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Amaç ve Kapsam

Nöropsikiyatri Arşivi’nin hedefi; psikiyatri, nöroloji, nöroşirürji, nörobilim ve klinik psikoloji alanlarında bilimsel açıdan yüksek 
nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Bunun yanında derleme, editör görüşü, editöre mektup ve olgu sunumları da 
kabul edilmektedir. Dergide ayrıca, nöroloji ve psikiyatri tarihçesiyle ilgili yazılar, kongre izlenimleri, haberler, duyurular ve 
kitap-tez tanıtımı da yayınlanır.

Nöropsikiyatri Arşivi’nin hedef kitlesi; Nöroloji, Psikiyatri ve Nöroşirurji uzmanları ile ruh sağlığı ve davranış bilimleri alanında 
çalışan diğer uzmanlar ve akademisyenlerdir. Yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik 
(peer-review) ilkelerine göre yayın yapan uluslararası  açık erişimli bir dergidir.

Nöropsikiyatri Arşivi, Science Citation Index-Expanded (SCIE), Journal Citation Reports/Science Edition, Excerpta 
Medica/EMBASE, ProQuest Health & Medical Complete, ProQuest Psychology, SCOPUS, EBSCO Database, PSYCHinfo, 
CINAHL, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, DOAJ, British Library Direct, Türk Psikiyatri İndeksi, Türk Medline-
Ulusal Atıf İndeksi ve TÜBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanı, Türkiye Atıf Dizini, ve ULAKBİM-Ulusal Atıf Sistemi tarafından 
indekslenmektedir.

Abone İşlemleri
Nöropsikiyatri Arşivi, Türk Nöropsikiyatri Derneği üyelerine 
dağıtılmaktadır. Tüm makalelerin içerik, özet ve tam metinlerine 
www.noropsikiyatriarsivi.com adresinden ulaşılabilmektedir. Dernek 
üyeleri dışında dergiye abone olmak isteyen kişiler Türk Nöropsikiyatri 
Derneği’ne başvurmalıdır.
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Telefon: +90 212 246 96 66
Faks: +90 212 246 96 67
E-posta: npa_dergi@yahoo.com 
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Baskı izinleri için başvurular Türk Nöropsikiyatri Derneği’ne yapılmalıdır. 
Yazılı izin alınmadan dergide yer alan yazılar ve görseller çoğaltılamaz.
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Faks: +90 212 246 96 67
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Reklam
Reklam ile ilgili başvurular yayınevine yapılmalıdır.
Yayıncı: AVES
Adres: Büyükdere Cad. 105/9 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul
Telefon: +90 212 217 17 00
Faks: +90 212 217 22 92
E-mail: info@avesyayincilik.com
Web adresi: http://www.avesyayincilik.com

Yazarlara Bilgi
Yazarlara Bilgi kısmına dergi sayfalarından ve www.noropsikiyatriarsivi.com 
adresinden ulaşılabilir.

Materyal Sorumluluk Reddi
Nöropsikiyatri Arşivi’nde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar 
yazar(lar)ın görüşüdür ve Dernek, Editörler, Yayın Yönetmenleri, Bilimsel 
Danışma Kurulu ya da Yayıncı’nın görüşü değildir. Türk Nöropsikiyatri 
Derneği, Editör, Yayın Yönetmenleri, Bilimsel Danışma Kurulu ve Yayıncı 
bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergimizde asitten arınmış (acid-free) kağıt kullanılmaktadır.
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Aims and Scope

The aim of the Archives of Neuropsychiatry is to publish academically high standard research articles in Psychiatry, Neu-
rology, Neurosurgery, Neuroscience and Clinical Psychology. In addition, reviews, editorial views, letters to the editor and 
case reports are accepted. Articles on the history of neurology and psychiatry, impressions of congresses, news, notices and 
book-thesis introductions are also published.
The target groups of the Archives of Neuropsychiatry are specialists in Neurology, Psychiatry and Neurosurgery, together 
with other specialists and academicians in mental health and behavioral sciences. It is an international open-access journal 
publishing both in Turkish and English languages, and is based on independent, unbiased, double-blind peer-review principles.
The Archives of Neuropsychiatry is indexed in Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Journal Citation Reports/Sci-
ence Edition, Excerpta Medica/EMBASE, ProQuest Health & Medical Complete, ProQuest Psychology, SCOPUS, EBSCO 
PSYCHinfo, CINAHL, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, DOAJ, British Library Direct, Turkish Psychiatry Index, 
Turkish Medline-National Citation Index, TUBITAK/ULAKBIM Turkish Medical Index, Turkiye Citation Index and ULAK-
BIM-National Indexing System databases.

