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Sevgili Üroonkoloji Bülteni Okuyucuları ve Değerli Meslektaşlarım,

Böbrek ile testis tümörü ana konularını ele alan Eylül sayımızda birbirinden değerli yazarlar ve hazırladıkları 
derlemelerini yayınlıyoruz. Yıllar içerisinde artık bir başucu kaynağı haline gelen Üroonkoloji Bülteni’mizin 
içeriği, genç meslektaşlarımızın da katkılarıyla son yıllarda daha kapsamlı hale geldi. 

Bültenin danışmanlar kuruluna birbirinden değerli bilim insanları katıldı ve destek veriyorlar. Bu nedenle 2012 
yılından itibaren İngilizce olarak da yazı kabul ediyoruz. Ayrıca “peer-review” uygulamasına geçildi. Bu konuda 
değerli meslektaşım Dr.Güven Aslan’a katkıları ve özverili çalışması için çok teşekkür ederim. Sanıyorum 
bizden sonra bültenimize hizmet verecek meslektaşlarımıza oturmuş, işleyen bir sistem teslim edeceğiz. Aslında 
tüm Üroonkoloji camiasına kendi adıma da bir özür borçluyum. Bu yılın sonunda bültenimizin en azından 
“Pubmed” tarafından taranır hale getirmeyi hedefl emiştim. Sanıyorum bu gelecek yılda gerçekleşebilecek.

Geçen yıllarda yaşadığımız ve meslektaşlarımızın en çok yakındığı, makalelerin kısa süre içinde istenmesi 
sorununu bu yıl aştık. Sizler bu sayımızı okurken yılın son sayısının makaleleri yazarlarımız tarafından 
hazırlanmakta; yeni yılın ilk sayısının da hazırlıklarına başlandı. Üroonkoloji Derneğimizin özellikle çalışma 
gruplarında çalışan üyelerinin değerli katkıları ile bilimsel değerimizin katlanarak artacağı ortadadır.

Henüz kesin bir çözüm üretemediğimiz önemli sorunumuzda basılı dergilerimizin siz değerli okuyucularımıza 
ulaştırılmasıdır. Çok kısa aralıklarla adresler değişmekte, güncellenme yapılmamaktadır. Çok sayıda bülten 
bu nedenle sahipsiz kalmaktadır. Bu nedenle lütfen adreslerinizi web sayfamız aracılığı ile güncelleyiniz. Bu 
konuda göstereceğiniz hassasiyet imkanlarımızın daha etkili kullanılmasını sağlayacaktır.

Üroonkoloji Derneği, çatısı altında üroonkoloji alanındaki tüm ilgili branşları ve alt disiplinleri bir araya 
getirmeye çalışmakta ve ortak bir sinerji oluşturmaya çalışmaktadır. Bu nedenle derneğimizin bu bilimsel ve 
ortak akıl bakışına paralel olarak bültenimizde de her sayımızla ilgili konularda tüm disiplinlerden bilimsel 
destek almaya devam ediyoruz. Bülten editörlüğü olarak tüm üyelerimizden ricamız çalıştıkları merkezlerde 
üroonkoloji alanında bültenimize katkı sağlayacak genç meslektaşlarımız ve ilgili diğer branşlardaki bilim 
insanları ile bizleri buluşturmalarıdır. Bu anlamda Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Uzmanı Dr. 
Gülgün Yılmaz ve arkadaşlarının böbrek kistlerinde kullanılan Bosniak sınıfl amasında 2012 yılı güncellemesini 
aktardıkları derlemelerini yayınlıyoruz. Yine aynı üniversiteden Dr. Gül Gümüşer ve arkadaşları ise testis 
tümörlerinde PET/BT’nin kullanımı ve yeri konusunda bir derleme hazırladılar. 

Hala en sık uyguladığımız testis tümör kemoterapisinin yan etkilerinin ele alındığı derleme ise Ege Üniversitesi 
Medikal Onkoloji Bilim Dalından Sayın Dr. Bülent Karabulut ve arkadaşları tarafından hazırlandı. Üroonkoloji 
Derneğinin öncülüğünü yaptığı “Disiplinlerarası Üroonkoloji” toplantıları sayesinde diğer branşlarla dayanışma 
artmakta ve ortak akıl üretilebilmektedir. 

Bu sayımızda bazı yazılarımızda ülke verilerinin tartışıldığını göreceksiniz. Bülteni okurken en çok da bu 
yazılardan gurur duyduğumu belirtmek isterim. Umarım üroonkoloji alanında ülkemiz bilim düzeyine yapılan 
bu katkılar yerini ve değerini bulur. 
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