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Esteemed colleagues,
With this new issue, we say farewell to the first year of the Turkish Journal of
Colorectal Disease. I would like to briefly share with you what transpired over
the last year.
In 2016, we received article submissions from approximately 40 institutions.
Submissions came from literally every part of Turkey, from Edirne to Kars. In
addition, we shortened the evaluation time of submissions to an average of 56
days, and the publication time to 77 days. Despite this very good pace, we are
continuing our efforts to make the process faster. We hope to shorten the time
even more in 2017.
Moreover, there has been a considerable increase in our online views, with
colleagues from North and South America to India, and even Australia, following
our journal and reading our publications.
Over the past year, we were accepted to the Turkish Citation Index, Turkish
Medline, the British Library, and Root Indexing. Furthermore, we are in the
evaluation process for inclusion in the SCI-E, ICMJE, EMBASE, DOAJ, CAS, and
ULAKBİM indexes. With your continued support, I have confidence that we will
enter these indexes in 2017.
As you know, the publication of research articles was especially necessary to
strengthen our journal. Within last year’s covers, we published original research
articles regularly. Each issue from 2016 contained an average of four research
articles. I would like to mention, however, that the focus in our country seems to
be on case reports. In a growing practice, we of course encounter many interesting
cases, and our desire to share these cases with our colleagues is extremely natural;
however, what contribute most to the scientific literature are research articles.
I want to emphasize that, as per our new policy, in 2017 we will give higher
priority to research articles.
In addition to all of these developments, there is another important event in 2017
for those interested in colorectal disease: the 16th Turkish Society of Colon and
Rectal Surgery Congress, 16-20 May 2017, in Antalya. At the congress, many
international authors and prominent colleagues will present a visual feast that
will surely enrich and update our knowledge. Moreover, I advise you not to
forget to reserve your places in the pre- and post-congress courses. You can find
complete information at the congress website, tkrcd2017.org.

Sevgili meslektaşlarım,
Yeni yayın anlayışımızla çıkarttığımız, Türk Kolon ve Rektum Hastaları Dergisi’nin
birinci yılını geride bırakmış durumdayız. Bu geçen bir yılda neler oldu?, onları
sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum:
2016 yılında yaklaşık 40 kurum çalışmalarını bizimle paylaştı. Kelimenin tam
anlamıyla Edirne’den Kars’a ülkemizin her yerinden çalışma aldık. Bu arada,
çalışmaların değerlendirme süresini ortalama 56 güne, basılma süresini ise 77
güne indirdik. Süre açısından oldukça iyi bir oran yakaladık; ancak süreyi kısaltma
çabamız devam etmektedir. Umarım 2017 yılında bu süre daha da kısalacaktır.
Bu arada elektronik ortamda görünürlüğümüz bir hayli artmış durumda, kuzey ve
güney Amerika’dan Hindistan ve hatta Avustralya’daki meslektaşlarımız, dergimizi
izlemiş ve makalelerimizi değerlendirmiştir.
Geçen bir yıllık süre içinde Türk Atıf Dizini, Türk Medline, The British Library ve
Root Indexing’e kabul edildik. Bununla birlikte SCI-E, ICMJE, EMBASE, DOAJ, CAS
ve ULAKBİM indekslerinde değerlendirme sürecindedir. Desteklerinizin devamı
sayesinde 2017 yılında bu indekslere de gireceğimize inanıyoruz.
Bildiğiniz gibi dergimizin güçlenmesi için öncelikle araştırma yazılarının basılması
gerekliydi. Bu geçen yıl zarfında düzenli olarak araştırma makalelerinin basılmasını
sağladık. 2016 yılındaki her sayıda ortalama dört araştırma makalesine yer verdik.
Ancak belirtmek isterim ki; ülkemizde özellikle olgu sunumları kaleme alınmaktadır.
Gelişen pratik içinde, elbette, birçok ilginç olguyla karşılaşmaktayız ve bu olguları
diğer meslektaşlarımızla paylaşma isteğimiz son derece doğaldır; ancak bilimsel
literatüre asıl katkı sağlayan çalışmalar araştırma makaleleridir. Yeni politikamız
gereği, 2017 yılında da araştırma makalelerine öncelik vereceğimizi belirtmek
isterim.
Bütün bu gelişmelerin yanında 2017 yılında kolorektal hastalıklara gönül vermiş
meslektaşlarımız için çok önemli bir gelişme var: 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi
Kongresi, 16-20 Mayıs 2017’de Antalya’da düzenlenecektir. Kongrede uluslararası
birçok otörün yanında çok değerli meslektaşlarımız bilgilerimizi güncelleyecek görsel
bir şölen sunacaklardır. Ayrıca pre ve post-kongre kurslarda yerlerinizi ayırtmayı
unutmamanızı öneririm. Tüm bu bilgilere tkrcd2017.org sitesinden ulaşabilirsiniz.
Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle…
Dr. Tahsin Çolak

Best regards until the next issue...
Tahsin Çolak, MD
Editor-in-Chief
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