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Dear colleagues,

The changes about the journal began procreation. The new fashion 
is admired by our followers. We have received many positive 
feedbacks along with so many visitors to our web-page. I am glad 
to announce that the articles published in previous issues had way 
high reading frequencies and reference rates.

Honorable colleagues, I had notified previously that our goal is to be 
indexed in national and international services. As of today, I proudly 
remark that we have made applications to numerous indexing 
services.

On the other hand, we see a grade improvement in quality of 
manuscripts submitted to our periodical. As we promised, the 
submitted manuscripts are assessed and finalized in a very short 
period of time, and published as soon as possible.   

You will find truly exciting papers in this issue. I suppose you will 
read with interest the systematic review of Vural et al. concerning 
a study of the stoma papers which was previously published in 
Turkey. The article about the impact of probiotics on the quality 
of life and defecation habits of post colorectal excision surgery may 
take quite a role in pioneering new indication on the search for 
probiotics. 

In this issue, we make a contribution to the relatively poor literature 
in fecal incontinence and gastrointestinal stromal tumors. Moreover, 
we present alluring case reports for your interest.      

From now on, you will be able to follow the journal on-line before 
publishing, and share the new articles through social media like 
Twitter and Facebook.  

We are glad to feel your support.

See you on the next issue…  

Dr. Tahsin Çolak
Editor-in-Chief 

Değerli meslektaşlarım,

Dergi ile ilgili yapılan değişiklikler meyvelerini vermeye başladı. Derginin 
yeni tarzı takipçilerimiz tarafından beğenildi. Birçok olumlu geri dönüş 
aldık. Bununla birlikte web sayfamızın çokça ziyaret edildiğini gördük. 
Geçen sayılarda basılan makaleler çok yüksek oranda okunduklarını ve 
atıf aldıklarını memnuniyetle duyurmak isterim.

Saygı değer meslektaşlarım, daha önce sizlere ulusal ve uluslararası 
indekslerde taranmayı hedeflediğimizi bildirmiştim. An itibariyle birçok 
ulusal ve uluslararası indekslere başvuru yaptığımızı gururla bildirmek 
isterim. 

Diğer yandan, dergimize gelen yayınların kalitesi arttı. Size söz verdiğimiz 
gibi gelen yayınlar çok kısa zamanda sonuçlandırılmakta ve mümkün 
olan en kısa zamanda basılmaktadır.

Bu sayıda da çok ilginç yazılar bulacaksınız. Vural ve ark.’nın Türkiye’de 
daha önce basılmış stoma yayınlarının irdelendiği sistemik derlemeyi ilgi 
ile okuyacağınızı düşünüyorum. Probiyotik ajanların kolon rezeksiyonları 
sonrası kullanımını araştıran makale de probiyotiklere yeni bir 
edikasyonun öncü çalışması olabilir.

Bu sayıda literatürün oldukça eksik olduğu fekal inkontinans ve 
gastrointestinal stromal tümörlere katkı sağlıyoruz. Bununla birlikte, 
ilginizi çekeceğini umduğumuz birbirinden ilginç olgular sunuyoruz.

Artık dergimizi basılmadan önce online olarak takip edebileceksiniz ve yeni 
makaleleri, Twitter, Facebook gibi sosyal medyada da paylaşabilirsiniz.

Desteğinizi yanımızda hissetmekten duyduğumuz memnuniyetle, yeni bir 
sayıda buluşmak dileğiyle...

Dr. Tahsin Çolak
Baş Editör 
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