Editorial

Dear readers of the Journal of Epilepsy,
We present to you our first issue of 2018. We have some
research articles that focus on some very interesting issues; I advise you to take a look.
The Epilepsi journal is an official publication of The Turkish Chapter of the International League Against Epilepsy
[Türk Epilepsi ile Savaş Derneği (TESD)]. It has been published since 1995, and we are now proud to publish the
24th volume. I would like to share some information
about the history of TESD. Through them, younger generations will have better awareness of this important association. TESD was founded in the Cerrahpaşa Faculty
of Medicine on May 2, 1973. It was a local association for
its early years. Its founding members were Nedim Zembilci, Alaaddin Akçasu, Ayhan Songar, Esat Eşkazan, Atilla
Altınel, Ayhan Arguner, İhsan Kara, and Özdemir İlter. For
several years, Esat Eşkazan was the president of TESD. It is
affiliated with the International League Against Epilepsy
(ILAE). This year, TESD we will organize the 11th National
Epilepsy Congress and there we will celebrate the 45th
birthday of our association. We will have a project award
specific to the 45th birthday. The lucky winner of this
award will be announced at the congress. Who will it be?
I also want to share news of an important development
concerning our association. We bought new office space
at Maslak 42.
Similar to many associations, TESD has experienced difficulties from time to time. In many instances, a working
majority could not be gathered at general assemblies.
However, it survived these hard times and is now a powerful association. The membership of our young colleagues is of utmost importance to us. When this generation retires, you will succeed us. We must train you, our
young colleagues, so that you will be able to conduct the
activities of TESD, realize the regular publication of this
journal, and organize additional congresses. In short, you
will bear the flag!
I wish you a successful year.

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

Editör’den

Değerli Epilepsi Dergisi Okurları,
2018 yılı ilk sayımız hazır. Araştırma makalelerimiz ilginç
konular üzerine yoğunlaşmış, göz atmanızı tavsiye ederim.
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve tarihi ile ilgili bazı bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Böylece, genç nesiller bu
önemli derneği daha yakından tanımış olabilecekler. Türk
Epilepsi ile Savaş Derneği (TESD) 2 Mayıs 1973 tarihinde
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde kurulmuştur. İlk kurulduğunda lokal bir dernektir. Kurucu üyeleri, Nedim Zembilci, Alaaddin Akçasu, Ayhan Songar, Esat Eşkazan, Atilla
Altınel, Ayhan Arguner, İhsan Kara ve Özdemir İlter’dir.
Sonraki yıllarda başkanlığı uzun yıllar Esat Eşkazan sürdürmüştür. Uluslararası Epilepsi Ligine (ILAE) bağlıdır.
Bu sene dernek olarak 11. kez Ulusal Epilepsi Kongresi
düzenlemiş olacağız. Bu kongrede derneğimizin 45. yaş
gününü kutlayacağız. 45. yaş gününe özel bir de proje
ödülümüz olacak. Bakalım bu ödülü kimler kazanacak?
Kongrede birlikte göreceğiz.
Epilepsi dergisi TESD’nin resmi yayın organıdır ve 1995
yılından beri yayın hayatındadır ve 24. cildimizdeyiz.
Derneğimiz ile ilgili önemli bir gelişme de, bu sene aldığımız yeni ofistir. Bundan böyle adresimiz Maslak 42 olmuştur.
Pek çok dernek gibi, bu dernek de zaman zaman zor günler geçirmiş, genel kurulda yeterli çoğunluğu bulmanın
bile mümkün olamadığı anlar yaşanmıştır. Ancak günümüzde güçlü bir dernek olarak ayaktadır. Siz gençlerin
derneğe üye olması bizim için önemli. Bu nesil emekliye
ayrıldığında arkamızdan gelecek olan sizlersiniz ve dernek faaliyetlerini yürütebilmek, derginin düzenli olarak
yayınlanabilmesini sağlayabilmek , kongreleri düzenlemek için siz gençleri bu alanda da eğitebilmemiz lazım,
bayrağı sizler alacaksınız.
Başarılı bir yıl dilerim.
Prof. Dr. S. Naz Yeni
Baş Editör

