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TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI
(Yeni)
Genel Bilgiler:
T(irk Niiroloji I )ergisi. Türk :'\<iroloji Derncği'nin resmi yayın organı olup .'3 ayda bir yayın.lcınır. Dergide nöroloji veya ilgili diğer bilim
dallarındaki hi liınsel değeri olan üzgün deneysel. klinik ı.;al ı~mabr, ed itiire mektuplar, orjinal olgu sunumları, çeviriler ve derleme yaz ılar
yayınlanır.

Dnginin giind e rilen yazıl:ırı yayınlayıp yayınlaınaııı:ı , deği.:iiklik yapına ve düzeltme yetkisi olup, günderilen yazılar y,ıyınlansın ya
tb y:ı yın l:ınmasın iade eclil nıez. Yavmlanan yazıdaki lıer tCırlCı lıiliınsel önerme ya ela sonucwn yaza rlar sorumlud ur.
1)ergide yayınbnm:ık üzere giindcrilcn yaz ıl:ırın. ya hancı dilde olanhı r dalı i l, lxıska h ichir dergide daha cinceden y:ıyınlanınaınış veya
ya yın lanımık üzere gündcri lmenıi~ olması gerekmektedir. 1)aha iince b ir kongrede telıliğ edile n <;alısnıa lar ise hu durumun d ipnot o larak
lıe l inilmesi ko~u luyla değerl endi rilm eye alınırlar.
1)ergide yayınlanan bir yazının yayına kalıu l edildikten sonra he r türlü hakkı Türk Niirolo ji Derneği'ne devredilmi~ olur. Yazarlar Türk
Niiroloji derneği'nden izin almaksızın hu calısııı.ıyı lxıska bir dilde ya da yerde yayınla ıııayacakların ı k:ıhul e derler. llu durum yazının
tamamı icin ge,·erliclir. Yazıda yer alan ,;ekil, lcıtoğraL resiııı ı·e bilimsel iinenneler Dergi·yi uygun sek ilde kaynak giiste nne k ko~uluyla
ha~ka ynılard:ı kullanılabilir.

Yazılarda bulunması

gereken genel özellikler:

1)erginin yazı dili Türk,,;e·dir. Kulbnılan dil en son sekliyle Türk 1)il Kuruımı"nun siiı:l ük ve yazını kbvuzuna uygun olma lıd ır.
Yazı lar standa11 A4 ( 21.7 x 27.7 rnı) dosy,ı kağıdına, kağıdın sadece l ıi r yüzü kullanıbrnk, Lıser veya inkjel yazıcı ile cifl ara lıklı o larak
yazılır.
Yazıda

Sayfa kenarl,ırınchın .1-'i cın'lik lıosluk bırakılır. S:ı yf:ıla ra ilk sayfadan lıa~hın:ıı~ı k a lt-onaya gelecek ~ekilcle sayfa numarası konur.
tercihen ·•Aıü l '', 'Tiıııes :\le\\' l{oııı:111·· veya ·'Courie r"· kaı:ıkterleri kull:ınıl ııı:ılıd ır.

Yazı ice risinde uygun Türkce karşıl ığı olıııayan yalıancı elikle bir süzcük kulbnılınışsa tırnak i<,;incle yazılıııalıcl ır. Kullanılan kısa ltmalar
ilk kullanılclık ları yertk· acık o larak p:ı rantez içinde bel iıtilıııelid i rler. TCım kısaltmalar noktasız olarak kısaltılır ve bu kısaltmalara e k
get irilirken üsllen ı-irgüller ayrılı r . .~!etin icerisinde ilada nn tic:ıri adları eleği! Türkçeleştirilmiş jenerik adl arı kullanılır ve parantez i~·incle ilk
kullanıldığı yerde Ingilizce e~cleğeri ı·e ticari ad ı \·e rilir.
d:ı