Procedure for Subscription
The Archives of Neuropsychiatry is distributed to members of the 
Turkish Association of Neuropsychiatry. The contents of all papers, 
summaries and full texts may be reached at www.noropsikiyatrar-
sivi.com. Nonmembers who wish to subscribe to the journal should 
apply to the Turkish Association of Neuropsychiatry.
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Phone: +90 212 246 96 66
Fax: +90 212 246 96 67
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Permissions
Requests for permission for reproduction of materials should be 
made to the Turkish Association of Neuropsychiatry. Papers and 
illustrations included in the journal may not be reproduced without 
obtaining written permission.
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Instruction to Authors
The section on Instruction to Authors may be obtained from the 
journal pages and www.noropsikiyatriarsivi.com

Rejection of Responsibility for Material
The opinions and reports in all articles published in the Archives of 
Neuropsychiatry are those of the author(s), and not of the Associa-
tion, Editors, Publishing Directors, Scientific Information Committee 
or Publisher. The Turkish Association of Neuropsychiatry, Editor, 
Editorial Publishing Directors, Scientific Information Committee and 
Publisher do not accept any responsibility whatever for these papers.

Our Journal is printed on acid-free paper.
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Yazarlara Bilgi

I. Genel Bilgiler
Nöropsikiyatri Arşivi, Türk Nöropsikiyatri 
Derneği’nin yayın organıdır. Üç ayda bir ya-
yınlanır; o yılın dört sayısı bir cildi oluşturur. 
Nöropsikiyatri Arşivi psikiyatri, nöroloji, 
nöroşirürji, psikoloji ve davranış bilimleri alan-
larında klinik ve temel bilim yazılarının yayın-
landığı danışman denetimli bilimsel bir dergidir.

Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye 
gönderilen yazıların başka bir Türkçe ve İngi-
lizce yayınlanan dergide yayınlanmamış, yayına 
kabul edilmemiş ya da yayın için değerlendir-
me aşamasında olmaması gerekir. Bu gereklilik 
bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunulmuş 
ve özeti yayınlanmış yazıları kapsamaz; ancak 
bu durumda bildirinin sunulduğu toplantı adı, 
tarihi ve yeri belirtilmelidir.

Makalelerin formatı “Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: 
Writing and Editing for Biomedical Publications 
(http://www.icmje.org)” kurallarına göre düzen-
lenmelidir.

Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumlulukları-
nı ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu 
imza ile yayına katılmalıdır. Araştırmalara yapı-
lan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların 
hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca 
yapıldığı dip not olarak bildirilmelidir.

Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir 
ücret ya da karşılık ödenmez. Yayın kurulu; 
yazar(lar)ın dergiye gönderdikleri yazıları de-
ğerlendirme süreci tamamlanmadan başka bir 
dergiye göndermeyeceklerini taahhüt ettikle-
rini kabul eder.

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan deneysel 
araştırmaların bildirildiği yazıların yöntem bö-
lümünde, bu araştırmanın yapıldığı gönüllü ya 
da hastalara uygulanan işlemlerin anlatıldıktan 
sonra kendilerinin onaylarının alındığını (infor-
med consent) gösterir bir cümle bulunmalıdır. 
Yazar(lar), bu tür araştırmalarda, uluslararası 
alanda kabul edilen kılavuzlara (2002 yılında 
revize edilen “1975 Helsinki Deklarasyonu”- 
www.wma.net/e/policy/pdf/17c.pdf. ve “La-
boratuar Hayvanlarının Kullanılması ve Bakımı 
Kılavuzu” - www.nap.edu/catalog/5140.html)) 
ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen, 29 
Ocak 1993 tarih ve 21480 sayılı Resmi gaze-
tede yayınlanan “İlaç Araştırmaları Hakkında 
Yönetmelik” ve daha sonra yayınlanan diğer 
yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyul-
duğunu belirtmeli ve kurumdan aldıkları Etik 
Kurul Onayı’nın bir kopyasını göndermelidir.

Metin içinde standart kısaltmalar kullanılır, 
bunlar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılır. 
Örneğin, ilk geçtiği yerde, Hamilton Depres-
yon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ; Hamil-
ton Depression Rating Scale: HDRS); daha 
sonra, HDDÖ biçiminde verilir. İlaç adları kul-
lanımında ilaçların jenerik adları Türkçe oku-
nuşlarıyla yazılır. Ölçüm birimleri metrik siste-
me uygun olarak verilir; örneğin, “mg” olarak 
yazılır, nokta kullanılmaz; ek alırsa (‘) ile ayrılır. 
Laboratuar ölçümleri Uluslararası Sistem (US; 
Systéme International: SI) birimleri ile bildirilir.

