
De¤erli Meslekdafllar›m,

Kolon ve Rektum Hastal›klar› Dergisi’nin son dört sene zarf›ndaki süreci 2007

senesinde Kemal Hocam›n baflkanl›¤›ndaki bir yönetim kurulu toplant›s› s›ras›nda

Adil Hocam›n bana telefonla talimat› ile bafllam›flt›. Yaklafl›k befl sene süresince

ben ve yard›mc› editör arkadafllar›m dergimizi bugünkü formasyonuna ulaflt›rabildik.

Sürekli ve yo¤un emekleri nedeniyle Doç. Dr. Sezai Levento¤lu, Prof. Dr. U¤ur

Sungurtekin ve Prof. Dr. Cem Terzi baflta olmak üzere, katk› sa¤layan tüm

arkadafllar›ma sonsuz flükran duygular›m› tekrar arz ediyorum. Ali Raif ‹laç

Sanayi’den Dt. Tuna Gül ve ekibinin özellikle sanatsal çal›flmalar, bask› ve da¤›t›m

aflamalar›ndaki içten ve titiz çal›flmalar›, bu sürecin di¤er bir temel tafl›d›r.

Bu dönemde, yaz›m kurallar›n›n update edilerek bat› literatürü standardlar›nda olmas›, iletiflim ve de¤erlendirmelerin

ça¤dafl, profesyonel ve fleffaf bir internet ortam›nda yap›lmas›, derginin zaman›nda yay›nlanmas›, üyelerimize

aksaks›z ulaflt›r›lmas›, Türk T›p Dizini’ne uygunluk, içerik olarak ileride hedefimiz olacak indekslere uyumun

sa¤lanmas›, araflt›rma makalelerinin desteklenmesi gibi pek çok de¤ifliklik süratle sa¤land› ve standard hale getirildi.

Görsel aç›dan da dergi kapak ve sayfa düzeninin gelifltirilmesi, TKRCD ve dergimiz logolar›n›n reformasyonu,

bask› ve resim kalitesinin art›r›lmas› gibi unsurlar gerçeklefltirildi. 2011 senesinde dergimiz, 3500-4000 say›lar›nda

bas›larak t›p alan›nda en fazla okunan dergilerin bafl›nda yer alm›fl ve ço¤u magazin dergilerini dahi geride

b›rakabilmifltir.

Hepinizin malumudur ki iyi bir derginin oluflturulmas› uzun ve zor bir süreçtir. Yazarlar çal›flmalar›n› mümkün

oldu¤unca de¤erli (yüksek impact faktörlü ve yüksek kategoride) dergilerde yay›nlamak isterler. Di¤er taraftan,

bu kalitede yay›nlara yer veremeyen yeni dergiler de ilgili kategorilerde yükselemezler. Bu k›s›r döngünün k›r›lmas›

için derginin arkas›nda duracak güçlü kurumlara ihtiyaç vard›r. Güçlü derneklerin yönlendirmesiyle, de¤erli baz›

makalelerin bir anlamda feda edilerek derginin geliflimine katk› sa¤lanmas› buna bir örnektir. TKRCD’nin bilimsel

erkinin dergimizin geliflmesindeki katk›s› tart›fl›lmazd›r. Bu nedenle Kemal Alemdaro¤lu ve Adil Baykan Hocalar›m›z

baflkanl›¤›ndaki tüm YK üyelerine teflekkür ediyorum.

2012 bafl›nda oluflacak yeni TKRCD Yönetim Kurulu’na paralel olarak dergimiz editörlü¤ünün de de¤iflmesi art›k

do¤al bir aflama olarak gündeme gelmifltir. Baz› teknik hatalar ve varsa adil olmayan de¤erlendirmeler iyi niyet

süzgecimizden kaçm›flt›r. Halen gidilecek çok yol vard›r. Bu misyonu devralacak arkadafllar›m›n daha da baflar›l›

olacaklar›na inanc›m tamd›r.
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