Editorial

Editör’den

My Dear Colleagues,

Değerli Meslektaşlarım,

In each issue, we present one review, four research
articles, and three case reports. In the current issue of
our journal, you will find a sophisticated review article
on the pathophysiology of absence epilepsy.

Dergimizin bu sayısında, absans epilepsilerinin patofizyolojisi üzerine güzel bir derleme göreceksiniz. Her
sayıda bir derleme, 4 araştırma makalesi ve 3 olgu sunumu yayınlıyoruz.

In recent years, research articles have regularly been
added to the journal’s electronic database, and we
have a very nice collection of research and analysis of
interesting subjects. If we can sustain this trend, then
as a next step, we may be able to qualify to be included in the Science Citation Index Expanded. I also want
to remind you that publication of citations extracted
from The Journal of Epilepsy in other journals and articles is another important criterion in achieving our
target of becoming more recognized. You may email
all requests for subjects that you want to be discussed
in the Turkish Epilepsy Society in 2019 and 2020 as
well as critical thoughts to dernek@turkepilepsi.org.tr.

Son yıllarda araştırma makaleleri düzenli olarak dergimize yükleniyor ve gerçekten güzel araştırmaların
ve ilginç konuların işlendiği dikkati çekiyor. Bu eğilimi
sürdürdüğümüz takdirde bir sonraki aşama olan SCI-E’e
girme şansını yakalayabiliriz. Tabii, Epilepsi dergisinde
yayınlanan çalışmaların başka dergi ve makalelerde site
edilmelerinin de hedefe ulaşmada bir başka önemli kriter olduğunu hatırlatmak isterim.

We recognize that participation in congresses has become increasingly difficult, and we are trying to support you with fellowships. We especially support the
participation of young specialists and academicians
in congresses. We are granting European Congress on
Epileptology awards to two researchers under the age
of 40 who submitted exceptionally valuable scientific
research articles. We also bestowed this award in 2016
and 2018, and we hope you will consider applying to
attend the congress in 2020.

Kongre katılımları giderek daha güç olmakta, dernek
olarak sizlere burslarla destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle genç uzmanlar ve akademisyenlerin çalışmalarını
sunmaları halinde kongre katılımlarını desteklemeye
devam ediyoruz. Dergimize göndereceğiniz araştırma
makaleleri arasında en iyi iki makalenin 40 yaş altı araştırmacısına Avrupa Epilepsi Kongresi ödülü veriyoruz.
2016’da bu ödülü vermiştik, 2018’de de verdik. 2020’ye
gidenler arasında siz de olabilirsiniz.

We have much greater goals; we should not content
with our current status. The Turkish epilepsy community should have a greater say in the world.
I wish you a beautiful summer.
With my best regards,
Prof. S Naz Yeni, M.D.
Editor-in-Chief

2019-2020 yıllarında Epilepsi derneğinin yapacağı etkinliklerde konuşulmasını istediğiniz konuları ve diğer
tüm talep ve eleştirilerinizi dernek@turkepilepsi.org.tr
e-postamıza gönderebilirsiniz.

Hedeflerimiz yüksek olmalı, azla yetinmemeliyiz. Türk
Epilepsi camiası dünyada giderek daha fazla söz sahibi
olacaktır.
Hepinize güzel bir yaz geçirmeniz dileğiyle,
Sevgilerimle,
Prof. Dr. S. Naz Yeni
Baş Editör

