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Editorial/Editöryal

Değerli Meslektaşlarım,

Dear Colleagues,

Bu yılın son sayısıyla karşınızdayız. Ülkemizde pandemi hız kesmeden devam
etmekteyken, dergimize olan ilginizin hiç azalmaması hatta artan bir şekilde devam
etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir.

We are here with the last issue of this year. While the pandemic continues unabated in
our country, we are very pleased that your interest in our journal never decreases or
even continues to increase.

Bu sayıda diğer sayılardan farklı olarak oldukça dolu çıkıyoruz:

Unlike other issues we come out quite full with this issue:

Bu sayıdan başlamak üzere, yeni bir konseptle, video makale yayımlamaya başladık.
Bunu uzun bir süreden beri planlıyorduk. Hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Dergide
video makalenin teorik kısmını göreceksiniz ve alttaki barkodu okutarak videoya
ulaşabileceksiniz. Bu sayıda iki video makale yayınlayacağız, ancak gelecek sayılarda
video makale sayısını artırmayı düşünüyoruz. Sizlerin tepkileri doğrultusunda bu
bölüm düzenlenecektir.

Starting with this issue, with a new concept, we have started publishing video articles.
We’ve been planning this for a long time. We are happy to make it happen. You will see
the theoretical part of the video article in the magazine and you will be able to access
the video by reading the barcode below. We will be publishing two video articles in this
issue, but we are planning to increase the number of video articles in future issues. This
section will be edited in line with your reactions.

Bununla birlikte, bu sayıdan itibaren sayı başına düşen makale sayısını artırdık.
İlginin yoğun olması ve “hızlı değerlendirme ve hızlı basma” dergi politikamız gereği
artan yayın akışını şimdilik böyle karşılamayı planladık. Yakın gelecekte, iki ayda bir
çıkmayı planlamaktayız.

However, since this issue, we have increased the number of articles per issue. Due to
your intense interest in our journal and our “fast evaluation and fast printing” journal
policy, we have planned to meet the increasing publication flow with this solution for
now. We are planning to publish issue every two months in the near future.

Bu sayıda, üç çok değerli derlemeye yer verildi. Dr. Rosen’in “divertiküler hastalık
hakkında doğru bilinen yanışlar ve kabullenmeleri” bilimsel kanıtlar eşliğinde
derlediği makaleyi zevkle okuyacağınızı umuyoruz. Bununla birlikte, Dr. Feza
Remzi ve arkadaşlarının derlediği Crohn hastalığı zemininde gelişen ince bağırsak
karsinomalarını ilgiyle okuyacaksınız. Bu derleme, bu konuda oldukça fakir olan
literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Diğer bir derleme ise oldukça güncel
ve hayatımızı değiştiren COVID pandemisinde stomalı olmak ve stoma bakım
hemşirelerinin yaklaşımını değerlendiren önemli bir yazıyı takdirlerinize sunuyoruz.
Pratik yaklaşımlarda yol gösterici olacağını düşünmekteyiz.

This issue includes three very valuable reviews. We hope that you will enjoy reading Dr
Rosen’s article reviewed with scientific evidence and entitled “Wrongs which are known
as trues, and acceptances about diverticular disease”. In addition, you will read with
interest the article about the small intestine carcinomas that develop on the basis of
Crohn’s disease reviewed by Dr Feza Remzi et al. This review will make an important
contribution to the very limited literature on this subject. We also present to your
appreciation an important article that evaluates the approach of stoma care nurses and
living with a stoma in this very current and life-changing COVID-19 pandemic. We
think it will be a guide in practical approaches.

Bununla birlikte bu sayıda birbirinden kıymetli on araştırma makalesi ve üç olgu
sunumu ve bir editöre mektupa yer verildi. Özellikle güncel pratiğimizin nasıl
değiştiğini göstermesi açısından pandemi sırasında gelişen kolorektal kanserlere bağlı
acil olgulara yaklaşımı değerlendiren makaleye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu
özgün araştırmanın yanı sıra, keyifle okuyacağınız oldukça ilgi çekici makaleleri de
bulacaksınız.

In addition, this issue includes ten valuable research articles and three case reports and
a letter to the editor. I would like to draw your attention to the article that evaluates
the approach to emergency situations related to colorectal cancers that develop during
the pandemic, especially in terms of showing how our current practice has changed. In
addition to this original research, you will also find interesting articles that you will
enjoy reading.

Morallerin düşük olduğu ve kişisel temasın en aza indiği bu dönemlerde
TKRCD’nin kolorektal cerrahi farkındalığını aktif tutma ve bu konulara ilgi duyan
meslektaşlarımıza verdiği bilimsel katkı verme çabaları takdire şayandır. Her ay
yaklaşık dört online seminer ile meslektaşlarımızın pratik ve teorik kondisyonlarını
ciddi bir şekilde desteklemektedir. Bu çabalarından dolayı TKRCD Yönetim kurulunu
kutlarız.

In these periods when morale is low and personal contact is minimized, TKRCD’s
efforts to keep colorectal surgery awareness active and to make scientific contribution
to our colleagues who are interested in these issues are admirable. It seriously supports
the practical and theoretical conditions of our colleagues with approximately four
online seminars every month. We congratulate the TKRCD Board of Directors for
their efforts.

Ayrıca yaklaşmakta olan yeni yılınızı “Editöryel Komite” olarak en içten dileklerimizle
kutlar, yeni yılın en başta size ve ailenize sağlık getirmesini ve diğer tüm beklentilerinizin
gerçekleşmesini dileriz.

In addition, as the “Editorial Board”, we congratulate your upcoming new year with
our sincere wishes, and wish the new year to bring health to you and your family and
that all your other expectations will come true.

Yeni yılda, bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle….

Hope to meet you in the next issue in the new year….

Prof. Dr. Tahsin Çolak
Baş-Editör

Prof. Dr. Tahsin Çolak
Editor-in-Chief

