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Esteemed colleagues,

This issue of the Turkish Journal of Colorectal Disease features three original 
research articles, one technical note, two letters to the editor, and three case 
reports. We are pleased to see that the quality of our publication is steadily 
increasing. 

In this issue, there is an excellent study investigating the predictive value of 
platelet-to-lymphocyte ratio in metastatic colon cancer, as well as a study 
presenting new parameters in the treatment of Fournier gangrene, which is 
common in our country and can sometimes be challenging to manage. The other 
original research article evaluates two minimally invasive techniques frequently 
used in daily practice to treat hemorrhoidal disease. I believe you will read them 
with great interest.

This issue also includes a technical note presenting a unique point of view 
concerning the surgical therapy for fecal incontinence. I highly recommend you 
read it. In addition, there are three interesting case reports which are particularly 
relevant for Turkey. Furthermore, we feature a letter to the editor recommending 
a new classification system for pilonidal sinus disease, which is very common 
in our country and has been published about rather extensively by Turkish 
surgeons. Finally, we include a very current letter to the editor encouraging more 
widespread use of social media in colorectal surgery in parallel to the general 
public’s increasing use of social media.

As is evident by the content of the journal, in addition to the increase in the 
quality of our publications, we have also increased the variety of articles in our 
journal. 

The Turkish Colon and Rectal Surgery Congress, the most important event held 
by the Turkish Society of Colon and Rectal Surgery, took place last month with 
the support of our valuable nurses and was very well attended. Although it was 
a national congress, many experts from abroad also participated. The European 
Society of Coloproctology also contributed. The studies presented at the congress 
have been printed as a supplementary issue of the Turkish Journal of Colorectal 
Disease, and we will be honored to publish these worthy studies when they are 
prepared as articles.

I wish you a lovely summer and look forward to receiving more of your diverse 
and valuable articles for our September issue.

Best wishes until September...

Tahsin Çolak, MD

Editor-in-Chief

Sevgili meslektaşlarım,

Türk Kolon ve Rektum Hastaları Dergisi bu sayısında üç özgün makale, bir teknik 
not, iki editöre mektup ve üç olgu sunumuyla çıktı. Gittikçe yayın kalitemizin arttığını 
görmenin mutluluğu içindeyiz. 

Bu sayıda platelet-lenfosit oranın metastatik kolon kanserini öngörmedeki etkinliğini 
irdeleyen çok güzel bir çalışmanın yanında ülkemizde sık rastlanan ve tedavisinde 
zaman zaman zorlanılan Fournier gangreninin tedavisinde yeni parametreler sunan 
diğer bir çalışma yer aldı. Diğer özgün araştırma makalesinde ise günlük pratikte 
sık uyguladığımız hemoroidal hastalığın tedavisinde minimal invazif iki yöntem 
değerlendirilmektedir. İlgiyle okuyacağınızı tahmin ederim.

Bu sayıda ayrıca fekal inkontinans cerrahi tedavisinde değişik bir bakış açısı sunan 
bir teknik not da yer aldı. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bunun yanında, 
ülkemizde özellikle ilgi gören üç birbirinden ilginç olgu sunumuna yer verildi. Öte 
yandan ülkemizde çok yaygın olan ve ülkemiz cerrahları tarafından literatüre 
oldukça fazla katkı sağlanan pilonidal sinüs hastalığı için yeni bir sınıflama öneren 
editöre mektubumuzun yanında, günümüzde sosyal medyanın kullanımına paralel 
olarak kolorektal cerrahide de sosyal medyanın daha yaygın kullanılmasını öneren 
çok güncel bir editöre mektuba daha yer verildi.

Derginin içeriğinde de görüldüğü gibi yayınlarımızın kalitesinin artmasının yanı sıra 
yayın tipi çeşitliğimiz de arttı. 

Değerli meslektaşlarım, geçen ay Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği’nin 
en önemli aktivitesi olan Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, kolorektal 
cerrahiye gönül veren değerli hemşirelerimizin de desteğiyle ve çok yüksek bir 
katılımla gerçekleşti. Kongre ulusal nitelikli olmasıyla birlikte yurtdışından birçok 
üstat kongreye katkı sağladı. Ayrıca Avrupa Koloproktoloji Cemiyeti’nin de katkısı 
oldu. Kongrede sunulan değerli çalışmalar Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları 
Dergisi’nin ek sayısı (supplement) olarak basıldı. Bu çalışmalar çok değerli yayınlara 
döndüğünde bu yayınlara yer vermekten onur duyacağımızı bilhassa bildirmek 
isterim.

Eylül sayısında da bu sayıda olduğu gibi çeşitli ve değerli yayınlarınızı beklediğimizi 
hatırlatarak iyi bir yaz geçirmenizi dilerim.

Eylülde buluşmak dileğiyle…

Dr.	Tahsin	Çolak

Baş	Editör

Editorial/Editöryal




