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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 Bülteninde bu yıl yapılan bazı 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 “Konuk Editörü” görevini üstlenmektedir. 
Üroonkoloji Bülteni hazırlanırken öncelikle konuk 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 süreçte en büyük sıkıntımız zaman darlığı olması, yazarlarımızdan oldukça kısa sürede yazılarını hazırlamalarını istememizdir. 
Ancak bu bir geçiş sürecidir ve en kısa sürede bu sorun çözülecektir. Örnek vermek gerekirse bu sayıdan itibaren yılsonundaki 
sayının konu ve yazar belirlenmesi işlemleri editörlüğümüzce yürütülmektedir. Sanıyorum 2012 yılından itibaren en az altı ay 
öncesinden bu hazırlıklarımız tamamlanacaktır.

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. 

Bülten içeriği ile ilgili bir yenilik de artık sadece üroonkolojik başlıklar değil, patoloji, radyoloji, genetik, radyasyon onkolojisi, 
medikal onkoloji gibi ilgili diğer disiplinlerle o organ kanserini tüm yönleriyle ele almaya çalışıyoruz. Bu amaçla Dr.Buket Kosova 
ve arkadaşları prostat kanseri tanı ve tedavisinde DNA metilasyonu hakkında bir derleme hazırladılar. Bu makalenin uzun bir 
süre biz üroonkologlar tarafından başvuru kaynağı olarak kullanılacağını ve atıf yapacağımız bir makale olacağına inanıyorum. 

He sayıda düzenli olarak ele aldığımız bir başka alt başlığımız olan üropatoloji konusunda da Dr.Bahar Müezzinoğlu, patolog 
gözüyle prostat biyopsi işlemi sırasında dikkat etmemiz gereken konuları özetledi. Dr.Serdar Özkök ise prostat kanserinde radyasyon 
temelli tedaviler sonucu görülebilen olası sorunlar hakkında bilgi verdi.

Yaşam Kalitesi alt disiplini konusunda da Dr.Hakan Gemalmaz prostat kanserli hasta eşlerinin yaşam kalitesi hakkında bilgi verirken, 
Dr.Cem Akbal ve Dr.Ferruh Şimşek radikal cerrahi sonrası sık görülen erektil disfonksiyona yaklaşım hakkında son bilgileri derlediler. 
Bu her iki başlık aynı zamanda Üroonkoloji Derneği Yaşam Kalitesi Çalışma Grubunda yürütülen çok merkezli araştırma proje 
başlıklarıdır. 

Radikal cerrahinin bir başka can sıkıcı komplikasyonu olan idrar inkontinansında tedavi yaklaşımlarını ise Dr.Şimşir ve 
Dr.Temeltaş’ın makalesinde bulabilirsiniz.

Tüm bu başlıklara ek olarak en güncel konularla prostat kanserinin ele alındığı çok sayıda derleme içeren Haziran 2011 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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