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    Yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre içerisinde karar-kurulum aşaması tamamlanarak 2021 yılı Nisan 
ayında yayın hayatına başlayan, köklü bir geçmişe sahip Meram Tıp Fakültemizin 2. Bilimsel dergisi, 
Mevlana Tıp Bilimleri (Mevlana Medical Sciences) dergimizin 3. Sayısı ile sizlerleyiz.

   COVİD19 pandemisinin yeni varyantları yayılmaya devam etmekte, ekonomik güçlükler tüm dünyayı 
kasıp kavurmaktadır. İnsanlığın yüz yüze olduğu zorlu imtihan günlerini bir an önce atlatması umudu 
ve dileği ile bu zorlu günlerde fadakarca çalışan tüm hekimlerimiz ve yardımcı sağlık personellerimize 
teşekkürü bir borç bilirim.

    İçinde bulunduğumuz zorlu günlerin, bireysel stresi körükleme olasılığının artmasına ve çalışma 
istek ve azminin düşebilmesine rağmen, ülkemiz kıymetli araştırmacıları tarafından literatüre katkı 
yapacak değerli bilimsel çalışmalar yapılmaya ve yayınlanmaya devam etmektedir. Emin ve güçlü 
adımlarla yoluna devam etmekte olan dergimiz, bu kıymetli çalışmaları yayınlamakta olup yenilerini 
yayınlamaya da taliptir. 

3. Sayımız öncesinde, ek sayımız ile ve titiz bir çalışma ardından METKO öğrenci kongre özetlerini
yayınlayarak ülkemizin Tıp bilimi geleceğine yön verecek genç Tıbbiyelieri destekledik ve bundan sonra 
da desteklemeye devam edeceğiz. 

     Üriner sistem operasyonu sonrası kateterli hastalarda enfeksiyon oranı nedir, nasıl yönetilmelidir? 
Klinik numunelerden izole edilen myroides türlerinin antibiyogram duyarlılıkları hakkında bilmemiz 
gerekenler nelerdir?  Kaviteli enfekte yaralarda normal süngerli vakum yardımlı kapama, gümüşlü 
süngerli vakum yardımlı kapama ve konvansiyonel yara kapama yöntemlerinarasında fark var mıdır? 
Baş-boyun kanserlerinin radyoterapi planlamasında 18F-FDG PET/BT’nin kullanılabilirliği nedir? 
Hepatosellüler karsinomların tanısal yaklaşımında HepPar-1, Glypican-3 ve AFP ekspresyonlarının 
immünohistokimyasal analizinin önemi var mıdır? sorularının cevaplarını araştırma makalelerimizde 
bulabilirsiniz.

    Radyoterapi ve immun kontrol noktası inhibitörlerinin birlikte kullanımının tedavi sonuçlarının 
iyileştirilmesi ve nükslerin azaltılmasındaki etkisini merak ediyosanız Derleme makalemizi okumanızı 
öneririz.

 İki olguyu içeren ‘’Lenf Nodu Metastazlı Malign Paragangliom’’  ve nadir görülen 
‘’Nörofibromatozis-Noonan Sendromu’’ olgu sunumlarının ilginizi çekeceğini ve büyük emek ve 
titizlikle hazırlanmış tüm makalelerimizi beğeniyle okuyacağınızı umut ediyoruz.   

    Bu sayımızda da tüm makaleler titiz bir hakemlik süreci ve editör kurulumuzun değerlendirmeleri 
ardından yayınlandı ve bilimsel literatüre katıldı. Yayında olan sayımızda beş orijinal araştırma 
makalesi, bir derleme ve iki olgu sunumu makalesi bulunmaktadır.

    Sayımızı yayına hazırlama aşamasında, yoğun iş tempolarına rağmen, tarafsız bir şekilde bizlere 
destek veren  tüm hakemlerimize, editöryal ekibe, makalelerini bizimle paylaşan kıymetli yazarlara ve 
tüm dergi ekibimize teşekkür ederim. Yeni yılda, güzel başarılara imza atma ve ulusal uluslararası 
indekslerde yer alma temennimle birlikte; bundan sonraki  sayılarımızda yayınlanmak üzere, kıymetli 
çalışmalarınızı dergimize göndermeye davet ediyor saygılarımı sunuyorum.