II. Makalelerin Değerlendirilmesi
Gönderilen yazılar yayın kuruluna ulaştıktan 
sonra öncelikle, yazım kurallarına uygunluğu 
yönünden değerlendirilir; sonucu yazara üç 
hafta içinde bildirilir. Yazının, gerek teknik özel-
likleri gerekse genel kapsamı açısından dergi-
nin genel yayın ilkelerine uygun bulunmaması 
durumunda yazı reddedilir. Gerekir ise yazar(-
lar)ın yazıyı yazım kurallarına uygun biçimde 
yeniden göndermeleri istenebilir. Yeniden gön-
derilen yazılar benzer bir teknik incelemenin 
ardından yazım kurallarına uygun ise danışman 
denetimi sürecine alınır. Yazı, yayın kurulunun 
belirlediği ve yazının başlık sayfasını görmeyen 
iki danışmana gönderilerek bilimsel içerik ve 
yazım kuralları açısından değerlendirilir. Daha 
sonra, danışman raporları dikkate alınarak ve 
gerekirse yazar(lar)la tekrar haberleşilerek 
yayın kurulunca son düzeltme yapılır. Yayın 
kurulu yazıyı yayınlamaya, düzeltilmesi için geri 
göndermeye, düzelterek yayınlamaya ya da ya-
yınlamamaya yetkilidir. Bu değerlendirme sü-
reci dergiye gönderilen yazı türlerinden araş-
tırma yazılarını, gözden geçirme yazılarını, olgu 
sunumlarını ve özgün yazıları kapsar. Diğer yazı 
türlerindeki yazılar doğrudan yayın kurulunca 
değerlendirilir. Dergiye gönderilen yazılar ya-
yınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.

III. Dergiye Gönderilecek Yazı Türleri 
ve Özellikleri
Nöropsikiyatri Arşivi, Uluslararası Tıp Dergileri 
Editörleri Kurulu’nca (International Committee 
for Medical Journal Editors:ICMJE) hazırlanan 
ve yeniden düzenlenmiş 5. Baskısı 1997 yılında 
(International Committee of Medical Journal 
Editors. Uniform Requirements for Manuscrip-
ts Submitted to Biomedical Journals. New Eng-
land Journal of Medicine, 1997; 336:309-315); 
kısaca “Vancouver stili” diye anılan kurallara 
göre düzenlenmiş yazıları yayınlar.

Makaleler sayfanın her bir kenarından 2 cm 
kenar boşluğu bırakılarak ve çift satır aralıklı 

“arial veya times new roman” ile yazılmalıdır. 
Makalelerde aşağıdaki sıra takip edilmeli ve her 
bölüm yeni bir sayfa ile başlamalıdır: 1) başlık 
sayfası, 2) özet, 3) metin, 4) kaynaklar, 5) tablo 
ve/veya şekiller.

Aksi belirtilmedikçe gönderilen yazılarla ilgili 
tüm yazışmalar ilk yazarla yapılacaktır. Gönde-
rilen yazılarda, yazının yayınlanmak üzere gön-
derildiği ve derginin hangi bölümü (araştırma, 
gözden geçirme, ya da vaka takdimi gibi) için 
başvurulduğu belirtilmeli ve

“Yazarlık ve Yayın Hakkı İzin Formu” eklenerek 
gönderilmelidir. Yazıların alınmasının ardından 
yazarlara makalenin alındığı, bir makale numa-
rası ile bildirilecektir.

Başlık sayfasında, yazarların adları, akademik 
unvanları ve yazışılacak yazarın tam adres, tele-
fon ve faks numaraları ve e-mail adresi mutlaka 
bulunmalıdır. Kişisel teşekkür ifadeleri de bu 
sayfada yer almalıdır.

A. Araştırma Makaleleri:
Bu yazılar daha önce yayınlanmamış özgün 
araştırma verilerinin değerlendirildiği ve aşa-
ğıda tanımlanan yazı düzenine tümüyle uygun 
hazırlanmış yazılardır. Araştırma yazılarının ana 
metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/
şekil/resim hariç) 4000 kelimeyi geçmemelidir. 
Bu yazılarda belirtilen araştırma verilerinin bir 
bölümü daha önce başka bir yazıda işlendi ise, 
bu durum yazı gönderilirken mutlaka bildiril-
meli ve ayrıca adı geçen yazıya kaynaklarda atıf 
yapılmalıdır.

B. Olgu Sunumları:
Klinik değerlendirme, tedavi, izlem ya da bir 
başka açıdan özellik ve bilimsel önem taşıyan, 
bir ya da birden çok olgunun özelliklerini su-
nan ve tartışan yazılardır. Olgu sunumları baş-
lık sayfası, özetler, ana metin, kaynaklar, tablo/
şekil/resim bölümlerini içerir; ana metin alt 
başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde 
düzenlenir. Olgu sunumlarının ana metin bölü-
mü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim 
hariç) 1500 kelimeyi geçmemelidir.

