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üyemiz,

Dergimizi bu sayıdan itibaren İzmir'in insan sıcaklığı ile yoğrulmuş Akdeniz havasında hazırlıyoruz.
Umuyoruz ve inanıyoruz ki bu hava, yayınlarımızı ve dolayısı ile dergimizi olumlu yönde etkileyecektir.
Biliyorsunuz Ekim l 999'da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nın Prof Dr.
Egemen İDİMAN Başkanlığında düzenlediği XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi de aynı havada hazırlanmış
ve aynı havada sunulmuştu .... Bizlere her yönü ile unutulmayacak bir kongre yaşattık/arı ~çin ve ayrıca
"Türk Nöroloji Derneği"ne bu güne değin sağlanan gelirden daha çok gelir sağladık/arı için düzenleme
kuruluna sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.
Yeni tasarımların, yeni bir renk, yeni bir soluk getireceği inancı ile dergimizi gerek görünüm gerek
içerik açısından bazı değişiklik/erle sunmaya karar verdik. Amacımız, sayıca bilimsel dergi enflasyonu
yaşayan ülkemizde dergimizi içerik açısından zengin ve doyurucu, görünüm açısından çekici, daha yaygın
okuyucu kitlesine ulaşan ve okunan ve vazgeçilmez, ayrıcalıklı bir dergi haline getirmek. Öncelikle, bu yeni
soluklu başlangıçta, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza adıma ve izninizle adınıza teşekkür ediyorum.
Amacımız çerçevesinde; dergimizde yayımlanacak araştırma nitelikli makalelerin giderek artacağına
inanıyorum. Yayımlayacağımız klinik araştırmalar yanında özellikle, temel bilim dalları ile ortaklaşa
yapılmış araştırmaların evrensel anlamda nörolojiye katkıları çok önemli olacaktır. Çünkü uluslararası
bilimsel toplantılarda hepimiz görüyoruz ki dünya nörolojisinde ülkemiz adına tek sıkıntı duyduğumuz
konu, temel bilimler alanındaki çalışmalarımızın istenilen düzeyde olmayışıdır. Oysa yine hepimiz biliyoruz
ki nörolojide geleceğe yönelik yeni buluşlar, yeni gelişmeler moleküler düzeydeki çalışmalarla mümkün
olacaktır. Ülkemizde bu tür çalışmaların yapılabileceği birçok birim bulunmasına karşın birlikte çalışma
alışkanlığındaki sıkıntılarımız ve "iletişimsizlik" sorununu nedeni ile klinik ve temel bilimlerin ortaklaşa
ürünleri arzulanan düzeyde değildir. Amaç; ilgili birimlerle ortak projeler gerçekleştirmek üzere iletişim
kurarak bilgi üretmenin istek ve savaşım gücünü göstermek olmalıdır.
Bilimsel çalışmalar açısından yaşadığımız iletişim sorununu aslında toplum olarak hemen her konuda
yaşıyoruz. Konumuza ilişkin bir örnek verecek olursak, bir makalenin dergimizde yayın/anabilmesi için
görüşlerini öğrenmek istediğimiz bazı arkadaşlarımızdan istediğimiz raporları uzun süre alamıyoruz.
Ancak "Bilgi" üretim ve iletişim çağında daha yoğun iletişim hem de yazılı iletişim kurmamız gerektiğine
inanıyoruz. Elektronik postamıza (e-mail:tnorod@turknorodern.org.tr) daha çok mektup bekliyoruz.
Örneğin derneğimizin WEB sayfası (www.turknorodern.org.tr) ile ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi hemen
almak istiyoruz. Bilimsel ve mesleksel açıdan düşünce ve görüşlerinizi aktarmak için daha çok yazmanızı
diliyoruz. Hatta Dergimiz, Türk Nöroloji Derneğinin yayın organı niteliğinde olduğu için, mesleksel
sorunlara ilişkin düşünce, görüş ve önerilerinizi yansıtan yazılarınızı dergimizde ayrı bir bölüm halinde
yayınlamayı planlıyoruz. Tüm bunları hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum.
Yeni

sayılarda

yepyeni

coşkularla buluşmak

üzere esenlikler diler

saygılar sunarım.

Prof Dr. Fethi İDİMAN
Türk Nöroloji
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