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Dear colleagues, 

Our journal is improving both qualitatively and quantitatively with your support 
and valuable contributions.

As we promised, the evaluation of manuscripts from those respected colleagues 
who choose to share their valuable research through our journal is approximately 
one month, and except in special circumstances, they are published in the 
following issue.

This speed is only possible in the “Open Access” journal system. As you are well 
aware, there is a service fee for using this system. However, thanks to the valuable 
contributions of the Turkish Society of Colon and Rectal Surgery, the Turkish 
Journal of Colorectal Disease is able to provide this service free of charge.

Furthermore, I am also proud to announce that articles and case reports 
submitted in Turkish are now being translated into English for free.

Thanks to your support and steady stream of publications, the recognition and 
readership of our journal are growing. Earlier I reported that we applied to be 
included in several reputable indexes, and we are now nearing the conclusion of 
the evaluation process. I hope to bring good news regarding this subject in the 
very near future.

For the last month of 2016, we have endeavored to prepare an issue you will 
read with pleasure. We selected the articles for this issue from among the many 
valuable studies you submitted to us. 

I believe you will enjoy reading about the laparoscopic colorectal surgery 
experiences of Yılmaz et al. from Adnan Menderes University.

In their experimental study of colon anastomosis, Kopal et al. suggest a novel 
solution to the problem of anastomosis leakage. 

Akgül and Gündeş have shared a noteworthy study in which they evaluate 
the importance of the neutrophil/lymphocyte ratio in the diagnosis of acute 
appendicitis. 

The clinical study conducted by Attaallah and Aktan regarding ileostomy closure 
techniques will surely be a significant contribution to the literature.

In this issue, we have also included four case reports which our Turkish 
colleagues enjoyed writing and we believe you will enjoy reading. We hope these 
cases and the excellent images they include will be of interest to you.

As you all know, the Turkish Society of Colon and Rectal Surgery Congress will 
be held in May 2017.

We kindly invite you to show your support and especially to present your 
valuable work in this scientific setting.

We hope you will join us in the next issue for more excellent research...

Tahsin Çolak, MD

Editor-in-Chief 

Değerli meslektaşlarım,

Dergimiz sizlerin desteği ve çok değerli katkılarıyla hem nicelik hem de niteliksel 

olarak gelişmektedir. Dergimizi tercih edip çok değerli çalışmalarını bizle paylaşan 

sevgili meslektaşlarımızın makale değerlendirme süreci, daha önce söz verdiğimiz 

gibi, yaklaşık bir ay sürmektedir ve özel durumlar hariç bir sonraki dergide 

yayımlanmaktadır. Bu hız sadece “Open Access” dergi sisteminde vardır. Bu 

sistemde de sizlerin çok iyi bildiği gibi hizmet ücretlendirilmektedir. Türk Kolon ve 

Rektum Cerrahisi Derneği’nin çok değerli katkıları sayesinde Türk Kolon ve Rektum 

Hastalıkları Dergisi bu hizmeti ücretsiz olarak verebilmektedir. Bunun da ötesinde, 

gönderdiğiniz Türkçe makale ve olgu sunumlarının ücretsiz olarak İngilizce’ye 

çevrildiğini belirtmekten de gurur duyarım.

Sizlerin destekleri ve düzenli yayın akışı sayesinde dergimizin tanınırlığı ve okunma 

oranı gittikçe artmaktadır. Daha önce birçok saygın indekse başvurumuz olduğunu 

bildirmiştim. Değerlendirme süreçlerinin sonuna gelmek üzereyiz. Çok kısa bir süre 

içinde sizlere mutlu müjdeler vereceğimizi umuyoruz.

Saygıdeğer meslektaşlarım 2016’nın bu son ayında sizlere keyifle okuyacağınız bir 

sayı hazırlamaya çalıştık. Sizlerden gelen birbirinden değerli çalışmalara yer verdik.

Adnan Menderes Üniversitesi’nden Yılmaz ve ark.’nın laparoskopik kolorektal 

cerrahi deneyimlerini paylaştıkları yazıyı zevkle okuyacağınızı tahmin ediyorum. 

Kopal ve ark.’nın yaptıkları kolon anastomozu deneysel çalışması, anastomoz kaçağı 

sorununa değişik bir çözüm önermektedir. 

Akgül ve Gündeş’in akut apandisit tanısında nötrofil/lenfosit oranının önemi 

konusunda yaptıkları çalışmanın dikkate değer olduğunu düşünmekteyim. Attaallah 

ve Aktan’ın ileostomi kapama tekniği üzerine yaptıkları klinik çalışmanın literatüre 

ciddi katkısı olacağı kanaatindeyim.

Bu sayıda da özellikle Türk meslektaşlarımın okumaktan ve yazmaktan büyük zevk 

aldıkları birbirinden değerli dört olgu sunumuna yer verdik. Çok güzel görseller 

eşliğinde sunulan bu olguların sizlerin ilgisini çekeceğini umuyoruz.

Sevgili meslektaşlarım, bildiğiniz gibi Mayıs 2017 yılında Türk Kolon ve Rektum 

Cerrahisi Derneği’nin kongresi düzenlenecektir. Kongreye desteklerinizi ve özellikle 

çalışmalarınızı bu bilimsel ortamda paylaşmanızı bilhassa rica ederiz.

Bir sonraki sayıda çok güzel çalışmalarla buluşmak dileğiyle…

Dr.	Tahsin	Çolak

Baş	Editör

Editorial/Editöryal


