Editorial

Editör’den

Dear Epilepsy readers,

Değerli Epilepsi okurları,

This year, for the first time, we will be publishing four
issues. Like many other journals, recently, we have
primarily published articles related to COVID-19. This
continues to be an important concern; however, your
comments and the articles you submit contribute to
the priorities represented in upcoming issues.

Bu yıl ilk kez dört sayı yayınlayacağız ve bu üçüncü sayımız olacak. Göreceğiniz gibi biz de diğer pek çok dergi
gibi COVID-19 ile ilişkili makaleleri öncelikli olarak yayınlıyoruz. Bu sayımızda ve önceki sayımızda böyle oldu
ve sizlerden gelecek makaleler sonraki sayılarımızda da
belirleyici olacak.

As you may know, we give an award to a young researcher every two years at the European Epilepsy
Congress. Last year, due to the pandemic, we did not
make an award. We would like to extend our congratulations to Görkem Şirin as the recipient for 2022. We
would also like to thank the jury members for their
contribution.

We wish you all success, and particularly want to encourage and support our young colleagues.

Bildiğiniz gibi iki yılda bir dergimizde yayınlanan araştırma makaleleri arasında en başarılı bulunan araştırmanın genç yazarına Avrupa Epilepsi Kongresi’ne katılma
ödülü veriyoruz. Pandemi nedeniyle geçen sene vermediğimiz bu ödülü 2022 Avrupa Epilepsi Kongresi için
Görkem Şirin’e verdik. Kendisini tebrik ediyoruz. Jüri üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ancak, jüri
üyelerinin dikkati çeken bir uyarısını sizlerle paylaşmak
istiyorum. Aynı konuda, benzer metodolojide çok fazla
yayın dikkati çekiyor. Bu yayınların düşük vaka sayıları
ile yüksek sitasyon alabilmeleri pek de mümkün değil.
Halbuki, çok merkezli olarak gerçekleştirilecek yayınlar
çok daha değerli olacaktır. Epilepsi Derneği çatısı altında
meslektaşlarımızla iletişim kurarak çok merkezli çalışmalar planlamanız her zaman mümkündür. Tek yapacağınız, Epilepsi Derneği yönetim kuruluna başvurarak,
çalışmanızın duyurusunu ve davetini ortak mecralarda
ve web sitemizde yayınlanmasını talep etmek olacaktır.
Hepinize ve özellikle genç meslektaşlarımıza çalışmalarında başarılar diler ve desteklerimiz her zaman sizlerle
olacağını bilmenizi isteriz.

I look forward to meeting with you as soon as possible.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.

Prof. S Naz Yeni, M.D.
Editor-in-Chief

Prof. Dr. S. Naz Yeni
Baş Editör

I would also like to share an important notification
from the reviewers. We have received many submissions on the same subject with a similar methodology
using a small sample. Multi-center studies provide
much more value to the author, to the journal, and
to our colleagues. The Epilepsy Association is always
willing to help communicate with colleagues for such
research. All you need to do is to send a request to the
board of the Epilepsy Association and an announcement and invitation to join your study can be published on our website and other media outlets.

