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Sevgili Üroonkoloji Bülteni okurları ve değerli meslektaşlarım;
Üroonkoloji Bülteni eskiden olduğu gibi bu günde hepimizin elinin altında tuttuğu, son bilimsel bilgilere 
ulaşabildiğimiz ve sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da konusunda tek olan bir yayın organıdır. 
Hem konu zenginliği hem de bilimsel düzeyini siz değerli meslektaşlarımın katkısı ile daha da yükselteceğimize 
inanıyorum. 
Üroonkoloji Bülteninin işleyişi hakkında son yıl içerisinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi vermek istiyorum. 
Öncelikle bültenimizde hala davet üzerine makale yayınlanmakta ve bireysel gönderilen bilimsel yayınlar kabul 
edilmemektedir. Üniversitelerin akademik puanlamada kullandığı değerlendirme formlarından da bildiğiniz 
üzere bilimsel dergiler, uluslar arası kurumlarca taranan ve taranmayan, ulusal hakemli ve hakemli olmayan 
ve diğerleri olarak gruplandırılmakta ve bu düzeye göre de puanlama yapılmaktadır. Bültenimiz artık bu 
sınıfl andırmaya göre ulusal-hakemli dergi statüsündedir.
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. 
Yine bu yıl Üroonkoloji Derneğinin ilgili çalışma grubu başkanları o konudaki bültenin “Bölüm Editörü” görevini 
üstlenmektedir. Üroonkoloji Bülteni hazırlanırken öncelikle bölüm editörlerimizle birlikte bülten editörleri konu 
ve yazarları belirlemektedir. Ardından bu yazarlarla iletişime geçilmekte ve katkı sağlayıp sağlayamayacakları 
belirlenmektedir. Yazarlar belirlenirken son bir yıldaki ülkemizden yapılan uluslar arası yayınlar taranmakta, 
ilgili bir yayın varsa o meslektaşımıza davet gönderilmektedir. Ayrıca bültenimizin bilimsel düzeyinden 
ödün vermeden, deneyimli hocaları ile birlikte genç meslektaşlarımıza da elimizden geldiğince fırsat vermeye 
çalıştığımızı da belirtmek isterim.
Bu sayıdan itibaren bültenimizin bir üst sınıfa daha yükselebilmesi için tüm hazırlıklarımızın yapıldığı müjdesini 
de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu amaçla bu sayıdan itibaren tüm derlemelerimiz “peer-review” yani 
bağımsız ve önyargısız “çift -kör” danışmanlık ilkelerine dayanarak yayınlanmaya başlandı. Ayrıca danışmanlar 
kurulumuz (hakemlerimiz) hem genişletildi hem de uluslararası alanda çok değerli meslektaşlarımız aramıza 
katıldı. Yine yayın dilimize Türkçenin yanında uluslar arası bilim dili olan İngilizce de eklendi. Bu sayıdan 
itibaren her iki dilde de yazılarınızı gönderebilirsiniz.
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 
üzülerek belirtmek isterim.  
Mart 2012 sayımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum. Katkı sağlayan tüm hocalarıma Üroonkoloji Bülten 
Editörlüğü adına teşekkür ederim.
Son olarak ortaya koyduğumuz bu emeklerin tam anlamıyla yerini ve değerini bulması için lütfen diğer bilimsel 
yayınlarınızda bültenimizdeki makaleleri atıf olarak kullanmaya çaba gösteriniz. Bu çabanız sadece Üroonkoloji 
Bültenine değil Türk Üroonkolojisine olacaktır.
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