C. Kısa Araştırma Raporu
Konusuyla ilgili önemli kuramsal ya da uygu-
lama sorunlarına değinen özgün düşüncelerin 
üretildiği ve tartışıldığı yazılardır. Başlık sayfası, 
özetler, ana metin, kaynaklar, tablo/şekil/resim 
bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı 
içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Ana 
metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/
şekil/resim hariç) 2500 kelimeyi geçmemelidir.
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D. Özel Bölümler:
1. Editöre mektuplar: Dergide yayınlanan yazı-
lara ilişkin değerlendirme ve eleştirileri içeren 
yazılardır. Mümkün olduğunca eleştirilen ya-
zının yazar(lar)ınca verilen yanıtlar ile birlikte 
yayınlanır.

2. Sorunlar/çözümler: Derginin yayın alanıyla 
ilgili konularda karşılaşılan kuramsal ya da uy-
gulamaya ilişkin bir sorunu dile getiren yazı-
lardır. Dile getirilen sorun, konuyla ilgili diğer 
uzmanların yanıtlarıyla birlikte yayınlanarak bir 
tartışma ortamı yaratılması amaçlanır.

3. Toplantı haberleri/izlenimleri: Derginin yayın 
alanıyla ilgili konularda yapılmış ya da yapılacak 
olan bilimsel toplantıları tanıtıcı yazılardır.

4. Dergi haberleri: Derginin yayın alanıyla ilgili 
konularda yayınlanmakta olan bilimsel dergileri 
tanıtıcı yazılardır.

5. Dernek haberleri: Derginin yayın alanıyla 
ilgili konularda çalışmakta olan dernekleri ta-
nıtıcı yazılardır.

6. Web siteleri tanıtımı: Derginin yayın alanıyla 
ilgili konulardaki web sitelerini tanıtıcı yazılar-
dır.

7. Kitap/tez tanıtımı: Derginin yayın alanıyla 
ilgili konularda yayınlanmış bulunan kitapları/
tezleri tanıtan yazılardır.

Özel bölüm için yazılmış tüm yazılar 500 keli-
meyi geçmemelidir.

E. Gözden Geçirme Yazıları:
Bu yazılar “sadece yayın” kurulunun daveti 
üzerine konu ile ilgili yazarlar tarafından ha-
zırlanır. Bu yazılar konusuyla ilgili en yeni bil-
gileri, yurt içi ve yurt dışı çalışmaları kapsamlı 
biçimde gözden geçiren ve yazar(lar)’ın kendi 
deneyim ve-veya araştırma sonuçlarını tartışan 
yazılardır. Gözden geçirme yazılarının ana me-
tin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo-şe-
kil-resim hariç) 5000 kelimeyi geçmemelidir.

IV. Yazı Düzeni
Dergiye gönderilecek yazılar türlerine göre, 
başlık sayfası, özetler, ana metin, kaynaklar, 
tablo/şekil/resim bölümlerini içerir.

A. Başlık Sayfası:
Yazının başlığı, yazarların adı, ünvanları, çalıştık-
ları kurum ve yazışmalardan sorumlu yazarın 
yazışma adresi, telefonu varsa faksı ve e-posta-
sı yazılır. Bütün yazarlar ve kurumlar numaralar 
ile belirtilmelidir. Başlık sayfası dışında tüm ana 
metinde ve özellikle metodda çalışmacılar ve 
çalışma yapılan kurum kör değerlendirmeyi 
sağlamak amacıyla kesinlike belirtilmemelidir. 
Ayrıca bu sayfaya “Nöropsikiyatri Arşivi ya-
zım kurallarına uygunluğu kontrol edilmiş olan 
bu yazı tüm yazarlarca okunmuş, onaylanmış 
ve tüm yayın hakları Nöropsikiyatri Arşivi’ne 
devredilmiştir” cümlesi yazılarak, mutlaka tüm 
yazarlarca imzalanır.

B. Özet ve Anahtar Sözcükler:
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazı-
lır ve yazının başlığını da içerir. Özet (abstract) 
amaç, yöntem, tartışma ve sonuç alt başlıkları 
(objective, method, results, discussion) altında 
en az 150, en çok 300 sözcükten oluşur. Özet-
lerin sonunda her iki dilden en az 3, en çok 5 

anahtar sözcük (keywords) yer alır. Anahtar 
kelimeler uygun nitelikte ve standart termi-
nolojide yazılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler 
“Türkiye Bilim Terimleri” arasından seçilmelidir. 
Yazarlar bilgilendirme için http://www.bilimte-
rimleri.com adresini kullanabilir.”Türkiye Bilim 
Terimleri” MeSH(Medical Subject Headings) te-
rimlerinin, karşılıklarının bulunduğu bir anahtar 
kelimeler dizinidir.

