Editorial

Editör’den

Dear colleagues,

Değerli Meslektaşlarım

We are pleased to recommend to you the latest issue
of our journal.

Yeni bir sayımızı daha yayınladık ve sizlerle buluşturuyoruz.

In recent years, historical analyses have attracted much
attention. The history of both science and scientific developments includes many interesting stories. As the
pace of scientific developments gains momentum, it
is important to remember that the valid paradigms of
today may change and be replaced at any time. The
articles published in our journal may not change perspectives concerning our era, neurology, or epilepsy,
but I think such a high, ideal achievement should be
our goal. I hope you all have similar thoughts about
the potential of this journal to be one of high quality
and significance.

Son yıllarda tarih okumaları giderek daha ilgimizi çeker
hale geldi. Bilim tarihi de ve bilimsel gelişmelerin tarihi
de bu bağlamda ilginç hikayeler barındırıyor. Ama en
önemlisi, bilimsel gelişmeler giderek hız kazanıyor ve
bugünün geçerli paradigmaları her an değişip yerine bir
başkasını bırakabiliyor. Dergimizde yayınlanan makaleler henüz çağımızı, nöroloji ve epilepsiye bakışımızı değiştirecek boyutlarda değil. Ancak hedefimiz böyle büyük ve yüksek olmalı diye düşünüyorum. Hepinizin bu
dergiyi böyle görmenizi beklerim.

In the near future, the National Congress of Clinical
Neurophysiology EEG-EMG will take place, and the 5th
Epilepsy Symposium will follow soon afterwards. You
are encouraged to submit examples of your work and
experience to these congresses. Don’t forget to transform your case reports into articles. I would also like
to urge you to send your papers to the Journal of the
Turkish Epilepsy Society.
I wish you all days full of love, respect, and success.
Prof. Dr. S. Naz Yeni , Ph.D.
Editor-in-Chief

Önümüzde Ulusal Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve
hemen ardından 5. Epilepsi Sempozyumu var. Bu kongrelerde bildiriler sunacaksınız. Bildirilerinizi makaleye
dönüştürmeyi ihmal etmeyin ve epilepsi dergisine de
yollayabileceğinizi hatırlatmak isterim.
Hepinize sevgi, saygı ve başarı dolu günler dilerim.
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