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Sevgili Üroonkoloji Bülteni okurları ve değerli meslektaşlarım;

Üroonkoloji Derneği yönetimi ve bülten editörlüğümüzün yaklaşık bir yıldır yaptığı çalışmalar artık meyvesini 
vermeye başladı. Bu sayımıza bültenimizin Türk Atıf İndeksi tarafından taranmaya başladığı müjdesini 
vererek başlamak istiyorum. Kısa zaman içerisinde de Pub-med tarafından taranan bir dergi olacağız. Tüm bu 
çalışmalarda çok yoğun mesai harcayan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Üroonkoloji Derneği alt çalışma gruplarında olan tüm meslektaşlarımız, Üroonkoloji Okulu mevcut ve önceki 
başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve eski editörlerimiz bülten danışmanlar kurulunun doğal üyesidir. Görev 
aldığımız süreçte yapmaya çalıştığımız en önemli değişikliklerden biri “peer-review” dergi olmaktır. Bunu da bu 
sayıdan itibaren gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle siz değerli dernek üyelerimizden, danışmanlarımızdan 
sık sık yardım aldık ve almaya da devam edeceğiz. Zaten yoğun olan iş tempomuz içerisinde bülten olarak 
oldukça fazla yer kapladığımızın da farkındayım. Hem bu iş yükünü azaltmak hem de çok disiplinli bir 
yaklaşım sağlayabilmek amacıyla başka branşlardan da farklı konu başlıkları belirlemeye çalıştık. Bu çabamızın; 
üroonkoloji gibi pek çok branşı ilgilendiren, kapsamlı ve ortak çalışma bilinci ve çabası gerektiren bir alanda, siz 
değerli meslektaşlarıma önemli katkı sağladığı inancındayım. 

Değerli meslektaşlarım; bültenimiz hepimizin emeği ve çabası ile tüm ülkemiz üroonkologlarına hizmet 
etmektedir. Hatta yakın gelecekte bu hizmetini ülke dışına da taşıyabilecek kapasitededir. Bu nedenle hepimizin 
ama öncelikle de bizden sonra gelecek ve bizlerin yerini alacak genç arkadaşlarımıza aramızda yer vermeliyiz. 
Bu amaçla sık sık genç meslektaşlarımızdan da yardım almaya çalıştık. Ancak takdir edersiniz ki, her birime 
ve kliniğe ulaşma, genç meslektaşlarımızı tanıma fırsatımız olmuyor. Siz değerli hocalarımdan ricamız, bülten 
için görev aldığınızda mutlaka onlarla birlikte bu çalışmaları yapmanız ve deneyimlerinizi onlara aktarmanız. 
Böylece bizlerin de onları tanıma fırsatı doğacaktır.

Bir başka önemli konu ise herhangi bir makale yazarken mutlaka bültende yayınlanan yazılarımızı kaynak 
göstermeye çalışınız. Taranan bir dergi olarak ne kadar çok atıf alırsak o kadar bültenimizin bilimsel değeri 
artacaktır.

Bu sayımızdan itibaren Üroonkoloji Bülteni’ne iphone, ipad gibi cihazlardan da ulaşabileceksiniz. Bu sayımızda 
göreceğiniz reklam sayfasındaki yönergelerle bu programı yükleyerek daha kolay bülten içeriğine ulaşılabilecektir.  

Ayrıca tüm öneri ve eleştirilerinizi de bülten editörlüğü e-mesajına atarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Her yılın 
son sayısında bugüne kadar sadece BPH konusu işlemekteydik. Ancak bu yıldan itibaren artık BPH ile birlikte 
üroonkoloji alanındaki diğer konulara da yer vermeye çalışacağız.

Bu süreçte en büyük sıkıntımız zaman darlığıdır. Bu nedenle hazırlanması gereken makalelerin belirlenen 
süreler içerisinde hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bu süre sonrası gelen yazıların basılamayacağını, 
konu başlığı uygun ise bir sonraki veya yıl sonundaki sayıda basılacağını belirtmek isterim.  
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