Editorial

Editör’den

Dear colleague,

Değerli Meslektaşlarım,

The results of the recent Epilepsy journal article contest
were announced at the June national congress. We congratulate the two authors whose works were selected
and wish them continued success. In the coming years,
as the official publication of the Turkish Chapter of the
International League Against Epilepsy (ILAE), our journal
will continue to promote and reward creative work in our
field with the support of our affiliated epilepsy association. We have already started to make some related announcements. If you visit the journal website (www.epilepsidergisi.com), you will find more information about
upcoming events.

Epilepsi dergimizin yarışması sonlandı. Kazanan iki
araştırmacı ve makaleleri, Ulusal Epilepsi kongresinde
açıklandı. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Dergimiz bundan sonraki yıllarda da
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin resmi yayın organı
olarak derneğin destekleri ile, ödül ve teşvik vermeye
devam edecek. Şimdiden, bu duyuruyu yapmaya başladık bile. Dergimizin web sitesine girdiğiniz takdirde
www.epilepsidergisi.com, yarışma hakkında bilgi edinebilirsiniz.

The Epilepsy journal not only accepts manuscripts related to clinical and basic science work related to epilepsy,
we also publish research about epilepsy-related social
problems, relevant legal issues such as patients obtaining a driving license, etc. We are trying to reach all those
who have an interest in epilepsy. Therefore, all articles
in the archives of our website are freely accessible. You
may find these articles to be of great benefit to research
you have already done or will perform in the future.

Epilepsi dergisi epilepsi ile ilgili klinik bilimler, temel
bilimler alanında her türlü çalışmayı kabul etmektedir.
Ama buna ilaveten, dergi epilepsi ile ilgili sosyal alanlar,
mesela yaşam kalitesi, epilepsili hastanın ehliyet alma
vb. sorunları hakkındaki araştırmaları da yayınlamaktadır. Epilepsiye gönül veren tüm bilim insanlarına ulaşabilmeye çalışıyoruz. Bu nedenle web sitemizde arşivde
yer alan tüm makalelere ulaşım ücretsizdir. Bu makaleleri takip ettiğiniz takdirde, gerçekleştirmiş olduğunuz
(olacağınız) araştırmalar için bu arşivden de faydalanabileceğinizi göreceksiniz.

Most of the time we use Turkish in articles published in
our journal. However, we have set high goals for ourselves. We want to increase our recognition level in other
countries in our region, and we plan to join the list of
journals included in the SCI-E. For this reason, we recommend that you use English in your manuscripts, if possible. You will be making an important contribution to
the future of the journal and the fight against epilepsy.

Dergimizde yayınlanan makalelerde yaygın olarak
Türkçe dilini kullanıyoruz. Ancak hedeflerimiz yüksek.
Öncelikle bölge ülkelerinde tanınırlığımızı artırmak,
sonrasında da Science Citation Index-E yayınlar arasına
girmek istiyoruz. Bu nedenle makale dili olarak İngilizce
dilini tavsiye etmekteyiz. Mümkün olduğunca yazılarınızı İngilizce olarak gönderirseniz dergiye önemli bir
katkı yapmış olacaksınız.

The summer months are here; I wish you all a nice holiday.

Önümüz yaz ve hepinize iyi tatiller diliyorum.
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