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Editorial/Editöriyal

Değerli meslektaşlarım,

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi’nin ulusal ve uluslararası saygın bilimsel indekslerde yer alabilmesi için ciddi bir değişim 
sürecindeyiz. Yeni Editörler Kurulu olarak bu doğrultuda bir süreden beri yoğun bir çaba ve mesai harcamaktayız ve bu sürecin meyvelerini 
vermeye başladığını bildirmenin mutluluğu içindeyiz.

Bu değişim sürecinde, bugüne kadar ulusal çapta yayın hayatına devam eden dergimiz uluslararası arenaya girmek için önemli adımlar 
atmıştır. Bu amaçla öncelikli olarak isim değişikliğine gidilmiş olup ismimizin önüne “Türk” kelimesi eklenmiştir. Bu sayıdan itibaren 
dergimiz; “Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi” ve “Turkish Journal of Colorectal Diseases” adıyla yayın hayatına devam edecektir. 
Buna ek olarak Türkçe yazılarak dergimize gönderilen ve yayınlanması uygun bulunan tüm bilimsel çalışmaların ücretsiz olarak İngilizce’ye 
çevrilmesiyle, hem Türkçe hem de İngilizce olarak dergimizde yayınlanması sağlanacaktır. Böylece dergimizin, tüm içeriğiyle birlikte hem 
Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanarak hem ulusal hem de uluslararası arenada daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşması sağlanacaktır.

Atılan bir diğer önemli adım da, yine bu sayı ile birlikte dergimizde yayınlanan tüm bilimsel çalışmalara “Digital Object Identifier-DOI” 
numarası verilmesi ve özet kısmının altına kare kod eklenmesi olmuştur. Böylece yayınlarınız sonsuza kadar korunabilir hale gelmiştir. 
Değerli okuyucularımızın, dergimizi severek takip edebilmeleri için dergi yeniden dizayn edilmiştir ve Haziran sayımız yeni yüzümüz ve 
dizaynımızla sizlere ulaşacaktır.

Bununla birlikte, sizlere uluslararası standartlarda, oldukça kapsamlı olarak hazırlanmış, dergimizin yeni web sitesinin de yayına geçtiğini 
müjdelemek istiyoruz. Dergimizin yeni web sitesine www.turkishjcrd.com veya www.tkrhd.com adresinden ulaşıp detaylı olarak 
inceleyebilirsiniz. İngilizce olarak karşınıza çıkacak web sitesinde, ekranın sağ üstünde bulunan TR butonuna bastığınızda Türkçe web 
sitesine ulaşabilirsiniz. Dergimizin yeni web sitesinin ana sayfasında eski sayıları, seçilmiş yayınları, yeni haberler ve yazarlar için ayrıntılı 
olarak hazırlanmış yayın gönderme kurallarını bulabilirsiniz.

Hakem kurulumuzun genişlediğini ve özellikle kolon ve rektum hastalıkları alanında oldukça iyi bilinen, duayen birçok uluslararası ismin 
davetlerimizi kabul ederek hakem kurulumuzda yer aldıklarını göreceksiniz.  Dünya çapında çalışmaları ile saygınlık kazanmış pek çok ismin 
de dergimizin hakem kuruluna ekleneceğini gelecek sayılarda takip edebilirsiniz.

Dergimizde gerçekleştirdiğimiz ve sizlerin de beğeneceğini ümit ettiğimiz bu köklü değişikliklerle ve yine siz değerli okuyucularımızın yazar 
olarak dergimize bulunacağı katkılarla dergimizin, kısa sürede ulusal ve uluslararası indekslerde yer alacağını umut ediyorum.

Sizlerin yazar olarak değerli katkılarınızı daha da artırabilmek için tekrar hatırlatmak isterim; dergimize gönderilen yayınlar kısa sürede 
Hakem Değerlendirmesi sürecinden geçmektedir. Gönderilen bilimsel çalışmaların yayına uygunluk durumu bir ay içerisinde yazarlara 
bildirilmekte, hakemler tarafından istenen revizyonların tamamlanmasını takiben kısa sürede yayınlanmaktadır. Bu hızlı değerlendirme 
süreci içerisinde birçok çalışmanın bir aydan daha kısa bir süre içerisinde basıma alındığını ayrıca sizinle paylaşmak isteriz.

Siz değerli okuyucularımıza, şimdiye kadar dergimize göstermiş olduğunuz ve gittikçe artan ilginizden dolayı çok teşekkür ederiz. Bilimsel 
çalışmalarınızı bizimle paylaşmanızdan dolayı Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi olarak gurur duymaktayız. Dergimizin bu yeni 
döneminde sizin kıymetli desteklerinizle hedeflerimizin de ötesine ulaşacağımıza tüm kalbimizle inanmaktayız.
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