
Dernekten

Değerli Okurlarımız, Yazarlarımız

Nöropsikiyatri Arşivi (NPA) 1964 yılından bu yana, 53 yıldır yayın hayatını sürdüren alanındaki en eski bilimsel dergi 
ünvanını koruyor. Bugüne kadar derginin yaşamasını sağlayan editörler, yayın kurulları, yazarlar, okurlar, hakemler ve 
yayıncıların çalışma azmi ve bilimsel katkılarıyla bu seviyeye ulaşıldı; tüm emeği geçenlere en içten teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

NPA birçok akademisyenin ilk bilimsel makalelerini yayınladıkları, yayın kurullarında yer aldıkları ve emek verdikleri bir 
dergi oldu. Bu süre içinde NPA’nın ülkemizde SCIE’de indekslenmiş az sayıda dergiden biri olması başarıldı. Son olarak 
NPA’nın bilimsel dergicilikte çok önemli bir hedef olan PubMed’de indekslenmeye kabulü Aralık 2016’da yönetim 
kurulumuza bildirildiğinde tüm paydaşlarımızla birlikte gururlandık. Öte yandan bu bize daha büyük bir sorumluluk da 
getirdi. Derginin kalitesini koruyarak yayınına devam etmesi ve bunu hiçbir etmenin bozmamasını sağlamak daha da 
önem kazandı.

Geçtiğimiz yıl içinde ülkemiz açısından zor günler yaşadık, bu zorlukları aşabilmek için toplumca yürütülen olumlu 
çabalara bizler de üzerimize düşen bilimsel alana dair gayretimizle katkıda bulunmaya çalıştık. Derginin yayın 
giderlerinin ana kaynağını, okuyucularımızın da bildiği gibi etik kurallar çerçevesinde yayımlanan ilaç endüstrisi ilanları 
oluşturmaktadır. Son dönemde yaşanan kur değişiklikleri nedeniyle dergi yayın maliyetlerindeki artış ve ilan veren 
kuruluşların bütçelerinin daralması sonucunda, derginin basımını şimdiye kadar olduğu gibi istikrarlı bir şekilde 
sürdürmeyi güvence altına alabilmek hayati bir sorun olarak karşımıza çıktı.

Bu gelişmeler ışığında NPA dergisinin kesintiye uğramadan yayınlanmaya devam etmesi konusunu gündemimize aldık ve 
değerlendirdik. Temel amacımız; derginin bilimsel niteliğini ve uluslararası tarama listelerinde vardığı noktayı koruması 
ve yayın hayatını kendi kaynaklarını kullanarak sürdürmesidir. Bu amaçla; yurt içi ve yurt dışı birçok benzer dergide 
olduğu gibi, yayına kabul edilmiş olan makalelerden ücret alınmasına ve 2017'nin 3. sayısından başlayarak, açık erişim 
olanağı sürmek üzere derginin sadece çevrimiçi yayımlanmasına, baskısının yapılmamasına karar verildi. Yazarlarımızın 
yapacağı bu katkı, NPA editörleri ve hakemlerinin bilimsel değerlendirmesinden geçtikten sonra yayına kabul edilen 
makalelerle sınırlı olacak, değerlendirilmek üzere ilk makale gönderme aşamasında talep edilemeyecektir. Söz konusu 
değişiklikleri yazarlarımızın anlayışla karşılayacağına inanıyor, dergiye bilimsel katkılarınızın devam etmesini bekliyoruz.
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From the Society 

Dear Readers and Authors 

Archives of Neuropsychiatry (Arch Neuropsychiatry) has been publishing scientific articles since 1964 and prides 
itself in being the oldest Turkish neuropsychiatry journal. The enthusiasm and scientific contributions of our editors, 
publication boards, authors, readers, reviewers, and publishers have sustained the journal to date. We express our 
profound thanks to those who have contributed to the journal and its success. 

Arch Neuropsychiatry is a journal to which many academicians have submitted their first scientific articles and made 
significant contributions; furthermore, many such academicians have been included in the editorial board of this 
journal. Over time, the Journal has become one of the few in Turkey that is indexed in the Science Citation Index 
Expanded. In December 2016, The Executive Committee of the Turkish Neuropsychiatric Society was informed 
that the Journal was accepted for indexing in PubMed, which is an important milestone in scientific publishing. This 
achievement gave us and our stakeholders a sense of pride. However, it also added the responsibility of continuing 
at a time of huge economic struggle. Indeed, maintaining the journal’s publication and quality has now become the 
critical task. 

Turkey has faced challenging times over the past year. We attempted to contribute to the positive efforts of the 
Turkish Neuropsychiatric Society to overcome these difficulties through our scientific endeavors. As our readers 
are aware, Arch Neuropsychiatry’s publication expenses are mainly covered by the revenue generated through the 
publication of pharmaceutical advertisements published within the framework of ethical guidelines. As a result of 
reduced budgets among these advertisers as well as increasing publishing costs resulting from recent changes to 
exchange rates, ensuring consistent publication of the journal has become a critical issue.

In light of these developments, we explored the possibilities that could facilitate uninterrupted publication of Arch 
Neuropsychiatry. In our process of decision the primary aims were to protect the scientific quality of the journal, 
maintain its position in international indices, and sustain its publishing life using our own funding sources. Consequently, 
similar to many other national and international journals, a publication fee will be henceforth required from the 
authors of articles accepted for publication. Specifically, the journal will cease printing and become an open access, 
online-only publication starting from its 3rd issue in 2017. 

This contribution will only be requested from the authors of manuscripts that are accepted for publication by the 
journal’s editorial board following the peer review; a submission fee will not be requested for manuscripts submitted 
for initial evaluation. We thank our authors in advance for their understanding and acceptance of these changes and 
look forward to receiving their scientific contributions. 

Best regards.
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