
Sevgili Üroonkoloji Bülteni Okuyucuları ve Değerli Meslektaşlarım, 

Üroonkoloji ailesi içinde 2006 yılından beri aktif üye olarak çeşitli görevlerde bulunuyorum. 2011 yılında Editör 
yardımcılığı olarak görev aldığım Üroonkoloji Bülteni’nde 2013 yılında Editör olarak görevi devraldım. şimdi 
ise Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim. Bu onurlu görevi bana layık gören hocalarıma ve 
meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Yönetim Kurulu üyeliği görevimi daha etkin yapabilmek adına Üroonkoloji 
Bülteni’ndeki Editörlük görevimi devrediyorum. Bu sayıdan sonra çok değerli meslektaşımız ve aynı zamanda 
editör yardımcısı olan Dr. Murat Koşan Editör olarak görev yapacaktır. Editör yardımcıları olarak Dr. Ender Özden 
ve Dr. Barış Kuzgunbay görev yapacaklardır. Hepsine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. 

Üroonkoloji Bülteni şubat 2002 yılında basılan ilk sayısından bu yana büyüyerek yoluna devam etmekte ve 
Türk Üroonkoloji’sine hizmet etmektedir. Her yıl düzenli olarak tüm ürolojik kanserleri sırasıyla ele alan 
bülten, en yeni bilgileri meslektaşlarımızın bilgi dağarcığına eklemekte ve ülkemizin en ücra köşesinde çalışan 
meslektaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Dergimiz mevcut 12 yıllık geçmişi içinde bir çok editör ve editör kurulu ile 
yayın hayatını sürdürmüştür. Hepsi Üroonkoloji dergisini bir adım daha ileri taşıma gayretinde olan hocalarımıza 
ve meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Bizde bu duygu ve inançla hareket ederek dergimizi bir nokta daha 
ileri taşımaya çalıştık. Üroonkoloji Bülteni olarak uluslararası indekslere girecek dergi olma hedefine yönelik içerik 
ve yapısal değişikliklere gittik ve bu yeni yapılanma sürecini tamamlamış olarak karşınıza çıkıyoruz. Her sayıda 
en az 2 orijinal makale, 4 olgu sunumu yayınlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu sayılar daha da artacak. Önemli 
indekslere başvurumuzu yaptık, kabuller aldık ve daha büyük uluslar arası indekslerden de yanıt bekliyoruz. Sonuç 
olarak bu dönemde bizden önceki çok değerli hocalarımızın yaptığı gibi bir adım öteye dergimizi taşımaya gayret 
ettik ve başardık. Üronkoloji Bülteni’nin kurumsallaşması için büyük çaba harcayan ve bülteni çok iyi noktaya 
taşımasına vesile olan tüm meslektaşlarımıza, bizlere yazılarıyla katkı veren hocalarımıza, çok kıymetli editör 
yardımcıları arkadaşlarıma, Galenos yayınevine ve en önemlisi bizleri her noktada destekleyip bu çalışmalarımız 
için fırsat tanıyan, motive eden çok değerli Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ederim. 

Bülten yapılanması içinde yeni görev dağılımına göre çalışacak hepsi birbirinden değerli arkadaşlarıma da bu 
görevlerinde başarılar diliyorum. 

Haziran 2015 sayımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum. Katkı sağlayan tüm hocalarıma Üroonkoloji Bülten 
Editörlüğü adına teşekkür ederim. 
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