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Micro V Doppler assessment of testicular blood supply in the pediatric age population: may reduce the need for senior guidance in the evaluation of 

prepubertal torsion
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Does bladder wall thickness have a place in the evaluation of male patients with lower urinary tract symptoms?
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Spontaneous severe retroperitoneal hemorrhage with concomitant renal pelvis rupture during the course of COVID-19 infection: a case report
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Sphenoid wing metastasis of prostate cancer: a rare case 
Prostat kanserinin sfenoid kemik metastazı: nadir bir olgu
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Is it time to stage prostate cancer using molecular imaging?

Prostat kanserinde moleküler görüntüleme ile evrelemenin vakti geldi mi?
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Active surveillance of prostate cancer with multiparametric magnetic resonance imaging: Review of the literature

Prostat kanserinin aktif izleminde multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme: literatür gözden geçirilmesi
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