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Esteemed colleagues,

Değerli meslektaşlarım,

We are pleased to greet the new year with a new issue of our journal. In this issue we
present a review, six original articles, and five case reports.

Yeni yılda yeni bir sayı ile karşınızda olmaktan memnunuz. Bu sayıda çok değerli bir
derleme, altı araştırma makalesi ve beş olgu sunumu ile çıkıyoruz.

The review explores all aspects of the increasingly popular ventral rectopexy
procedure and presents them together. I believe you will read it with interest. This
issue focuses heavily on stomas and the problems faced by individuals with stoma.

Derleme gittikçe popülerlik kazanan Ventral Rektopeksinin tüm yönleriyle irdelenmesi
ve birlikte sunulması şeklinde oldu. Keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Bununla
birlikte, bu sayıda stoma ve stomalı bireylerin problemlerini irdeleyen sorunlara
ağırlıklı olarak yer verildi.

After stoma closure, surgical site infection, natural cosmetic outcomes, and patient
satisfaction are important issues for us all. In this issue we feature a research article
examining the effect of different stoma closure methods on cosmetic outcomes. There
is also a study investigating preoperative anxiety levels in patients scheduled for stoma
surgery and another analyzing modifiable risk factors for parastomal hernia. Besides
these, we also present a study on the effectiveness of various agents in mechanical
intestinal cleansing, another concerning pilonidal sinus, and a report summarizing
the authors’ experiences with rectal neoplastic polyps. In addition, this issue includes
five fascinating case reports.
This year we will be striving to expand the readership of our journal and will also
continue our efforts to be included in more indexes. I can now say with pleasure that
our national readership is nearly matched by our international readers across the
globe. However, we are still trying to reach a broader audience.
In addition, the Turkish Society of Colon and Rectal Surgery will soon host our biggest
event of the year, the 16th Turkish Colon and Rectal Surgery Congress. The
congress will be held April 9-13, 2019 at the Regnum Carya, one of the distinctive
resorts of Turkey. The ESCP joint perianal fistula workshop on the last day of the
congress will surely be a point of attraction.

We wish you all a happy new year and look forward to seeing you in the next issue.
Tahsin Çolak, MD
Editor-in-Chief

Kapanan stoma yerinde enfeksiyon oluşumu ve doğal olarak kozmetik sonuçlara ve
hasta memnuniyetine etkisi hepimizi etkileyen önemli bir sorundur. Bu sayıda stoma
kapatmada değişik yöntem kullanımının kozmetik sonuçlara etkisini inceleyen bir
araştırma yazısına yer verildi. Stoma planlanan bireylerde operasyon öncesi gelişen
anksiyete düzeylerini inceleyen bir çalışma ve parastomal herni gelişiminde kontrol
edilebilen risk faktörlerini değerlendiren iki çalışmaya daha yer verildi. Bununla
birlikte mekanik bağırsak temizliğinde değişik ajanların etkisi, pilonidal sinüs ile
ilgili bir diğer çalışma ve rektal neoplastik poliplerle ilgili deneyimlerini özetleyen
çalışmaları da sunuyoruz. Bununla birlikte, oldukça çok okunan beş olgu sunumuna
yer verildi. Bu yıl derginin daha çok insana ulaşması için yoğun çaba harcıyoruz. Bu
yılda da daha çok indexe girmek için çabalarımız devam edecek. Artık memnuniyetle
söyleyebilirim ki ulusal okurlarımız kadar dünyanın hemen her yerinden okurumuz
mevcut. Ancak daha çok kişiye ulaşmak için çaba içindeyiz.
Bununla birlikte Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneğinin en büyük etkinliği
XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi yaklaşıyor. 9-13 Nisan
2019 tarihleri arasında ülkemizin nadide otellerinden biri olan Regnum Karya’da
düzenlenecektir. Kongrenin son günü ESCP ile ortak perianal fistül kursunun da
ilginizi çekeceğini düşünüyorum.

Hepinizin yeni yılını kutlarken yeni bir sayıda buluşmayı dilerim.
Prof Dr Tahsin Çolak
Baş-Editör