I k rgiye giinderilen yaz ıbr üc nüsha lı:ılincle yoll anır. Çevi ri yazılar o rjinali ile birlikle gönclerilıııeliclir. Her makale için ayrıca metnin
i<;eren 3.5 in<;lik bir bilgisayar disketi ele gönde rilir. llu disket l'C frırmatında olma lı , Windows 3. J veya üzeri lıir isletim sisteminde,
\Vord 2.0 ı·e (izeri lıir l\licroSoli Wim\·ord programıyla yukarıda helinilen karakterler kullanılarak yazılmış olma lıdır. Macintosh ir;in hazırl:ınmı s disketle r kalıul ed ilmez. Yazıda yer alan talılola r Excell 4.0 veya üzeri ya ela WinWord 2.0 ı·e üzeri bir programla hazu-Janımılı,
metinden ayn dosy:ılar h,ıl i nde Ve' herlıirine meıincle yer alış sı ralarına giire nuıııaralar verilerek (Talılo- 1 , Talılo-2 gibi) kaydedilmiş olmalıdır. ı\lctin i<; inde yer alacık bilg isayar ,,;i7.iınleri \'e gralıkler. -- xı•--, --cıoc'', ''tif' , ··lımp" veya "jpg" obr;ı k ve siyah lıeyaz lı azırlanmış o lmalı, ayrı dosyalar o larak melinde geci~ s ırası na giire numaralandırılarak (resim-!, resim-2 gilıi) aynı diskete kayded ilmiş olmal ıclır. Bilg isa yar ciziınlerinin d isketle giinderilmesi 7.orunlu değildir. ancak bu durumda resim ve fotoğraf' hnırbına kurallarına uyulımıs olması
ve sadece lazer printe r kullanılarak l xıs ılmı.~ ol ması ko~ulları aranır . l!u şek illerin eni ya ··7.5-8'' ya da !6.',-17 .5'' cnı olabilir, lıoyuna ise
aynını

sın ırl:ıma geti rilm emiştir.

Orjinal a rasunnabr .~ekil. tablo,

resiııı ı-e

kaynaklar clalıil

olm:ık

üzere J ',sayfayı.olgu

sun umları

5

ı·e

derlemeler ise 10 sayfayı ge-

ceıııez.

Yazıların içedği:

!lir a r,ısurııı:ı

yazısınd,ı bulunması gerl'ken kısıınl:ır

ile ice rikleri

şu

:;;ekikle olnı:ılıdır:

1- Bas l ık s:.ıyEısı: Yazının b,ıslığı lıüyük-bold harflerle ve 40 karakteri asmayacak uzunlukta yazı lır. Alt başlıklar k ull anılıııışsa kücük
ka rakterlerll' ı·e l xılcl olarak yazılı r. !!:ısl ığın lıeııll'n alt ına lıir satır lıoş lıır:ıkılarak ve \·il\ ara lı klı olarak yazar adlan sıralanır. Her lıir yazarın
ad ı ı·e soyadı'nın lıeıııe n altına üııı·a nı ve <;a lışt ığı kuruııı ayrı ayn yazılır. llu sayfada aynca yazışmaların yapılacağı yazarın ,ıd, soyad ı-e
a,·ı k adresi (\·arsa telefon, faks. e- ıııail helinilıııelil yer alır. Ça lışma dalıa /inceden kongre, toplanlı ya da sempm.yuııılarcla tebliğ edilıııi~se
lıu sayE ıcla lıeli11ilıııt'iidir. Çal ı~ııı:ıy ı destek.lemis olan kurul uşlar \'e ··teşekkür"' ilıarderi de, hu sayEıd,ı belinilir. llaşlık sayfası ilk sayfa olarak nuıııara l,ın clırılır.
2- Türkce özet sayfası: Baslık sayEısınd:ın sonra ikinci s:ıyEı olarak lıa7.ırlanıııa l ıclır. ı-:n fazla 200 kelime i~·erir. Ayn bir ba şlık konulnıa7..
en çok 6 anahtar sözcük a ! Eıhetik sı r:ı ı-e ··Jndex fıled icus"a uygun obı~ık yazılır.

1-leıııcn ; ılun,ı

3- İng ilizce iızel sayfası: 1'ürk,·e üzerin aynısını n lngilizce çeı-risi olaı~ık ı-e e n fazla 300 sözcük lıalincle hazırlanır. Llaşına Türk(,· e
lıa~lığın , sonuna ela analılar kelimelerin İngilizce'ye aynen cevrisi konulur. llu kısımda lxı 0lık kü<,-Cık k:mıkterler ı·e lıold olarak yazılır.

