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Değerli meslektaşlarım,

Yeni bir bahar ayında sizlerle birlite olmaktan mutluluk duymaktayım. Geçtiğimiz 
üç ay içinde neler oldu,  hangi yenilikler gelişti. Bu konuda sizleri biraz aydınlatmak 
isterim.

Öncelikle bir önceki sayıda sizleri davet ettiğim, TKRCD’nin olağan seçimi gerçekleşti.  
Bu seçimde görevini tamamlayan kıymetli Sökmen, Sungurtekin, Yamaner, Hamzaoğlu 
ve Leventoğlu bayrağı Kuzu, Terzi, Baca, Öztürk ve Sücüllü’ye devrettiler. Geri kalan 
Karakayalı, Öncel, Balık ve bendeniz ise görevimize devam ediyoruz. Yeni TKRCD 
Yönetim Kurulu’nu tebrik ederiz. 

Bu dönem dergi stratejimizde, dergimizi daha da ileriye götürecek bazı değişlilikler 
yapmaya karar verdik.  Öncelikle derginin dünya çapında tanınırlığını ve atıf sayısını 
arttırmak için komşu ülkelerde bulunan Kolorektal Cerrahlarla daha sıkı bir temas 
içine girmeyi hedefledik. Bununla birlikte, özellikle Orta Asya ve Uzak Doğu ile daha 
yakın bir temasa girmeyi amaçlıyoruz. Bu bizim atıf indeksimizin artmasına neden 
olacaktır.

Öte yandan, dünyaca ünlü, kendi alanlarında “Otör” olarak kabul edilen kişilerinden 
makale ve hakemlik taleplerimiz, olumlu yanıtlar aldı. Bu bizim için çok önemli bir 
gelişmedir.

Diğer bir sevindirici gelişme ise, dergimizin EMBASE indeksine kabul edildiğine dair 
haberimiz oldu. Böylelikle derginin kısa vadeli hedeflerimizin tümüne varmış olduk. 
Orta dönem vadelerimizden “PupMed” indeksine girmenin eşiğinde olduğumuzu da 
bildirmek isterim.

Bununla birlikte, bu sayıda çok önemli bir Otörün derlemesini okuyacaksınız. Prof 
Sugarbaker, ileri evre kolon kanserinde HIPEC ve Sitoredüktif tedavi stratejisinin 
sonuçlarını irdeleyen makalesini mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ayrıca dikkatinizi 
çekecek çok sayıda araştırma makalesi ve olgu sunumlarına da yer verdik.  Yararlı 
olacağını umuyoruz.

Nihayet, TKRCD’nin en önemli etkinliklerinden birisi olan İlkbahar Sempozyumu, 
bu yıl 13-15 Mart tarihleri arasında İzmir Wyndham  Otel’de gerçekleştirilecektir. 
Bu sempozyumda özellikle tartışılmayan, zorlu ve komplike olguların tartışılması 
amaçlandı. Aynı zamanda eş bakanlığını yaptığım bu sempozyuma özellikle gelmenizi 
tavsiye ederim.

Bir sonraki sayıda yeniden buluşmak dileğiyle…

Prof	Dr.	Tahsin	Çolak

TKRH	Dergisi	Editörü

Dear Colleagues,

I am happy to be with you in a new spring. What happened in the past three months, 
what innovations have evolved! I would like to enlighten you a bit about this.

First of all, the usual selection of TSCRS, which I invited you in the previous issue, was 
realized. The precious Sökmen, Sungurtekin, Yamaner, Hamzaoğlu and Leventoğlu, 
who completed their duties, handed over the flag to Kuzu, Terzi, Baca, Öztürk and 
Sücüllü in this election. The others, Karakayalı, Öncel, and me, continue our duty. 
Congratulations to the new TSCRS Board of Directors.

In this period, we decided to make some changes in our journal strategy that will take 
our journal further. First of all, we aimed to have a closer contact with the Colorectal 
Surgeons in neighboring countries in order to increase the journal’s worldwide 
recognition and number of citations. In addition, we aim to have a closer contact, 
especially with Central Asia and the Far East. This will cause our citation index to 
increase.

Moreover, our articles and reviewership requests from world-renowned people who 
are considered as “authority” in their fields received positive responses. This is a very 
important development for us.

Another pleasing development was the news that our journal was accepted to the 
EMBASE index. Thus, we have reached all of the journal’s short-term goals. I would 
also like to inform you that we are on the verge of entering the “PupMed” index, which 
is one of our aims in the medium term. 

Besides that, in this issue, you will read a very important review of an authority. I 
strongly recommend you read the article of Prof Sugarbaker, examining the results 
of HIPEC and Cytoreductive treatment strategy in advanced colon cancer. We also 
included many research articles and case reports that will attract your attention. We 
hope it will be useful.

Finally, the Spring Symposium, one of the most important events of TSCRS, will be 
held this year between 13 and 15 March at İzmir Wyndham Hotel. In this symposium, 
it was aimed to discuss difficult and complicated cases that were not particularly 
discussed. At the same time, I recommend you come to this symposium where I am 
the co-president.

Hope to meet again in the next issue…

Prof.	Dr	Tahsin	Çolak 

Editor-in-Chief	for	the	Journal	of	TJCD
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