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Editorial

Esteemed colleagues,

Değerli Meslektaşlarım,

We have left a long and languorous summer behind us. Nevertheless, there was
no decline of interest in our journal. This not only pleases us greatly, but is also
an important indication of how far our journal has come in a short period of
time and the confidence that our colleagues have in the journal.

Uzun ve rehavet verici bir yazı geride bırakmış durumdayız. Ancak buna rağmen
dergimize olan ilgide hiçbir gerileme olmadı. Bu bizim açımızdan oldukça memnuniyet
verici bir durum olmakla kalmayıp, aynı zamanda kısa süre içinde dergimizin geldiği
yeri ve meslektaşlarımızın dergiye duyduğu güveni göstermesi bakımından önemlidir.

In this issue we are publishing a very important review comparing laparoscopic
and robotic surgery, written by Emre Görgün from the Cleveland Clinic, which
I hope you will read with great interest.

Bu sayıda çok ilgiyle okuyacağınızı ümit ettiğim, Cleveland Clinic’ten Sayın Emre
Görgün’ün hazırladığı Laparoskopik ve Robotik Cerrahi’yi karşılaştırdığı çok önemli
bir derleme yayınlıyoruz.

In addition, in this issue we present four interesting research articles. One of
these studies attempts to answer the still unsettled question of whether a stoma
should be made after low anterior resection and under what circumstances
they should be applied, while another study examines experiences concerning
sexually transmitted diseases which have recently become more prevalent in
society. Another article presents a single-center experience with management
of anal stenosis, which occurs in some cases after hemorrhoidectomy and
plagues both surgeons and patients. Finally, we have an article on the factors
leading to anastomotic leaks in colorectal surgery. I believe the articles we have
selected are interesting and provide practical guidance, and I hope you agree.
Furthermore, we have included a variety of case reports, which are ever popular
in our country. For this issue, we have selected four interesting cases. I hope
you will read them with pleasure.

Keyifle okuyacağınızı düşünüyorum.

As our journal is the official publication of the TSCRS, I would like to remind
you that the society continues to conduct extensive scientific activities and
events. These are announced regularly and can be followed at www.tkrcd.org.
tr. In addition, I would also like to remind you of the approaching autumn
Symposium for Colorectal Surgeries (9-11 November 2018). I recommend you
not miss this symposium, the theme of which is “New Horizons in Colorectal
Surgery”.

Öte yandan ülkemizde popüleritesini hiç kaybetmeyen olgu sunumlarından bir
çeşitleme yaptık. Bu sayıda birbirinden ilginç dört olguyu sunuyoruz. Umarım keyifle
okursunuz.

Best regards until the next issue...

Bunun yanında bu sayıda birbirinden ilginç 4 araştırma makalesini sunuyoruz:
Bir araştırmamız, özellikle tartışması hala bitmeyen low anterior rezeksiyondan
sonra stoma açılmalı mı? Veya hangi durumlarda açılmalı sorusuna cevap vermeye
çalışmakta, bir diğer araştırmamız ise toplumda son dönemlerde yaygınlaşan cinsel
yolla bulaşan hastalıklar konusunda deneyimlerini irdelemektedir.
Diğer bir makale de hemorodidektomi sonrası bazı durumlarda ortaya çıkan, cerrahi
ve hastayı bezdiren anal stenoz yönetimindeki tek merkez deneyimlerini sunmaktadır.
Son olarak da kolorektal cerrahide anastomoz kaçaklarına yol açan faktörlerin
irdelendiği bir makaleyi okuyacaksınız. Seçtiğimiz bu makalelerin dikkat çekici ve
pratikte yol gösterici olduklarına inanıyorum. Umarım beğenilerinizi kazanır.

Dergimizin TKRCD resmi yayın organı olması vesilesiyle, derneğimizin bilimsel
faaliyetlerinin çok yoğun bir şekilde devam ettiğini hatırlatmak isterim. Düzenli
olarak tanıtımı yapılan bu çalışmalara www.tkrcd.org.tr sitesinden takip edilmesi
mümkündür. Öte yandan yaklaşan Kolorektal Cerrahinin Sonbahar Sempozyumu’nu
da (9-11 Kasım 2018) hatırlatmak isterim. “Kolorektal Cerrahide Yeni Ufuklar”
başlığıyla temalanan bu sempozyumu kaçırmamanızı tavsiye ederim.

Tahsin Çolak, MD
Editor-in-Chief

Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle....
Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Baş Editör

