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Esteemed colleagues,

Sevgili Meslektaşlarım,

We have left 2017 behind, and greeted 2018 with many changes. I would like to share
some information about these changes here.

2017 yılını geride bıraktık. 2018 yılına girerken bir çok değişiklik oldu. Bu değişikliklerden
biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle, Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneğinin yönetim
kurulu değişti. Türkiye’de kolorektal cerrahisine öncülük etmiş çok değerli bazı hocalarımız
yönetim kurulundan ayrılırken, değişimin ve yenilenmenin öncüsü olan Türk Kolon ve Rektum
Cerrahi Derneğinin politikaları gereği, genç ve dinamik ve kolorektal cerrahisinin gelişimine
gönül vermiş yeni meslektaşlarımız yönetim kuruluna girdi.

Firstly, the administrative board of the Turkish Society of Colon and Rectal Surgery has
changed. With the departure of some of our highly respected colleagues who pioneered
colorectal surgery in Turkey, a new group of young and dynamic colleagues devoted
to the development of colorectal surgery have joined the administrative board, in
accordance with the policies of the Turkish Society of Colon and Rectal Surgery, which
prioritizes change and renewal.
With the dynamic and hardworking structure of TSCRS, this year we will launch the
benign anorectal disease course, as well as a laparoscopic colorectal surgery course,
nutrition school, cadaver course, pelvic floor disease course, EBSQ preparation course,
hands-on fistula treatment course, peritoneal carcinomatosis, and HIPEC and infectious
diseases course, for a total of 18 courses providing postgraduate education.
Of course, one of our most important achievements is that the Turkish Journal of
Colorectal Disease (TJCD) is now included in the ProQuest index. I am proud to share
this good news with you. This index has recently become very popular and widely used
in medical libraries. In 2018, we are also targeting new and well-known indexes.
Along with the new administrative board, there will also be some changes in the
management of the journal. In accordance with our policy of always seeking to improve,
in the next issue there will be changes in some of our assistant editor positions. I will
announce the new members of the editorial board in the next issue.
In addition, I will also announce our new goals for this year in the next issue.
The current issue is full of great content. Four research articles, a review, four case
reports, and two letters to the editor are presented for your reading pleasure. One
of these studies is a fascinating research paper concerning superficial surgical site
infections and their precautions. Also sure to capture your interest are an experimental
study about anal cancer, which is becoming more common in our country; another
article about the outcomes of elastic seton for chronic complex fistulas, which can pose
a challenge in clinical practice; and the other research article examining the outcomes of
colonoscopic screening, which is now routine practice in our country.
In addition to these, there is a review article about internet- and web-based education,
which is becoming a part of our daily lives. Together with the two letters to the editor
and four case reports, we have quite a full issue for you. We hope you will enjoy it.
Best regards until the next issue...

TKRCD bu dinamik ve çalışkan yapısıyla bu yıl da Selim Anorektal Hastalıkları kursu
başta olmak üzere, laparoskopik kolorektal cerrahi, Nütrisyon okulu, Kadavra kursu, Pelvik
Taban Hastalıkları Kursu, EBSQ hazırlık kursu, Hands-on fistül tedavisi kursu, Peritoneal
karsinomatozis ve HIPEC ve Enfeksiyon hastalıkları kursu olmak üzere çeşitli konularda
toplam 18 kurs düzenleyerek adeta mezuniyet sonrası eğitim okulu gibi görev yapmaktadır.
Tabii ki en önemli başarılardan biri de Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisinin
(TJCD) ProQuest indeksinde taranıyor olması oldu. Bu müjdeyi sizlerle paylaşmaktan gurur
duyuyorum. Bu indeks özelikle medikal kütüphanelerde son dönemlerde oldukça popüler oldu
ve çokça kullanılır oldu. 2018 yılında da yeni ve herkesçe bilinen saygın indekslere girmeği
hedeflemekteyiz.
Yeni yönetim kurulu ile birlikte dergi idaresinde de bazı değişiklikler olacaktır. Bir sonraki
sayıda daha güzeli hedefleyerek hep daha iyiyi aradığımız politikamız sabit kalmak üzere bazı
editör yarımcılarımız arasında görev değişikliği olacaktır. Aramıza yeni katılacak arkadaşları
bir sonraki sayıda duyuracağım.
Ek olarak bu seneki yeni hedeflerimizi de bir sonraki sayıda duyuracağım.
Bu sayıda da dolu dolu geliyoruz. Bu sayıda dört araştırma makalesi, bir derleme ve dört
olgu sunumu ve iki editöre mektup mevcut. Bu çalışmalardan birisi yüzeysel cerrahi alan
enfeksiyonları ve önlemleriyle ilgili çok ilgi çekici bir araştırma yazısıdır. Bunun yanında, artık
ülkemizde de sıkça görülmeye başlayan anal kanserle ilgili bir deneyim yazısı, ve pratik hayatta
zorlandığımız kronik kompleks fistüllere elastik seton uygulamasının neticelerinin paylaşıldığı
bir diğer yazının da ilginizi çekeceğini tahmin ediyorum ve ülkemizde de artık rutine oturan
kolonoskopik tarama sonuçlarını irdeleyen bir diğer yazının da ilgi çekeceğine inanıyorum.
Bunların yanında, günlük hayatımıza giren internet ve web tabanlı eğitim hakkında bir
derleme yazısı, iki editöre mektup ve dört olgu sunumuyla oldukça dolu bir sayıyı ilgilerinize
sunuyoruz. Beğeneceğinizi umuyoruz.
Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle...
Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Baş Editör

Tahsin Çolak, MD
Editor-in-Chief

