
Değerli Meslektaşlarımız,

COVID-19 pandemisi, tüm yaşamlar gibi ürolojiyi de derinden etkiledi. Her ne kadar 
pandeminin ilk aylarındaki hasta ve iş-yükü yoğunluğu atlatılmış olsa da ‘yeni normal’  
diye adlandırılan bu dönemde görünen o ki, hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Hasta ba-
kımı, takibi ve tedavisinden, akademik etkinliklere yılların deneyimi ve geleneği ile yerleş-
miş protokoller ve alışkanlıklarımız da değişiyor. Endoüroloji Bülteni’ nin yeni yapılanması 
ile birlikte çıkardığı 2. Sayı, bu ‘yeni normal’ e uyum sürecinde hazırlandı. Temmuz 2020 
sayısında 9 özgün araştırma makalesi ve 3 derleme yer alıyor. Taş hastalıkları, üroonkoloji 
ve COVID-19 pandemisinin etkileri üzerine hazırlanmış makaleleri keyifle okumanızı di-
lerim.

Dergimizin TUBİTAK–ULAKBİM TR-Dizin’ de indekslenmek amacıyla gerekli başvurula-
rı tamamlanmıştır. Dergi sayfasına https://dergipark.org.tr/tr/pub/endouroloji linki üze-
rinden ulaşılabilir ve yazılarınızı sisteme yükleyebilirsiniz. Bültenimiz sadece çevrim içi 
yayımlanmaktadır ve açık erişim kapsamındadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olup yazar 
tercihine göre belirlenmektedir. 

Hedefimiz, üroloji kapsamındaki hastalıkların güncel tanı yöntemleri ile birlikte en-
doskopik, laparoskopik ve robotik cerrahi tedavilerinin detaylı analizini yaparak, teknolo-
jik gelişmeler hakkında sürekli bilgi akışını sağlamaktır. Bültenin hedef okuyucusu önce-
likle üroloji–alt branş uzman ve tıpta uzmanlık öğrencileri (yan dal öğrencileri) olmakla 
birlikte, sağlık bilimlerinin diğer branşlarındaki ve genel tıp uzmanlarından üroloji ile ilgi-
lenen hekimlerdir. Ayrıca ürolojinin ilişkili olduğu tıp dışı bilimlerden uzman ve öğrenciler 
de Endoüroloji Bülteni’ nin doğal paydaşlarıdır. 

Endoüroloji Bülteni’ nin bilimsel düzeyi yüksek yazı ve yazarlara ulaşan, kaliteli ve ev-
rensel standartlara uygun dahası tüm dünyada görünürlüğü, bilinirliği ve yararlanırlığı 
artarak keyifle okunan bültenlerden biri olmasını amaçlıyoruz. 

Bilimsel faaliyetlerinizi Endoüroloji Bülteni aracılığıyla paylaşmanızı bekler, ilginiz ve 
katkılarınız için teşekkür ederiz. Tüm meslektaşlarımızın COVID-19 pandemisi ile yaşanan 
bu olağanüstü günlerden en az zararla çıkmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Selçuk GÜVEN / Editör

Yayımcı / Publisher
Endoüroloji Derneği

İmtiyaz Sahibi / Owner
Prof.Dr.İlker SEÇKİNER

Editor / Editör
Prof.Dr.Selçuk GÜVEN

Associate Editor
Editör Yardımcısı

Doç.Dr.Mehmet Giray SÖNMEZ

Associate Editor
Editör Yardımcısı

Doç.Dr.Engin KAYA

Associate Editor
Editör Yardımcısı

Doç.Dr.Mustafa KIRAÇ

Associate Editor
Editör Yardımcısı

Uzm.Dr.Murat Can KİREMİT

Managing Editor
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Fatma TAŞÇI

Contact / İletişim
Prof.Nurettin Mazhar Öktel Sk. 

Lale Palas Apt.
10/2 34381 Şişli-İstanbul
GSM: +90 541 710 34 05
http://endouroloji.org.tr

endouroloji@endouroloji.org.tr

e-ISSN
2148-0532


