
Değerli Meslektaşlarımız,

Endoüroloji Derneği’ nin resmi bilimsel yayın organı olan Endoüroloji Bülteni, 

2008 yılında yayınlanmaya başlamış ve günümüze kadar sizlerle buluşmaya devam 

etmiştir. 2019 yılında Endoüroloji Derneği Yönetim Kurulu, editör kurulunda bizleri 

görevlendirmiştir. Endoüroloji Bülteni’ ni akademik hayatımıza katan ve gelişmesinde 

büyük katkıları olan hocalarımıza, yazıları ile dergimizin kalitesini arttıran ve farkındalık 

yaratan yazarlara ve bir önceki editör Prof. Dr. Altuğ Tuncel nezdinde tüm kurul üyelerine 

şükranlarımızı sunarız.

Yeni editör kurulu ile birlikte derginin 6 ayda bir yayınlanması kararlaştırılmış, 

elektronik ortamda yönetilmesini sağlamak amacıyla makale yükleme ve değerlendirme 

süreci Dergipark sistemine taşınmıştır. Ayrıca bizleri çok heyecanlandıran bir gelişme 

olarak TUBİTAK–ULAKBİM TR-Dizin’ inde indekslenmek amacıyla gerekli başvuruların 

tamamlandığını bildirmekten kıvanç duyarız. Dergi sayfasına https://dergipark.org.tr/

tr/pub/endouroloji linki üzerinden 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 

endoskopik, laparoskopik ve robotik cerrahi tedavilerinin detaylı analizini yaparak 

teknolojik gelişmeler hakkında sürekli bilgi akışını sağlamaktır. Bültenin hedef okuyucusu 

öncelikle üroloji–alt branş uzman ve tıpta uzmanlık öğrencileri (yan dal öğrencileri) 

olmakla birlikte, sağlık bilimlerinin diğer branşlarındaki ve genel tıp uzmanlarından 

üroloji ile ilgilenen hekimlerdir. Ayrıca ürolojinin ilişkili olduğu tıp dışı bilimlerden uzman 

ve öğrenciler de Endoüroloji Bülteni’ nin doğal paydaşlarıdır.

Bu sayıda çok değerli yazarlar tarafından hazırlanmış araştırma yazıları yanında 

günlük pratiğimize önemli katkı yapacağını düşündüğümüz derlemeler de yer 

almaktadır. Ayrıca Endoüroloji’ nin nam-ı diğer “kurucu babası” Prof. Dr. Arthur Smith, 

‘Endourological Society’ önceki dönem başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural ve EULIS Başkanı 

Prof. Dr. Kemal Sarıca, yorumları ile dergimize destek vermişlerdir. Klinik hayatlarından 

purifiye ettikleri çok değerli deneyimlerini kaleme aldıkları yazıları keyifle okuyacağınızı 

ve faydalanacağınızı ümit ediyoruz. 

Endoüroloji Bülteni’ nin bilimsel düzeyi yüksek yazı ve yazarlara ulaşan, kaliteli ve 

evrensel 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. 
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