Editorial

Editör’den

Dear readers,

Değerli Okurlar

We’ve reached the end of another year. It was a difficult year; however, we have maintained regular publication of the journal and there appear to be no problems for continued publication in 2019.

Bir yılın daha sonuna vardık. Zorlukları olan bir yıldı ve
2019 için de bazı endişeler yaşamamıza sebebiyet verdi.
Her şeye rağmen, dergimiz bu sene düzenli olarak çıkmaya
devam etti ve 2019 için de herhangi bir sorun görünmüyor.

Due to economic and administrative reasons, participation in congresses has gradually decreased, but the
possibilities for access to information have not diminished. In this respect, although a compromised source
of data, the Internet is still an important source. You can
access information with a click. But, even if you can pinpoint the accuracy of the information, can you use it in
the most accurate way? Is there a way to prevent the
master-apprentice relationship in the practice of medicine? I suppose we all think that there is no way to preclude this mutual relationship. We are right. But how
will we overcome this problem in the changing world?
Let’s not close our communication channels with each
other. Please share your views with us. How can we best
satisfy your right to receive educational material?

Ekonomik ve idari sebeplerle kongre katılımlarınız giderek azaldı ancak bilgiye ulaşmanın olanakları azalmadı.
İnternet bu açıdan kirli de olsa önemli bir veri kaynağı.
Bir tıkla bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Peki, bu bilgiyi, doğruluğunu kesin olarak tespit edebilseniz bile, en doğru
biçimde uygulayabilir misiniz? Hekimlik pratiğinde ustaçırak ilişkisinin önüne geçebilecek bir yöntem var mıdır?
Sanırım hepimiz bu karşılıklı ilişkinin önüne geçebilecek
bir yöntem olmayacağını düşünürüz. Haklıyız da. Ama
değişen dünyada bu sorunsalı nasıl aşacağız? İletişim kanallarımızı birbirimize kapatmayalım. Bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşın. Ne yapılırsa eğitim alma hakkınızı tatminkar bir biçimde sürdürmeye devam edeceğinizi
düşünüyorsunuz?

Dear colleagues, our journal publishes research as well
as review articles. These articles are intended to keep
you up to date. Please advise us of the topics you would
like to see covered in our journal. We can also invite experts on these topics to the upcoming symposium.

Sevgili meslektaşlar, dergimiz araştırma makaleleri kadar
derleme yazılar da yayınlamaktadır. Bu yazılar bilgilerinizi
güncel tutmak amaçlıdır. Dergide yer almasını istediğiniz
derlemeleri ve konuları bildirişeniz, konunun uzmanlarını
davet edebiliriz.

The Turkish Chapter of the International League
Against Epilepsy has planned a number of activities
for 2019. One is the Fifth Epilepsy Symposium, which
will be held in Istanbul, in Şile, May 3-5. We are excited
about the interesting topics to be addressed, and we
hope you will be, too.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği olarak, 2019 yılı etkinliklerimizin önemli bir kısmını belirledik. Beşinci Epilepsi Sempozyumu İstanbul Şile’de 3-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecektir. İlginç konu başlıklarımız olduğunu söyleyerek
sizleri heyecanlandırmak isterim.

I wish you success and health in the days ahead.
Prof. Dr. S. Naz Yeni , Ph.D.
Editor-in-Chief
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