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Y eni yıl ile birlikte Nöropsikiyatri Arşivi’nin yeni Psikiyatri Yayın Yönetmeni olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu görevi son beş yıldır 
ekibinde yardımcı yayın yönetmeni olarak çalışmaktan onur duyduğum Dr. Cem Atbaşoğlu’ndan devralırken kendisine tüm 

emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Nöropsikiyatri Arşivi, ülkemizin en köklü derneklerinden birisi olan ve kuruluş öyküsü 1914’e uzanan Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin 
resmi yayınıdır (1). Dernek kurucu üyelerinden Mazhar Osman Bey tarafından 1916 ve 1918 yılları arasında yayımlanan ve Türkiye’nin 
ilk nöroloji ve psikiyatri dergisi olan “Şişli Müessesesinde Emrâz-ı Akliye ve Asabiye Müsamereleri” adlı derginin Nöropsikiyatri Arşivi’nin 
öncüsü olduğu söylenebilir (2). İzleyen yıllarda sırasıyla “İstanbul Seririyatı” (1919–1951) ve “Acta-Neuropsychiatrica” (1951–1960) isimli 
dergiler Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin yayın organları olmuş; Nöropsikiyatri Arşivi ise ilk kez 1964 yılında, Ortak Bilimsel Kongre adı 
altında gerçekleştirilen ulusal nöropsikiyatri kongresi sırasında yayın yaşamına başlamıştır (1).

Yayın dünyasına kongre sunumlarını yayımlayarak alçak gönüllü bir giriş yapan Nöropsikiyatri Arşivi, günümüzde özgün araştırmalardan 
derlemelere, olgu sunumlarından kısa bildirilere dek geniş bir yelpaze içerisinde yer alan en üst düzeyde bilimsel yazılar ile okurlarına 
ulaşmaktadır. Ayrıca, bilim dünyasının en önemli ulusal ve uluslararası indekslerinde listelenmektedir (tam liste için bakınız http://
noropsikiyatriarsivi.com/ana). 2013 yılında PubMed indeksine girmiş ve son yıllarda etki değeri tutarlı bir artış göstererek 0,856’ya dek 
yükselmiştir (3). Geniş bir kapsam ile nöroloji, psikiyatri ve ilişkili davranış bilimleri alanlarından klinik ve temel yazılar yayımlamaktadır. 
Dergimiz, Türkçe ya da İngilizce dillerinde başvuru kabul ederken, yayına kabul edilen her yazının hem Türkçe hem de İngilizce olarak 
her iki dilde de yayımlanmasını ilke olarak benimsemiş, çift dilde yayın yapan bir dergidir. Gerek Türkçe gerek İngilizce tüm sayıları açık 
erişim ile ücretsiz olarak ulaşılabilir durumdadır.

Elbette ki dünyanın en güçlü değişkeni zaman... Bilimsel dergiler için de zamana uyum sağlayabilmek yayın yaşamında kalabilmenin 
bir gereği. Nöropsikiyatri Arşivi, öncüsü olan dergileri de sayarsak, yirminci yüzyılın başından beri değişen zamana hızlı ve uygun 
tepkiler vererek gelişimini sürdürmekte. Bu bağlamda açık erişimde kalabilmek, daha da önemlisi yayın yaşamını sürdürebilmek için 
dünyanın kâr amacı gütmeyen çoğu bilimsel dergisi gibi kaçınılmaz biçimde yazarlardan yayın ücreti talep etme üzüntüsünü yaşadık. 
Ancak aynı zamanda yeni yayıncılık teknolojileri ile daha hızlı ve duyarlı değerlendirme süreçleri ve daha çok sayıda meslektaşa ulaşma 
kolaylıklarına kavuştuk.

Son yıllarda teknolojinin her alanında baş döndüren gelişmelere tanık olduk. Özellikle yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler 
psikiyatrinin hem klinik uygulamalarını, hem de araştırmalarını etkisi altına almaya başladı (4). Bir yılı aşkın süredir dünyamızı sarsan 
salgın, bu yeni teknolojilerin elverişliliğini sınamakla kalmadı, kullanımlarını da arttırdı. En basit örnek olarak görüntülü iletişim sağlayan 
teknolojiler ile uzaktan hasta muayenelerinin yaygınlaştığını hep birlikte gördük. Nöropsikiyatri Arşivi de bilgisayar ve yapay zekâ 
teknolojilerini başarıyla kullanan yazıların artan başvurularına tanık oldu. Geleceğin müjdecisi olarak algıladığımız bu yazılardan yüksek 
nitelik ölçütlerimizi karşılayanlara dergimizde yer vermekten mutluluk duyduk. Bundan sonra da bu tür yazıları giderek artan oranda 
yayınlamayı umuyoruz. Psikiyatri dünyada olan biten gelişmelerin her zaman içerisinde ve merkezinde yer almıştır. Dergimiz de geçmiş 
birikimi ile yarının çalışmalarını bekliyor.
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Nöropsikiyatri Arşivi yayın yönetmenliğini araştırmacılarla buluşarak 
yazılarının nitelik ve etkisini arttırmak adına bir fırsat olarak görüyorum. 
2021’in dergimiz için daha geniş okuyucu kitlesi, daha hızlı makale 
değerlendirme süreci ve çok sayıda yenilikçi, yüksek nitelikli yazı ile etki 
değerinin daha da yükseğe taşındığı harika bir yıl olmasını bekliyorum!

Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız.
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