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From the editors, 

Dear colleagues,

We leave behind a busy working season, and we are delighted to be in the presence of 
you with a new issue of Turkish Journal of Colorectal Disease.

As you know, Turkish Society of Colon and Rectal Surgery has organized a very 
successful congress last April. The congress was attended by the honoral surgeons of 
Colorectral Surgery attracted great attention by national and international fields. 
Besides, “Masterclass” which was collaborated by Turkish Society of Colon and Rectal 
Surgery and European Society of Coloproctology has drawn interest widely.

My Dear Colleauges, since May, the agreement with “plexus” ended which supporting 
the infrastructure of Turkish Journal of Colorectal Disease. As from this issue, Turkish 
Journal of Colorectal Disease has now started to accept the article submission and 
evaluation process through its new agreement with “Manuscript Manager”. Therefore, 
my colleagues who want to submit an article to the journal should become a member 
one time only again. I would like to point out that this issue should be considered with 
all my respect.

Two article about ‘Pilonidal Sinus disease’ was presented in this issue which was a 
lot of Authors from Turkey providing many contrubution to  the Medical literature 
about this illness. In Addition, the article presenting new local aneastetic technique for 
cration stoma will be worth to take attention. also, I believe that the article sharing 
experiences of sphincter injuries due to birth travma and cases of acute appendagitis 
will draw attention.

This issue also included an experimental study investigating the effect of glutamine 
on the experimental colitis model. In addition,    four    interesting case reports were 
included. I believe you will read with pleasure. I wish you all a healthy summer 
holiday and wish to meet you in September issue...

Tahsin	Çolak,	MD

Surgery	Professor	and	Editor-in-Chief

Editörden,

Değerli meslektaşlarım,

Yoğun bir çalışma sezonunu geride bırakıp, yavaş yavaş yaz aylarına girdiğimiz bu 
günlerde yeni ve dopdolu bir sayıyla karşınızda olmaktan mutluyuz.

Bildiğiniz gibi, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Nisan ayında oldukça 
başarılı bir kongre düzenledi. Kolorektal cerrahinin duayen isimlerinin katıldığı 
bu kongre ulusal ve uluslararası alanda geniş ilgi gördü. Ayrıca ESCP (Avrupa 
Koloproktoloji Derneği) ve Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin ortak 
düzenlediği “Masterclass” da geniş ilgi gördü.

Değerli meslektaşlarım, mayıs ayı itibarıyla Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları 
Dergisi alt yapısını destekleyen “pleksus” ile anlaşmasını sonlandırdı. Bu sayı itibarıyla 
Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi artık makale gönderim ve değerlendirme 
işlemlerini yeni anlaşma yaptığı “Manuscript Manager” üzerinden kabul etmeye 
başladı. Bu nedenle dergiye makale göndermek isteyen meslektaşlarımın bir kereye 
mahsus yeniden üye olmaları gerekmektedir. Bu hususa dikkat edilmesini saygıyla 
istirham ederim.

Bu sayıda, ülkemizde sık görülen ve Türkiye’de birçok müellifin tıbbi literatüre katkı 
sağladığı “pilonidal sinüs hastalığı” hakkında iki makaleye yer verildi. Bununla 
birlikte lokal anestezi altında stoma trefini açılması ile ilgili bir diğer makalenin de 
dikkatinizi çekeceğini ümit ediyorum.

Doğum travmasına bağlı gelişen sfinkter yaralanmaları ve akut appendagitis olgu 
deneyimlerin paylaşıldığı makalelerinin dikkat çekeceğine inanıyorum.

Bu sayıda ayrıca experimental kolit modelinde glutaminin etkisinin araştıran bir 
deneysel çalışmaya da yer verildi.

Ayrıca birbirinden ilginç dört olgu sunumuna da yer verildi. Keyifle okuyacağınıza 
inanıyorum. 

Hepinize sağlıklı bir yaz tatili dilerken, eylül sayısında buluşmak dileğiyle...

Prof	Dr	Tahsin	Çolak
Cerrah	Profesörü	ve	Baş-Editör
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