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Editör'den
Bilindiği

gibi 9.Nisan 1999 günü yapılan Türk Nöroloji Derneği olağan genel kurul toplantısında derneğin yönetim kurulu değişmiş ve biri Ankara'dan olmak üzere, yedi üyenin
altısı İzmir'li üyelerimiz arasından seçilmiştir. Göreve gelen yönetim kurulu üyeleri Fethi
İdiman (Başkan), Fikri Ak (Başkan Yardımcısı), Barış Baklan (Genel Sekreter), İbrahim Öztura (Sayman), Ayşe Sağduyu, Neşe Çelebisoy ve İhsan Şükrü Şengül'dür. Yeni yönetim kurulunun oluşumu ile birlikte derneğin yayın organı Türk Nöroloji Dergisi'nin yayın vebasım işleri de yeni yönetim kurulu tarafından üstlenilmiştir. Meslekdaşlarımızın bundan sonra yazılarını yeni yönetim kurulunun belirleyeceği adrese yollamaları gerekmektedir.
Bundan önce bize gönderilen yazılar 1999/1 ve 1999/2 sayıları olarak iki nüsha halinde
bizim sorumluluğumuzda yayınlanacaktır. Elinizdeki bu dergi ile yazıların bir bölümünün
basım işlemi tamamlanmış olmaktadır. Bu son iki sayı ile birlikte 1995'te yayın hayatına
başlayan derginin dört cildi tamamlanmış ve beşinci cildinden iki sayı basılmış olmaktadır.
Hepsi toplam 12 sayı tutan Türk Nöroloji Dergi'lerinde bugüne kadar, 62 adet araştırma yazısı, 47 adet derleme yazı, 41 adet olgu sunumu ve 14 adet çeviri yazı yayınlanmıştır.
Dergi faaliyeti gibi, bu sene başında internette açılan "web" sayfası da bundan sonra yeni yönetim kurulu tarafından sürdürülecektir. Daha önce çeşitli vesilelerle üyelerimize duyurduğumuz gibi derneğimizin internet web sitesi adresi, "www.turknorodern.org.tr"
elektronik mektup adresi ise "tnorod@turknorodern.org.tr"dir.
Türk Nöroloji Dergisi'nin Cilt4/Sayı 3-4/1998 sayısında "Türk Nöroloji Derneği Yedi Yaşında" başlıklı yazıda anlatılan çalışmalara, yine yönetimimiz döneminde eklenen intemet
web sitesi, yeni posta çeki hesabı (888754 no.lu hesap) açma gibi faaliyetler yanında, en
büyük işlevimizin derneğe yeni bir merkez kazandırılması olduğunu düşünüyorum. Şim
diye kadar, yedi yıl boyunca dernek çalışmaları Hacettepe Hastanesi Nöroloji Polikliniği'nde (kişisel ofisimden) sürdürülmekte idi. Bugün dernek, Ankara'nın merkezi bir bölgesinde hertürlü imkana sahip, iyi dekore edilmiş, modern bir daireye sahip bulunmaktadır.
Türk Nöroloji Derneği'ne kalıcı bir merkez kazandırmanın mutluluğunu siz üyelerimizle
paylaşmak ve dairenin satın alınmasından, iç mimari ve dekorasyonuna kadar hemen her
işinde amatör bir şevk ve heyecanla, günlerce çalışan eşim Sevim Selekler'e katkılarından
dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
Son olarak, Türk Nöroloji Dergisi'ne uzun, soluklu bir ömür ve onu yaşatacak arkadaş
lara başarılar diliyorum.
Dr. Kaynak Selekler

