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Sevgili Üroonkoloji Bülteni Okuyucuları ve Değerli Meslektaşlarım,

Üroonkoloji Bülteni Şubat 2002 yılında basılan ilk sayısından bu yana tam 12 yılını doldurdu. Kuruluşundan 
bu yana düzenli olarak yayınlanan Üroonkoloji Bülteni 2002 yılında 2, 2003 yılında 3 sayı basıldıktan sonra 
camiadan gelen ilgi üzerine 2004 yılından itibaren yılda 4 sayı olarak hazırlandı. 

İlk yıllarından itibaren birbirinden değerli hocalarımızın meydana getirdiği bu bilimsel yayın organı, 
büyüyerek yoluna devam etmekte ve Türk Üroonkolojisine 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. Bültenimizin her sayısı yaklaşık 
2000 adet basılmakta ve posta ile dağıtılmaktadır. Bu hizmetin sağlıklı olarak devam etmesi için lütfen iletişim 
bilgilerinizi ve adreslerinizi sık sık güncelleyiniz. Güncellemelerinizi Üroonkoloji Derneği internet sayfasını 
ziyaret ederek veya bülten editörlüğüne mesaj atarak yapabilirsiniz.

İlk başlarda makale, olgu sunumu ve kongre özetleri şeklinde bilimsel bilgi sunan bülten günümüzde sizlerin 
katkılarıyla bağımsız ve önyargısız çift  kör danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslar arası bir 
dergidir ve Türkiye Atıf Dizinine kayıtlıdır. Kendi alanında dünya da nadir olan bültenimize iki yıldır 
“editör” olarak hizmet etmek mesleki yaşantımın en büyük onurudur. Çok değerli hocalarımızdan aldığımız 
bu bayrağı umarım beklenen derecede ileriye götürmeyi başarırız. 

Bülten, Üroonkoloji Derneğinin bilimsel yayın organıdır ve bu nedenle derneğin çalışma grup başkanları aynı 
zamanda ilgili sayının konuk editörlüğünü gerçekleştirmektedir. Bu editörler gurubu, önce konu başlıklarını 
ve yazarlarını belirlemekte ve ilgili yazarlara davet mektupları gönderilmektedir. Konu ve yazar seçilirken 
Üroonkoloji alanında son yıllarda ülkemizden yapılan çalışmalara da yer verilmektedir. Yine bülten de genç 
meslektaşlarımızın birlikte çalışma becerilerini geliştirmek için bu çalışmalara katılımları desteklenmektedir. 
Bilindiği üzere bültende sadece davetli yazılar kabul edilmektedir ve görev alan her meslektaşımız büyük 
bir özveri ile okuduğunuz bu bilimsel makaleleri hazırlamaktadır. Bültenimizin dili hem Türkçe hem de 
İngilizcedir. Önümüzdeki sayılardan itibaren özellikle konusunda uzman uluslar arası yazarlardan en son 
bilgilerin değerlendirildiği makaleleri bültenimizde görebileceksiniz. 

Bu sayımızda ise yurt dışında araştırma yapan meslektaşlarımızın makalelerine yer vermeye çalıştık. 
Dr. Aziz Karaoğlu ve arkadaşları medikal onkolog gözüyle kas invaziv mesane kanserlerinde neoadjuvan ve 
adjuvan kemoterapiyi ele almaktalar. Sayın Dr. Narter ve Köse’nin “Kanser Geometrisi ve Mesane Kanserinde 
Fraktallar” başlıklı yazısını büyük bir ilgi ile okuyacağınıza inanmaktayım.

Dr. R.Taner Divrik’in mesane kanseri konusundaki çalışmaları sadece ülkemizde değil Avrupa’da da ilgi 
ve kabul görmektedir. Bu sayımızda ikincil yapılan mesane kanseri-TUR ameliyatı hakkında değerli 
meslektaşımın değerlendirmesini bulacaksınız. Yine genç bir meslektaşım olan Dr. Ş.Tolga Tombul ile birlikte 
mesane kanseri konusunda hayvan deneyi yapmak isteyen meslektaşlarımıza ışık tutmak amacıyla bu 
konudaki hayvan modelleri hakkında bilgi vermeye çalıştık. 

Günümüzde kanser hastaları çok disiplinli olarak ele alınmak zorundalar. Sadece cerrahi tedavi veya 
kemoterapi ile hastayı tedavi etmek yetmemektedir. Bu hastalarda tanıdan tedaviye ve sonrasında hemşirelik 
bakımı dahil genel yaklaşımın önemi gittikçe artmaktadır. Mesane kanserli hastaların hem cerrahisi 
hem de kemoterapisi oldukça yaygın başvurulan yöntemlerdir ve bu sıradaki hemşirelik bakımı da önem 
arzetmektedir. Bu konuda bilgi veren hemşirelerimiz Sayın Akaya ve Kırdal’a çok teşekkür ederim.
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