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Editorial/Editöryal

Değerli Meslektaşlarım,

Dear Colleagues,

Yaklaşık altı yıldır sürdürdüğüm TKRHD baş editörlüğü görevim bu sayı ile birlikte
sona eriyor. 2022 yılında yeni seçilecek Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu, doğal olarak yeni editörler kurulunu belirleyerek taşıdığımız bu
bayrağı bir sonraki ekibe devretmemize vesile olacaklar.

My duty as editor-in-chief of TJCD, which I have been continuing for about six
years, ends with this issue. The Turkish Society of Colon and Rectal Surgery Board
of Directors, which will be newly elected in 2022, will naturally determine the new
editorial board and will enable us to hand over this flag to the next team.

2015 yılında Dergiyi devraldığımızdan bu yana, dergide radikal hatta devrim
sayılabilecek birçok değişiklikler yaptığımıza şahit oldunuz. Bütün değişiklikleri her
sayının başında, bu kısa editöryal yazımda sizler ile paylaşmaya gayret ettim.

Since we took over the journal in 2015, you have witnessed that we have made many
radical and even revolutionary changes in the journal. I have tried to share all the
changes with you in this short editorial at the beginning of each issue.

2015’te dergiyi devraldığımızda, maalesef dergi çıkmakta zorlanıyordu, yazarlar
tarafından tercih edilemiyordu ve üzülerek belirtmek isterim ki, dergi Türk indeksleri
dahil olmak üzere hiçbir indeks tarafından taranmıyordu. Doğal olarak yayınlayacak
materyal azlığı oluyordu ve bu da derginin düzenli olarak neşredilmesini engelliyordu.
Bu haliyle devraldığımız dergi, şimdi 15’in üzerinde ulusal ve uluslararası en prestijli
indeksler tarafından taranmakta ve hem ulusal hem de uluslararası birçok enstitüden
yayın almaktadır.

When we took over the journal in 2015, unfortunately, the journal had difficulties in
publishing, it was not preferred by the authors and I regret to state that the journal was
not scanned by any index, including Turkish indexes. Naturally, there was a shortage
of material to be published, which prevented the regular publication of the journal. The
journal, which we took over as such, is now scanned by more than 15 national and
international most prestigious indexes and accepts studies from many national and
international institutes.

Bildiğiniz gibi dergi 3 ayda bir basılmaktadır. Ancak 2022 yılından itibaren iki ayda
bir basılacak duruma hazırdır. Prestiji, dizaynı, çıkan yazıların kalitesiyle, tam bir
bilimsel uluslararası nitelikte bir dergi bırakmanın huzuru içindeyiz. Bundan sonra
gelecek editöryal takımın bayrağı daha yukarıya taşıyacağından eminiz.

As you know, the journal is published quarterly. However, it is ready to be published
bimonthly from 2022. We are in the peace of delivering a fully scientific international
journal with its prestige, design and quality of the published articles. We are sure that
the next editorial team will carry the flag higher.

Bu vesile ile yeni gelecek olan editöryal kurula şimdiden başarılar dilerken, sizler ile
yeni görevlerde buluşmayı dilerim.

On this occasion, I wish success to the new editorial board and I hope to meet you in
new duties.

Sonsuz saygı ile…

With endless respect…

Prof. Dr.Tahsin ÇOLAK

Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK

Baş-Editör

Editor-in-Chief

