynını

sınırhıma getirilmemiştir.

Orjinal ar.ı~t nmabr şekil , tablo, resim ve kaynaklar dahil olmak üzere J-j sayfayı, olgu sunumları 5 ve derlemeler ise 10 sayfayı ge,·enıez .

Yazıların içeriği:

!lir ara~unııa ynısında hulunıııası gereken kısımbr ile i,·erikleri şu ~ekilde olmalıdır:
1- Basl ık sayf:.ısı: Yazının haslığı lıüyük-bolcl harflerle ve 40 k:ırakteri aşınayac.ık uwnlukta yazılır. Alt ha~lıklar kufüınılıııışsa küçük
karakterlerle ve hole! olaı:ık yazılır. lkıslığın hemen altına lıir satır ho~ bırakılarak ve çiti aı:ılıklı obı:ık yaza r adlan sıral,ınır. Her lıir yazarın
adı ve soyadı"nın hemen altına üıwanı ve calısuğı kurum ayrı ayn yazılır. llu s:ıyfada aynca y:.ızı;_;mabrın yapılacağı yazarın ,ıd, soyad ve
açık adresi (\ ·arsa telefrm, faks, e-mail heliıtilıııelil yer alır. Çalı~ma daha önceden kongre, toplanrı ya da sempozyumbrda tehi iğ edilmişse
bu sayfada lıeliıtilmelidir. Ç:ılı;_;mayı clestekleıııis o lan kunıluşl:ır ve ""leQekkür.. ilıareleri ele, lıu sayfrıda helinilir. 1 1,ı~lık sayfası ilk s,ıyfa o larak numaralandırılır.
2- Türk,·e özet s,ıyfası: llaşlık sayfasınd:ın sonra ikinci sayfü olarak haznfanınalıclır. En fazla 200 kelime i<;erir. Ayn bir ha~lık konulmaz.
Hemen allına en ~-ok (i ana htar sözcük alfalıetik sır,ı ve '·Jndex Medicus"a uygun oLırak yazılır.
-~- İngilizce iı7.el sayfası: Türkçe özetin aynısının İngilizce <;evrisi ol.mık ve en fazla 300 sözcük halinde hazırlanır. Başına Türk~·e
lıa~lığın, sonuna ela anahtar kelimelerin İngilizce'ye aynen ~-evrisi konulur. llu kısımda ha~lık küçük karakterler ve bokl olarak y;ızılır.
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konu ile
4- Makale: Bundan sonı,ıki kısımlar :ıyrı sayfalar Iıalincle değil hüıün olarak yaztlırlar. tik kısım ·'Giri:{' olup, burada kısaca
"Gereç
ge<,rnemelidir.
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200
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adında
derginin
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naklar hu biilümdt: yazılımız. Bunlar meıindt: geçtikleri yerclt: par.ıntez içinde l>t:liıtilirler. Yayına kabul t:dilmiş yazı lar
gerekir.
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diye
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Örnekler:
Scand- 1984;
1)ergi ic,·in: Gc:-lmers H,1 . Tlıe effects of ninıoclipine on dinical rnurse of paıienıs ıvitlı acute isclıemic sıroke. Acıa Nt:uwl
6'): 232-239.
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ke-1990; 21: 47-'il.
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Oxforcl-1989;
Kitap i\·in: Bickerstaff EH. Spillane JA. Neurcılogic;:ıl l·~x.aminaıion in Clinical l'r.ıctice. 5th ediıion , Blackıvell Science,

93-96.
Kitap hiilümü için: Davis SM, Hosen DM. Donnan GA. Acute stroke ıııanagemt'nl around the ıvorlcl. ln: Acutt: Sıroke Treatınenı
hy,I llogousslavsky . lsr ecliıion. Manin Dunitz. Lonclon-1997; 1-14.

edı

r,:i7.ildiği sayfanın aynı yü(ı- .)ekil, t:ılılo ve frıto$trnlbr: Her şekil, tablo ve fotoğraf ayn hir şayfacla yer almalıdır. !jt:kil ya ela ta l ılonun

siyah-lıeya7. vt:
züne silinebilir lıir kalemle üst ve alt oklarla yünü işa retlenir. Metin içindeki yt:ri ele hu sayfada l>t:lirıilınelidir. Şekiller
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olmakla
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sınırlama
ise
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Tablo
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i fiııoğr.ıllar lxısılmakı:ıclır.
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vt:
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siyah
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Dergide
olımılıclır.
cııı
l0.5
x
7
az
en
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Fotoğraflxıy
numaı~ısı yazılır.
Mikroskolıik giirünıü frııoğrnlLınncb "lıüyüınıe"
7~ırf idne ve üçer :ıdeı olarak giinderilir.

ve ·• ı xıya" liıtogr.ıfın arkasına açıkbnıa ve numarası ilt: birlikte yazılır. Fot oğraflar ayrı bir

Yazıların değerlendirilme işlemi hakkında

bilgi:

Türk Nöroloji Dergisi'nde yayınlana n tüm yazılar konu ile ilgili en az iki danışma kurulu üyesi tarafından
misafir
değerlendirilir. Konuyla ilgili danışma kurulu üyesi yok ise yazı yayın kurulu tarafınd:ın bu alanda yetkili
n de
ciı1i
danışma kurulu üyelerine ele incelettirilebilir. Yazının yayına kabul edilebilmesi için her iki değerlendiri
bir
üçüncü
olumlu yanıt vermesi gereklidir. Eğer biri olumsuz yanıt vermişse bu yazı yayın kurulu tarafından
hakeme gönderilir.Yayına kabul edilmiş yazılar derginin çıkacak ilk sayısında basılırlar. Yayına kabul edilmeyen
yazılar ile ilgili olarak sadece bilgisayar disketi iade edilir.

Gönderme adresi:
yollanırlar.
ilk giincleriıııde yazı, li ııograf. ~ekil ve ı:ılılolar ü~·er takını halinde ve diskt:ılt: l x:mlıer a~agıd:ıki adrese "Acele Posta" ile

Türk Nöroloji Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Nöroloji Polikliniği 06100, Sıhhiye, Ankara
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