C. Ana Metin:
Yazının ana metni giriş, yöntem, bulgular, tar-
tışma alt başlıkları içinde düzenlenir. Giriş bö-
lümünde yazının dayandığı temel bilgilere ve 
gerekçelere kısaca değinildikten sonra, son pa-
ragrafında amaç açık bir anlatımla yer alır. Yön-
tem bölümü gerekirse araştırma/hasta/denek 
grubu, araçlar, uygulama ve istatistik değerlen-
dirme gibi alt başlıklara göre düzenlenebilir. Bu 
bölüm çalışmaya katılmayan birisinin de rahat-
lıkla anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır. Sonuç-
lar çalışmanın bulgularını özetler ve temel bul-
gular gerekirse tablo ve şekillerle desteklenir. 
Tartışma bölümünde çalışmanın bulguları ilgili 
yurt içi ve yurt dışı çalışmaların sonuçları bağ-
lamında tartışılır; genel bir gözden geçirmeyi 
değil, özgün bulguların tartışılmasını içerir.

D. Teşekkür:
Yazar(lar) gerekli gördüklerinde yazıya katkıları 
yazarlık düzeyinde olmayan, ancak belirtilmeyi 
hakettiğini düşündükleri kişilere birkaç cümle-
lik kısa teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür 
edilen kişilerin katkıları (örneğin; parasal ya 
da araç gereç desteği, teknik yardım, bölüm 
başkanının genel desteği gibi) açıklıkla belirtile-
rek (örneğin; “bilimsel danışmanlık”, “taslakta 
düzeltme”, “veri toplama”, “klinik araştırmaya 
katılma” gibi) yazılır.

E. Kaynaklar:
Kaynaklar ana metindeki geçiş sırasına göre 
numaralanır ve metinde, tablolarda, tablo ya 
da şekil dipnotlarında parantez içinde göste-
rilir. Makale içerisindeki kaynak gönderimleri 
(21-23) yerine açık olarak (21,22,23) olarak 
belirtilmelidir. Makale içerisinde bulunan resim 
veya tablolar; resim 1-4 veya tablo 1-4 yerine 
açık olarak resim veya tablo 1,2,3,4 olarak ya-
zılmalıdır. Kaynaklarda yazar isimlerinde et al. 
veya ark. kısaltmaları kullanılmamalı, tüm yazar 
isimleri yazılmalıdır. Kaynak sayfa numaraları 
açık olarak yazılmalıdır. Kaynakların yazımında, 
aşağıdaki örnekler dikkate alınır. Burada örne-
ği verilmemiş kaynakların yazım kuralları için 
“Ortak kurallar”a başvurulur. Dergi adları In-
dex Medicus’taki biçime göre kısaltılır; burada 
bulunamayan bir dergi ise, kısaltılmadan yazılır. 
Dergi listesi A.B.D. Ulusal Tıp Kütüphanesi 
(USA-NLM; National Library of Medicine) 
web sitesinden (http://www.nlm.nih.gov) elde 
edilebilir.

Kaynak yazımı için örnekler:

Dergi Yazıları
Katz MM, Koslow SH, Maas JW, Frazer A, 
Bowden CL, Casper R, Croughan J, Kocsis J, 
Redmond E. The timing, specificity and clinical 
prediction of tricyclic drug effects in depressi-
on. Psychol Med 1987; 17:297-309.

Yazar kurum ise:
The Cardiac Society of Australia and New 

Zealand. Clinical exercise stress testing: Safety 
and performance guidelines. Med J Aust 1996; 
164:282-284.

Ek sayı:
Goodman WK, McDougle JC, Price LH. 
Pharmacotherapy of obsessive compulsive 
disorder. J Clin Psychiatry 1992; 53(Suppl 
14):29-37.

Kitaplar
Kitap yazar(lar)ı kişi ise:
Jacobson E. The Self and the Object World. 
2nd Edition.New York: International Univer-
sities Press; 1964.

Kitap yazarı kurum ise:
Institute of Medicine (US). Looking at the Fu-
ture of the Medicaid Program. Washington: 
The Institute; 1992.

Kitap bölümü
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and 
stroke. Laragh JH, Brenner BM, editörler. Hy-
pertension: Pathophysiology, Diagnosis, and 
Management içinde. 2. Baskı. New York: Ra-
ven Press; 1995; s. 465-478.

Çeviri kitap
Amerikan Psikiyatri Birliği. Mental Bozukluk-
ların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. 4. Baskı. 
Köroğlu E, çev. editörü. Ankara: Hekimler 
Yayın Birliği; 1995.

Doğrudan yararlanılmamış kaynaklar kesinlikle 
kullanılmamalıdır; kabul edilmiş tezler dışında 
yayınlanmamış yapıtlar ve kişisel haberleşme-
ler kaynak gösterilemez. Kaynakların doğrulu-
ğundan yazar(lar) sorumludur.

