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Sevgili Üroonkoloji Bülteni Okuyucuları ve Değerli Meslektaşlarım, 
Üroonkoloji Bülteni ürolojik kanserler ve bunlarla ilişkili tüm alt branş ve başlıklar, prostat hastalıkları, yaşam 
kalitesi konularında davetle yazılan derleme niteliğinde yazılardan oluşmaktadır. Çok kıymetli hocalarımız ve 
meslektaşlarımız seçilmiş konularda bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşmaktadır. Dergimizdeki yazıların 
ilgiyle takip edildiğini ve bu alanda önemli bir ihtiyacı karşıladığını biliyoruz. Bu haliyle dergimiz mevcut çıtasını 
düşürmeden yoluna devam edecektir. Dergimizin uluslararası dizinlerde yer alacak kategoriye yükselmesi için 
çalışmalar Dr. Ender Özden sorumluluğunda hızla devam etmektedir. Bunun yanında Dr. Murat Koşan hem 
ulusal atıf dizini ile ilişkileri düzenlemekte hem de hakem ve yazı değerlendirme süreçlerini uluslararası dergilerde 
olduğu gibi daha kurumsal bir yapıya dönüştürmektedir. Her iki konuda çok hızlı gelişmeler kaydedeceğimize 
inanıyorum. 
Önümüzdeki kasım ayında geleneksel Üroonkoloji Kongresi gerçekleşecek. Konularında uluslararası başarılara 
imza atmış çok geniş bir kadro, zengin bir bilimsel programı gerçekleştirecekler. Hepimize katkılarının olacağı bu 
bilimsel şölene katılmanızı öneriyorum. 
Bu sayımızda testis ve böbrek kanserlerini ele aldık. Sevgili bölüm editörümüz Dr. Saadettin Eskiçorapçı bize 
testis ve böbrek kanserlerinde güncel konuları belirledi. Konularında uzman olan çok değerli hocalarımız bize 
yazılarıyla katkıda bulundu. İlk olarak son yıllarda güncelliği ön plana çıkan nefron koruyucu cerrahide hem 
açık hem de laparoskopik yaklaşımlarda intraoperatif USG’nin parsiyel-total nefrektomi kararındaki önemini 
Dr. Mustafa Seçil hocamızın yazısında göreceğiz. Diğer çok önemli bir konu böbrek kanseri metastazlarına 
yaklaşım ve metastatektomi. Bu konuda daha çok şeyler yapmamız gerektiğini Dr. Cemil Uygur ve arkadaşı 
bize anlatıyorlar. Dr. Özgür Yaycıoğlu Üroonkoloji Derneği çatısında yürütülen çalışmalar ışığında oluşturulan 
Üroonkoloji nomogramını böbrek kanserlerinde nasıl kullanmamız gerektiğini anlatıyor. İlginizi çekecek önemli bir 
yazı. Renal hücreli kanserlerin patolojisi ve biyolojik temelleri, ayrıca renal hücreli kanser genetik özellikleri yine bu 
sayıda ele alınan konular arasında. Adrenal kitlelere yaklaşım ve cerrahi endikasyonları Dr. Çağ Çal ve arkadaşı 
tarafından kısa ve net bilgilerle bize bu sayıda verilmekte. 
Testis kanserlerinde; ileri yaş erkeklerde görülen testis kanserleri Dr. Deniz Bolat ve arkadaşı tarafından ele alındı. 
Nadir görülen extragonadal testis kanserleri konusunda Dr. Mert Günay bizi aydınlatıyor. Diğer çok önemli ve 
maalesef bazen ihmal edilen konu testis kanseri tedavisi ve sperm koruma. Dr. Cem Akbal ve arkadaşları bu 
konuda ne yapmamız gerektiğini ve neleri eksik yaptığımızı bize anlatıyorlar. 
Bu sayımızda 2 adet ameliyat videosu içeren CD, bültenimizle beraber okuyucularımıza ulaşacak. Dr. Bülent 
Akdoğan açık parsiyel nefrektomi ve Dr. Yakup Kordan Laparoskopik Parsiyel nefrektomi ameliyat videolarını 
bizlerle paylaşacaklar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 
Eylül 2013 sayımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum. Katkı sağlayan tüm hocalarıma Üroonkoloji Bülten 
Editörlüğü adına teşekkür ederim. 
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