EDİTÖRDEN
Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın.
Selam olsun kucak kucak
Dostlar beni hatırlasın.
Aşık Veysel

VEDA
Türk Nöroloji Dergisi'nin Cilt 1/ Sayı 1/ 1995 ilk sayısının Editör'den köşesinde "Başlarken" başlığı
altında "Türk Nöroloji Derneği'nin yayın organı Türk Nöroloji Dergisi'ni çıkartmaktan mutluyuz.
Derneğimizin bugüne kadar başarabildiği etkinliklere bir yenisini eklemekten kıvançlıyız. Yayın
ortamının güçlüklerle dolu olduğu ülkemizde bir dergi çıkaıtmanın ve onu düzenli sürdürebilmenin
zorluklarını biliyoruz" diye başlamış ve "Dergimizin ilgi ve destek göreceğine ve zamanla gelişeceğine
inanıyoruz. Bu derginin gelişmesi ve sürekliliği için bütün meslekdaşlarımızın katkı, ilgi ve desteğini
bekliyoruz" diye bitirmiştim.
O günden beri belirli aralarla yayınlanan ve bu elinizdeki ile 12. sayısını tamamlayan Türk Nöroloji
Dergisi'nin "Editörlük" görevinden ayrılırken, meslekdaşların1a bu köşeden veda ediyorum.
Bilindiği gibi başlangıçta yılda dört sayı olarak yayınlanı11ası planlanan dergi,yazı akışının yeterli olmaması nedeniyle 1996'dan itibaren, dergi içeriği genişletilerek, senede iki sayı ile sınırlandırılmıştır.
Yurdumuzda birçok işte olduğu gibi, dergi çıkarma görevi ve sorumluluğu da sonunda kısıtlı sayıda
kişinin omuzlarına yüklenmekte, kişisel görev bilinci ve fedakarlık gerektirmektedir. Bu derginin
dizim, düzeltme, sayfa düzeni ve basımı gibi ağır görev ve yükümlülükler başlangıçta Dr. Enis Erdem,
daha soma Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu'nun titiz, gayretli ve üstün başarılı çalışmaları ile gerçekleştiril
miştir. Bu olağanüstü çalışmaları nedeniyle her ikisine de dernek ve şahsım adına şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum.
Geriye dönüp baktığımda gerek bilimsel içerik, gerek basım kalitesi açısından Nöroloji camiasına
yakışır bir dergi düzeyi yakaladığımızı görmekten mutluyum.Gerçekten Türk Nöroloji Dergisi kısa
sürede, camianuzın en kredili, güvenilir, aranır dergisi haline gelmiştir.Hem derleme yazılarla günceli
aktararak,hem de genç araştırmacı arkadaşlarımıza kendilerini duyurma fırsatı vererek bu alandaki
büyük bir boşluğu doldurmuştur.
Bu kalitenin yakalanmasında şüphesiz danışma kurulu üyelerimizin, yazıları bilimsel yazma kuralları
ve ilkelerine göre değerlendirmelerinin büyük rolü olmuştur. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi
sunuyorum.
Bir dergi çıkarmak kadar, derginin düzenli sürdürülmesi ve yaşatılması da önemlidir. Başlangıçta bu
zorlukları bilerek yola çıktığımız ve bugünlere kadar dergiyi geliştirerek getirdiğimiz için ayrıca mutluyum. Bundan soma bizden bu görevi devralacak arkadaşlarınuzın dergin1izi daha da iyiye
götüreceğine inanıyor ve onlara başarılar diliyorum.
Dergiye ilgi ve desteğini esirgemeyen bütün meslekdaşların1ıza da şükranlarınu sunuyorum. Bütün
üyelerin1izi, okurlarınuzı en içten sevgi ve saygı ile selamlıyor ve "esen kalın" diyorum.
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