F. Tablolar:
Her bir tablo ayrı sayfaya basılarak, metin 
içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılır. Her 
tablonun bir başlığı bulunur ve gerektiğinde 
(örneğin, tabloda geçen kısaltmalar) tablo altı-
na açıklamalar yazılır. Her bir tablo ana metne 
başvurma gereği doğurmayacak biçimde anla-
şılır olmalıdır. Her tablodan metin içinde söz 
edilmelidir.

G. Şekil ve Resimler:
Her şekil ayrı bir sayfaya profesyonel olarak 
çizilmeli, elle yapılmamalıdır. Şekil içindeki 
harfler, numaralar ve semboller net olmalı, 
baskı için küçültüldüğünde de okunabilir olma-
lıdır. Şekil ve resimler///// metin içinde geçtiği 
sıraya göre numaralandırılır; 127x173 mm ile 
203x254 mm boyutlarında olmalıdır. Internet 
üzerinden çevirimiçi olarak gönderilecek olan 
resim, şekil, grafik ve tabloların çözünürlükleri 
en az 300 dpi olmalıdır.

V. Yazının Dergiye Gönderilmesi
Dergiye gönderilecek tüm yazıların gönde-
rilmeden önce yazım kurallarına uygunluğu 
mutlaka son bir kez kontrol edilmelidir. Yazı-
lar www.noropsikiyatriarsivi.com web sayfası 
üzerinden çevirimiçi olarak gönderilmelidir. 
Çevrimiçi sistemin dışında e-posta, normal 
posta veya faks ile gönderilen yazılar kabul 
edilmez.

Eğer yazınızın ön kabulü gerçekleşirse düzgün 
bir İngilizce çevirisi en geç 1 ay içinde gönde-
rilmek üzere sizden istenecek ve resmi kabul 
onayı bu aşamadan sonra gönderilecektir.
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Instructions to Authors

I. General Information
The Archives of Neuropsychiatry is the official 
publication of the Turkish Association of Neu-
ropsychiatry. It is published quarterly and four 
editions annually constitute a volume. The Ar-
chives of Neuropsychiatry is a peer reviewed 
scientific journal in which clinical and basic 
science manuscripts in the fields of psychiatry, 
neurology, neurosurgery, clinical psychology 
and behavioral sciences are published.

The language of the journal is both Turk-
ish and English. Manuscripts submitted to 
the journal should not have been previously 
published, accepted for publication or be in 
the process of evaluation for publication in 
any other journal published in Turkish and 
English. This requirement does not apply to 
manuscripts presented as bulletins in scientific 
meetings and whose summaries are published. 
In such cases however, the name, date and 
place of the meeting, in which the paper was 
presented, should be stated.

The format of the manuscripts should be in 
accordance with the rules of “Uniform Re-
quirements for Manuscripts Submitted to Bio-
medical Journals: Writing and Editing for Bio-
medical Publications” (http://www.icmje.org).

The authors are asked to declare any finan-
cial relations concerning the study. All authors 
should state that they scientifically contribut-
ed to and took responsibility in the study and 
declare that there is no conflict of interest. 
The authors should acknowledge and provide 
information on grants, contracts or other fi-
nancial support of the study provided by any 
foundations and institutions or firms.

No fee or compensation will be paid for man-
uscripts published in the journal. Editorial 
board assumes that the author(s) are obliged 
not to submit the manuscript to another jour-
nal before the completion of the evaluation 
process.

In the “method” section of the manuscript 
concerned with experimental research on 
humans or animals, a sentence showing that 
the informed consent of the patients or vol-
unteers has been obtained following a detailed 
explanation of the interventions carried out 
on them. In such studies, author(s) should 
clearly state the compliance with interna-
tional guidelines such as “Declaration of Hel-
sinki” and “The Guide for the Care and Use 
of Laboratory Animals”. Declaration of Hel-
sinki can be found at www.wma.net/e/policy/
pdf/17c.pdf. In experimental animal studies, 
ethical considerations within “The Guide for 

the Care and Use of Laboratory Animals” 
(www.nap.edu/catalog/5140.html) should be 
followed. Moreover, the author(s) must com-
ply with “Regulation on Medical Research” 
issued by the Republic of Turkey Ministry of 
Health and published in the Official Journal 
dated 29 January 1993 and numbered 21480; 
and more recently published rules laid out in 
government ethics rules. They should forward 
a copy of the Ethics Committee Approval re-
ceived from the relevant institution.

Standard abbreviations used in the text are 
written in full when first mentioned. For ex-
ample, when first cited in the manuscript, the 
Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) 
should be written, thereafter given as HDRS. 
In the use of drugs’ names in the manuscript, 
generic names should be written. Measure-
ment units are given according to the metric 
system; e.g. written as mg, no punctuation is 
used, in the case of extensions (‘) is used as 
a separator. Laboratory measurements are 
reported in International System units (US; 
Systéme International: SI).

