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Esteemed colleagues,

Değerli meslektaşlarım,

When the weather changes to spring freshness, we are quite proud to be present a new
issue of TJCD. This year will be a very busy year in terms of TJCD. As we all know, In
April, We will organize the 17th Congress of the Turkish Colon and Rectum Surgery,
which has now become an internationally prestigious congress. In the congress,
very valuable and well-known scientists from many countries with international
reputation, will give us a real feast of science.

Havaların ilkbahar ferahlığına dönüştüğü bu günlerde yeni bir sayı ile karşınızda
olmaktan gururluyuz. Bu yıl TKRCD açısından oldukça yoğun bir yıl olacak.
Hepinizin bildiği gibi Nisan ayında, artık uluslararası prestijli bir kongreye dönüşen
17. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi’ni düzenleyeceğiz. Kongrede hepimizin
çok yakından tanıdığı ve uluslar arası üne sahip birçok ülkeden çok değerli bilim
insanları bize gerçek anlamda bir bilim ziyafeti çekecekler. Bunun yanında ülkemizin
en önde gelen Kolon ve Rektum Hastalıkları’na gönül vermiş bir çok hocamız kendi
deneyimlerini aktaracaklar. Yani 9-13 Nisan tarihleri kendimizi yenileyeceğimiz
günler olacak. Bu yıl da kongremiz daha önce çok beğenilen Regnum Karya Oteli’nde
yapılacaktır. Bu güzel fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederim.

Besides that, The most prominent academicians of our country who are devoted
theirself for Colon and Rectum Diseases will share their experiences. So 9-13 April
will be the days we will renew ourselves. Our congress will be held at the Regnum
Carya Hotel this year which was preferred and admired before. I suggest you not
to miss this worthwhile opportunity. On the other hand, the Maturation period of
Turkish Journal of Colorectal Disease has done as regenerating seriously in recent
years and re-emerging on the basis of its strong history. Our strategy will be to
reach as many people as possible. As of the moment, Our journal, which has regular
followers from all over the world, will reach more people.

Bununla birlikte geçmişten gelen fakat son yıllarda ciddi yenilenme yaşayan ve
güçlü geçmişine dayanarak yeniden ayaklanan Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları
Dergisi’nin olgunlaşma dönemi bitti. Bundan sonraki stratejimiz olabildiğince çok
insana ulaşmak olacaktır. An itibarıyla dünyanın dört bir yanından düzenli olarak
takipçileri olan dergimizin daha çok insana ulaştırmak kısa vadeli hedefimiz olacaktır.

In addition to this, we are proceeding to take a place in worlwide indexes. We are
going to achieve our aim being in all of the essential indexes, in a short time.

Bununla birlikte en yaygın kullanılan indekslerde yerimizi almaya devam ediyoruz.
Kısa bir süre içinde temel indekslerin tümünde yer alma hedefimize ulaşacağız.

We have included articles that you will enjoy quite a bit in this issue. There is a very
interesting article in which laparoscopic approach in advanced colorectal cancers is
combined with conventional approach, and therefore the duration of symptons in anal
fissure has an impact on the success of Botulinum Toxin treatment? You will read a
current review that answers this question.

Bu sayıda oldukça keyif alacağınız makalelere yer verdik. İleri evre kolorektal
kanserlerde laparoskopik yaklaşım ile konvansiyonel yaklaşımın bir arada sunulduğu
oldukça ilginç bir makaleye ve bununla birlikte anal fissürdeki semptom süresinin
Botulinum Toksin tedavisinin başarısında etkisi var mı? Bu soruya cevap veren güncel
bir değerlendirme okuyacaksınız.

Additionally, we have included a clinical research that is received from the easternmost
of Turkey.

Bu ilginç makalelerin yanında Türkiye’nin en doğusundan gelen bir klinik araştırmaya
da yer verdik.

You will read an article that examines the factors affecting the mortality of Fournier’s
gangrene, where the whole world is worried and we have a strong voice in the country.

Bütün dünyanın endişe ettiği ve ülke olarak yönetiminde oldukça söz sahibi
olduğumuz Fournier gangreninin mortalitesinde etkili faktörleri irdeleyen bir makale
okuyacaksınız.

Stoma is a condition that negatively affects morale and motivation. Can motivation
be strengthened with support groups in this regard? We hope you will read this review
on this subject with zeal.
In addition, interesting case reports have been presented in this issue.
Hope to meet you in the next issue..

Stoma moral ve motivasyonu negatif etkileyen bir durum. Bu konuda hastalara destek
grupları ile motivasyon güçlendirilebilir mi? Bu konuda yazılmış bu derlemeyi ilgiyle
okuyacağınızı umarız.
Ek olarak bu sayıda da ilginç olgu sunumlarına yer verildi.
Bir dahaki sayıda buluşmak dileğiyle…
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