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Sevgili Üroonkoloji Bülteni Okuyucuları ve Değerli Meslektaşlarım, 
Üroonkoloji Bülteni mevcut haliyle 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 paylaşmaktadırlar. Dergimizdeki yazıların 
ilgiyle takip edildiğini ve bu alanda önemli bir ihtiyacı karşıladığını biliyoruz. Bu haliyle dergimiz mevcut çıtasını 
düşürmeden yoluna devam edecektir. Ancak dergimizin uluslararası dizinlerde yer alacak kategoriye yükselmesi 
için içerik ve yapısal bazı düzenlemeler ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla çok değerli yönetim kurulumuzun onayı 
ve büyük desteğiyle Üroonkoloji Bülteni’nde çeşitli yapısal değişikliklere gidilmiştir. Hem uluslararası dizinlerde 
yer alan bir dergi özelliği olarak hem de ülkemizde üroonkoloji alanında yayınların yer aldığı dergilerin sınırlı 
oluşu dikkate alınarak; Üroonkoloji bülteni önümüzdeki sayıdan itibaren derlemelere ek olarak orijinal araştırma 
ve sınırlı olgu sunumu kabulüne başlayacaktır. Üroonkoloji alanındaki tüm orijinal araştırma veya olgu sunumu 
yazılarınızı bültenimize gönderebilirsiniz. Dergimizin yazım kurallarında da bazı değişiklikler yapılarak hem 
Türkçe hem de İngilizce dilinde yazılar kabul edilecektir. Online makale gönderimi sistemi ile yazılar kabul edilecek 
ve tüm işlemler web üzerinden bu onlinesistem aracılığıyla takip edilecektir. Dergimizin uluslararası indexlere 
(pubmed ve SCI) kabulünün de en kısa sürede gerçekleşeceği düşüncesindeyiz. 
Üroonkoloji Bülteni bu içerik ve yapısal değişikliklere ek olarak idari prosedürler, kurumsal kimlik ve uluslararası 
dergilerin gerekli özellikleri dikkate alınarak daha kurumsal bir yapıya dönüşmeyi de gerçekleştirdi. Bu vesileyle 
dergimiz bu sayıdan sonra bir yayınevi aracılığı ile yayın hayatını sürdürecektir. Galenos yayınevi Üroonkoloji 
Bülteni’nin yayın, basım ve dağıtım süreçlerinin tümünü, ulusal ve uluslararası indexlere başvuru ve arama 
motorlarında yer alması işlemlerini yapacaklardır. Bu değişikliğin dergimiz için çok olumlu gelişmelere ışık tutacağı 
inancındayız. Bu noktada dergimize uzun süredir yayın ve basım hayatında bu desteği yapan dergimizin çok güzel 
noktalara gelmesindeki süreçlerde hep yer alan Serenas yetkililerine başta Sn. Buse Ertan’ a ve Ekin Gültekin’e ve 
daha önceki çalışan yetkililerine ve dergi sürecine dahil olan tüm personeline bugüne kadar gösterdikleri özveri, 
destek ve tüm çalışmaları için çok teşekkür ederiz. 
Dergiye makale kabulü ve yazım kuralları gibi birçok değişikliler hakkında detaylı bilgiler siz üyelerimize 
duyurularla sık sık ulaştırılacaktır. 
Bu s ayımızda prostat kanserini ele aldık. Sevgili bölüm editörümüz Dr. Can Öbek bize prostat kanserinde güncel 
konuları belirledi. Konularında uzman olan çok değerli hocalarımız bize yazılarıyla katkıda bulundu. EAU 2013 
prostat kanseri güncellemesi, aktif izlem, yüksek riskli hastada cerrahi, ileri yaşta cerrahi, lenfadenektominin nasıl 
yapılması gibi pek çok ilgi çekici konular bu sayıda yer alıyor. Diğer önemli bir konu güncel kullanımda PET 
prostat kanserinde ne kadar işe yarıyor sorusuna cevap aranıyor. Metastatik hastalıkta semptomatik tedaviler ve 
kemik metastazlarına yaklaşım yine bu sayıda yer alan konulşardan. Robotik prostatektominin öne çıkarıldığı 
bir dünyada açık radikal prostatektominin altın standart olma özelliğini koruyup korumadığı irdeleniyor. Aralıklı 
hormonal tedavi de 5 alfa redüktaz tedavileri yine ilgiyle okuyacağınız yazılardan.
Bu sayımızda 2 adet ameliyat videosu içeren CD, bültenimizle beraber okuyucularımıza ulaşacak. Dr. Cenk Acar 
ve Dr. Henkvan der Poel Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi ve genişletilmiş pelvik lenf nodu 
diseksiyonu cerrahisi konusunda videolarını bizlerle paylaşacaklar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 
Mart 2014 sayımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum. Katkı sağlayan tüm hocalarıma Üroonkoloji Bülten 
Editörlüğü adına teşekkür ederim.
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