4- Makale: !~undan sonraki kısımlar ayrı sayb br lıalincle değil hCııün olarak yazılırlar. ilk kısım "Giri~·• olup, hurada kısaca kon u ile
ilgili en son liıeraıCır bilgisi eşliğinde yazının amacı yeterli şekilde a<;ıklannıı9 olırnlıd ır. l lu hiilC11n 200 keliıııeyi ge<;meıııeliclir. ·'Gere<;
(1-hısı.ılar) ve Yiintem" kısmı, lıasıabr, lalx ıraı uar hayvanları veya gere<;ler ile kulLınıLın yiinıemin detaylı ac;ıkbması ve Lanımbnırnısı,
kullanıbn ara<;lar, kiıny:ıs:ıl ırnlzeıııeler ve yiinıenıler l:ıelinilmelidir. Flekırofizyolojik ve istatistiksel yiinıeınlerin iizellikle ar.;ık ve :ınla~ılır
olarak aı;ıklanıııası gerekıııekıedir. "llulgubr" veya "Son u<;'la ı.'' kısııııncla çalışmanın sonu<;iarı metin, ıahlo, ~ekil ve resimler ile verilir.
Tablo, .~ekil ve resimlerdeki ı üııı verilerin metinde de aynen tekrarlanmamasına iizen giisı erilmt'li ve iinemli sonu,;;lar vurgulanarak helinilmelidir. "Tanısıııa" hiilümCınde ise ıııaka lenin onaya koyduğu sonu~farın en son liıeraıCır verileriyle karşılaştırılarak kısaca verilmesi
gereki r. Çalışmanın yeni ve iincmli yiinleri va rsa kısıılayıcı yünleri, yazarlarm kanıları ve ileride yapılabilecek ı;alışınalar ic;in varsa iinerileri
belirıil ınelidir; hu kısım clı~ı nda ayrıcı ··sonu(' ya da ··yorum" kısmı komılmaz.
S- Kaynaklar: Bu hiilüınde alfabetik sıralama yapılır. Kayn:ıklar otomatik olarak nunıa ralandırılmamalıdır. Güsıerilmiş olan tüm kaynaklar metinde ku llanılmalıdır. K:ıynak giisterilirken ilk .1 yazar helinilir, diğerleri ise "et al. ya ela "ve ark. " olarak kıs:ılıılır. Derginin adı
lnclex Medicus'a u ygun olarak kıs:ılıılınalıdır. lndex'e girmeyen derginin adında kısaltına yapılınaz. Ki~isel görüşme, ders notu gibi kaynaklar lıu hülüınde yazılma7.. llunla ı· ıneıinde ge<.;tilderi yerde parantez idnde belirıil irler. Yayına kabul edilmiş ya zılar kaynak kısmında
yer ,dırla r , llunbrın "in press" veya "lıask ıda"' diye lıelirı ilmesi gerekir.
Kaynak giisıerıne i~lem inde makalenin ha~lığı n lıirinci kelimesinden sDnrak i ıCı m kel iıneleri k(içCı k harflerle haşlatılır. Kitap isimlerinde ise lıer si'ızcCık büyük harflerle lxı~lar 1)aha sonra derginin adı, yayın yılı, cilt n umarası ve s:ıyfaları yazıl ır. Kitaplar i<;in ise yaza r(lar)
ve kitap adından sonra, lxıskı serisi , yayın evi. yayın yeri, yılı ve alıntının ka<:ıncı savEılardan olduğu hclirıilir. JS:itaptan lıir lırılüın kaynak
giisıeril iyorsa, hiilC11nün yazarları, l ıiilCıınün adı , kiı,ıhın adı, ediıi irü(ieri), lıaskı serisi, yayın evi ve yeri, yılı ve sayfa numar:ıları verilir.
Ö rnekler:
Dergi i<.;in: Gelnıers HJ Tlıe effecıs of ninıoclipine on clinic;ıl course of paıienıs witlı acure ischemic sıroke. Acıa Neurol Scand-I984;