II. Editorial and Peer Review
All submitted manuscripts are reviewed ini-
tially by the Editors-in-Chief and Associate 
Editors. Manuscripts are evaluated according 
to the following criteria: material is original 
and timely, writing is clear, study methods 
are appropriate, data are valid, conclusions 
are reasonable and supported by the data, 
information is important, and the topic has 
general interest for the scope of the journal. 
From these basic criteria, the editors decide 
whether a manuscript reaches a priority score 
to justify peer review. Manuscripts with in-
sufficient priority for publication are rejected 
promptly. Manuscripts which have not been 
straightly rejected are sent to expert con-
sultants for peer review. Although rare, it is 
possible for an exceptional manuscript to be 
accepted upon submission.

Manuscripts considered to be of interest by 
the editors will be peer reviewed by interna-
tionally recognized experts on the subject. 
Each manuscript is sent to 3–5 reviewers. 
When necessary, a biostatistician will also 
review manuscripts. A copy of the study pro-
tocol may be requested during the review 
process.

Reviewers are matched to the paper accord-
ing to their expertise. Our reviewer database 
is constantly being updated to ensure the re-
viewer profile matches that of the topic being 
discussed in the manuscript. We welcome 

suggestions for reviewers from the author 
though these recommendations may or may 
not be considered.

III. Types and Characteristics of the 
Manuscripts to be submitted to the Journal
The Archives of Neuropsychiatry publishes 
manuscripts prepared in accordance with the 
fifth edition of the Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 
established by the Vancouver Group (Interna-
tional Committee of Medical Journal Editors, 
ICMJE), originally published in New England 
Journal of Medicine 1997;336:309-15.

The manuscripts should be typed in Arial or 
Times New Roman font and double spaced 
with a 2 cm margin on all sides. Each section 
should start on a separate page and should be 
prepared in the following order: 1) title page, 
2) abstract, 3) text, 4) references, 5) tables 
and/or figures.

The first author serves as the primary contact 
for all correspondence regarding the manu-
scripts, unless otherwise stated. The category 
of the manuscript should be specified (i.e. re-
search manuscript, brief report, case report) 
and the Copyright Transfer Form signed by 
all authors should be attached to the manu-
script. All properly submitted manuscripts will 
receive an acknowledgment of receipt and a 
manuscript number. Full names and affiliations 
of the authors, the address, telephone and fax 
numbers of the corresponding author must 
also be clearly indicated in the title page. Per-
sonal acknowledgements should also be given 
in this page.

A. Research Articles:
These manuscripts are those prepared in full 
accordance with the writing style definitions 
given below, in which previously unpublished 
original research data are evaluated. The main 
text section of the research manuscripts (ex-
cluding title page, references and tables/fig-
ures/pictures) must not exceed 4000 words. If 
some parts of the research data given in these 
manuscripts have previously been discussed 
in another manuscript, this must be notified 
without fail when submitting the manuscript 
and in addition, it should be made to the rele-
vant manuscript within the references.

B. Case Reports:
These are manuscripts which present and 
discuss the characteristics of one or more 
cases which have special features and scien-
tific importance from the clinical evaluation, 
treatment, follow-up or other standpoint. 
Case reports include the title page, abstract, 
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main text, references, one table/figure/pic-
ture; subtitles of the main text are organized 
according to the text content. Abstract of the 
case report should have 150 words. The main 
text section of the case reports (excluding 
title page, references and table/figure/picture) 
must not exceed 1500 words.

C. Brief Reports:
These are manuscripts in which original ideas 
dealing with important theoretical or practi-
cal problems related to specific subjects are 
presented and discussed. Original manuscripts 
include title page, abstract, main text, refer-
ences and tables/figures/pictures; sub-titles 
of the main text are organized according to 
the text content. Main text of the manuscript 
(excluding title page, references and tables/fig-
ures/pictures) must not exceed 2500 words.

D. Special Section:
1. Letters to the Editor: These manuscripts in-
clude evaluation and criticisms of the manuscripts 
published in the journal. These are published to-
gether with the responses of the author(s) of the 
manuscript concerned where possible.

2. Problems/solutions: These manuscripts ex-
press a theoretical or practical problem encoun-
tered in subjects within the scope of the journal.

3. Meeting news/notes: These manuscripts in-
troduce scientific meetings held or to be held 
on the subjects within the scope of the journal.

4. Journal news: These manuscripts introduce 
scientific journals being published within the 
scope of the journal.

5. Association news: These manuscripts intro-
duce association dealing with the areas related 
to publication the scope of the journal.

6. Introduction of websites: These manu-
scripts introduce websites relevant to the 
scope of the journal.

7. Book/thesis Section: These manuscripts 
introduce the books/theses published on sub-
jects related to the scope of the journal.

