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EDİTÖRDEN

Değerli Meslektaşlarım,
Editörler kurulu olarak, yılın ikinci sayısı ve buradaki 22 yazıyla birlikte hem size hem de Yaz’a merhaba diyoruz.
Haziran 2017 sayımızda üroonkoloji, androloji, endoüroloji, çocuk ürolojisi, üriner enfeksiyon ve genel üroloji
gibi ürolojinin çeşitli yan dal ve alt branşlarını ilgilendiren çalışmalar yer alıyor. Kıymetli çalışmalarını dergimize
gönderen tüm araştırmacılara teşekkür ediyorum. Çünkü günümüzde çok fazla sayıda dergiden defalarca yazı
daveti gelmektedir. Dergimize PubMed Central’den ulaşılabilmesi ve Web of Science (WoS)’ın yeni sürümü olan
Emerging Sources Citation Index (ESCI) kapsamında olması çok önemlidir. Bunun yanı sıra Turkish Journal of
Urology’nin “Urology Green List” içerisine de dahil edildiğini bildirmek isterim. Urology Green List ile ilgili detaylı
bilgi https://urologygreenlist.wordpress.com adresinden de alınabilir.
Bu sayımızda androloji ve endoürolojiyle ilgili birer derlememiz var. “D vitamininin erektil fonksiyon üzerine etkisi”
isimli derlemede, Talib ve arkadaşları D vitamininin insanlarda erektil fonksiyonun sürdürülmesinde kritik bir rol
oynadığına dikkati çekiyor. Bu derlemedeki bilgilerin erektil disfonksiyonlu hastalarda D vitamini kullanımıyla ilgili
randomize kontrollü çalışmalara ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Son yıllarda artan popülaritesiyle birlikte
“retrograt intrarenal cerrahi” üriner sistem taş hastalığının cerrahi tedavisinde hemen hemen ilk sıralarda yer almaya başlamıştır. Bu nedenle, Van Cleynenbreugel ve arkadaşları tarafından yazılan “Böbrek taşlarında retrograt
intrarenal cerrahi” başlıklı derlemeyi de ilgiyle okuyacağınıza inanıyorum.
Haziran 2017 sayımızda hem Türk Ürolojisi’nin önde gelen akademisyenlerinden biri olan, hem de tüm üroloji
camiası tarafından çok iyi tanınan Prof. Dr. Ziya Kırkalı’nın (National Institutes of Health, Division of Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases) mektubu yer alıyor. Yazarlık kriterleri ve izlenecek yöntemlerle ilgili önemli dersler
veren bu mektubu tüm araştırmacıların dikkatle okumasını tavsiye ediyorum. Mektubundaki öz ve yalın cümlelerle
tüm akademisyenlere verdiği önemli mesajlar için Prof. Dr. Ziya Kırkalı’ya teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu yıl 26. Ulusal Üroloji Kongresi 12-15 Ekim 2017 tarihlerinde Girne, KKTC’de yapılacaktır. Bu kongre için hazırladığınız bilimsel kalitesi yüksek kıymetli çalışmalarınızı dergimize de bekliyoruz.
Ünlü Fransız anatomist ve bilim adamı Marie François Xavier Bichat “Yaşam, ölümle sonuçlanan bir olay; ölüm ise
canlı olmayandır” diyor. Dergimize yayın gönderilmesi şüphesiz ki büyük bir destektir. Dergimizde çıkan makaleleri kaynak olarak göstermek ise can vermektir…
Saygılarımla,
Prof. Dr. Murat Bozlu
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