69 .232-2.W
Gusıalsson C, l lloml ıack M. llriııon M, eı al. Coagulation factors and the increased risk of sıroke in nonvalvular atrial filırill ation . Sıro
ke-1990; 21: 47-'il.
Yazarların adları kısa ltılırken "nokta" kulla n ılma7.. Ya7.ar :ıclları lıitince "nokta" konularak lıir karakter hoşl uk verilerek ınakale ad ı
y:ml ır. 1)ergi adı ve y ıl ı a ı:ısına .._,, konur.Yıl ve cilt arası";", cilt ve sayfa numara la rı ise" :'' ile ayrı lı r. S;ıyfa numaraları"-" ile lıelirt ikl ikı en

sonra en sona "nokra'· konur.
Kiwp i\·in: llickerstaff ER, Spillane Jı\. Neurologicıl Exaıninaıion in Clinical l'ractice. 5ılı edilion, l föckıve ll Science. Oxforcl-1989;
95-9G
Kiı ; ı p lıiil ümü i<.;in: Dal'iS SM, I{osen l)ı\ıl, Drınnan GA. Acute sıroke ırnnageınenı around tlıe w orlcl. ln: Acute Sıroke Treatıne nl edı

hy.J llogousslavsky.

ısı ec\ition. Manin Dunil7.. London-1997; 1-14.

(ı- Sekil, tablo ve fotoğraflar: Her şekil, tablo ve fotoğraf ayrı bir şayfac\a yer almalıdır. Sekil ya ela talılonun c;izilcliği sayfanın aynı yüzCıne si l inelıil ir lıi r kalemle üst ve a lı oklarla yiinü işaretlen ir. Metin ic;indeki yeri de lıu sayfada helirı i lınelidir. Sekiller siya lı-lıeyaz ve

yüksek re7.olüsyonda o l mal ıd ır. Seklin eni ya "7.S-8" ya ela J (ı.5-I7.5'' cın olma lıdır, boyuna ise sınırlama get irilmemiş o lmakla lıirlikte hir
sayfayı aşma ırnılıd ır. Sekil veya wlılobr metinde geç iş sırasına giire numaraland ırılır. Ta lılo ad ı ı alılonun üzerine yazılır.
Fotoğraflar: Fotoğrafla rı n arkasına silinebilir lıir kalemle Cısı-a l t i~areti ve ıne ı indeki yeri ve alt yaz ısı ve ıneı i nde gec;i~ sırasına konubn
mımarası yazılır. Fotoğraflıoyuıu en az 7 x 10.5 cm olmalıdır. Dergide sadece siyalı lıeyn ve iyi rezolüsyondaki lc ıtoğı:ı llar lıasılm:ıkıadı r.
Mikroskolıi k gi irü ntCı tiıtoğrafl:ınncLı "hüyüı me" ve ·'lxıya ·· fotoğrafın arkası na ac;ı kl:ıma ve numarası ile lıidikte ynılır. Fotoğra flar ayrı bir

7.:11'1' icine ve üc·er adet olarak giinclerilir.

Yazıların değerlendirilme işlemi hakkında bilgi:

Türk Nöroloji Dergisi'ncle yayınla nan tüm yazılar konu ile ilgili en az iki dan ışma kurulu üyesi tarafından
cleğerlenc.lirilir. Konuyla ilgili danışma kurulu üyesi yok ise yazı yayın kurulu tara!'ınc.lan bu alanda yetkili misafir
danışma kurulu üyelerine ele incelenirilebilir. Yazının yayına kabul edilebilmesi için her iki değerlendiricinin de
olumlu yanıl vermesi gereklidir. Eğer biri olumsuz yan ıt vermişse bu yazı yayın kurulu tarafından üçüncü bir
hake me gönderilir.Yayına kabul edilmiş yazıla r de rginin çıkacak ilk sayısında basılırlar. Yayına kabul edilmeyen
yazıla r ile ilg ili o larak sac.lece bilgisayar disketi iade ed ilir.
Gönderme adresi:
il k giinderirnde yazı , roıoğral', ~ekil ve ı:ılılobr ü<;er takım ha linde ve disketle lıeralıer aşağıdaki adrese "Acele Posta ., ile yolbnı rbr.

Türk Nöroloji Dergisi
Hacettep e Üniversitesi Hastaneleri Nöroloji Polikliniği 06100, Sıhhiye, Ankara
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