The text of all manuscripts in the special sec-
tion, not including references, tables, figures or 
legends must not exceed 500 words. No more 
than five references and either one table or one 
figure are allowed.

E. Review Articles:
These manuscripts are prepared by the au-
thors related to the subject “only at the 
invitation of the editorial board”. These 
manuscripts are writings that review compre-
hensively the newest knowledge relevant to 
their subject, domestic and abroad researches 
and that argue author(s)’ own experiences 
and/or research results. The main text sec-
tion of the review manuscripts (except for 
title page, references, and table-figure-picture) 
must not exceed 5000 words.

IV. Writing Style
Manuscripts to be submitted to the journal 
include the title page, abstract, main text, ref-
erences and tables/figures/pictures according 
to their types.

A. Title Page:
The title of the manuscript, names, titles and 
institutions of the authors, correspondence 
address, telephone and, if any, fax and e-mail 
of the corresponding author are written. In 
addition, a paragraph, which should be writ-
ten as follows “This manuscript whose com-

pliance with Archives of Neuropsychiatry 
rules of writing has been checked, was read 
and approved by all the authors. All publica-
tion rights were transferred to the Archives 
of Neuropsychiatry”, must be included and 
signed by all of the authors.

B. Abstract and Keywords:
This is written in two languages, Turkish and 
English and also includes the title of the man-
uscript. The abstract includes subtitles of in-
troduction, methods, results and conclusion 
and consists of 300 words. At the end of the 
abstract, at least 3, at most 5 keywords in 
both languages are included. Keywords must 
be written in appropriate quality and standard 
terminology. Turkish keywords should be 
chosen from among “Turkey Science Terms”. 
The authors use information web address 
for http://www.bilimterimleri.com. “Turkey 
Science Terms” correspond to the MeSH 
(Medical Subject Headings). English keywords 
should be taken from those recommended by 
the US National Library of Medicine’s head-
ings (MeSH) browser list (http://www.nlm.nih.
gov/mesh/MBrowser.html).

C. Main Text:
The main text of the manuscript is organized 
under the subtitles of introduction, methods, 
results and discussion. In the introduction, fol-
lowing a brief statement of basic information 
and justifications which constitute the basis of 
the manuscript, the objective is clearly given 
in the last paragraph. If necessary, the meth-
od section may be organized according to the 
subtitles such as research/patient/test group, 
instruments, application and statistical analysis. 
This section should be written with clarity so 
that a person not involved in the study may 
easily understand. The results section sum-
marizes the findings of the study and, when 
necessary, basic findings are supported with ta-
bles and figures. In the discussion section, the 
findings are discussed in the light of relevant 
national and international studies. This section 
includes the discussion of original findings, not 
a general review.

D. Acknowledgement:
When considered necessary, author(s) may 
add brief acknowledgements in few sentences 
to those whose contributions to the man-
uscript are not at author level but deserve 
mentioning. Here, the contributions of those 
acknowledged (e.g. financial or equipment aid, 
technical support, general support of the head 
of department etc.) are clearly stated (e.g. sci-
entific counseling, editing on the draft, data col-
lection, participation in clinical research etc.).

E. References:
References used are listed according to the 
reference order in the main text and shown 
in parenthesis in the text, tables and figure or 
table footnotes. The samples below are taken 
into consideration in spelling of the sources; 
names are written in full. Names of periodi-
cals are abbreviated in line with the format in 
“Index Medicus”; a periodical which cannot be 
found here is written in full. List of periodicals 
can be obtained from the web address (http://
www.nlm.nih.gov) of USA-NLM; National Li-
brary of Medicine.

Examples for references:

Journals
Number of authors is three or less:
Klerman GL, Weissman MM. The course, 

morbidity, and costs of depression. Arch Gen 
Psychiatry 1992; 49:831-834.

Number of authors is more than three:
Katz MM, Koslow SH, Maas JW, Frazer A, 
Bowden CL, Casper R, Croughan J, Kocsis J, 
Redmond E. The timing, specificity and clinical 
prediction of tricyclic drug effects in depres-
sion. Psychol Med 1987; 17:297-309.

Author is an institution:
The Cardiac Society of Australia and New 
Zealand. Clinical exercise stress testing: Safety 
and performance guidelines. Med J Aust 1996; 
164:282-284.

Supplement:
Goodman WK, McDougle JC, Price LH. Phar-
macotherapy of obsessive compulsive disorder. J 
Clin Psychiatry 1992; 53(Suppl 14):29-37.

Books
Author(s) is a person:
Jacobson E. The Self and the Object World. New 
York: International Universities Press; 1964.

Author(s) is an institution:
Institute of Medicine (US). Looking at the Fu-
ture of the Medicaid Program. Washington: 
The Institute; 1992.

Book section:
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and 
stroke. Laragh JH, Brenner BM, editors. Hy-
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