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Bulten Hakkında
Üroonkoloji Derneğinin resmi dergisi olan Üroonkoloji Bülteni üroonkoloji alanında temel ve klinik araştırma makalelerinin
yanı sıra güncel konulara yönelik derlemeleri, sıra dışı olgu sunumlarını yayınlamak üzere kabul etmektedir.
Derginin temel amacı, üroonkoloji alanındaki araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde Türkiye ve bölgesinde çalışmalarını
sürdüren başta ürologlar olmak üzere tüm hekimlere hızla, etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Ayrıca belirli sayıda
derleme yazılar ve olgu sunumları ile hekimlerin meslek içi eğitimlerinin devamlılığını sağlamak da hedeflenmektedir.
Dergi dijital ortamda makaleleri kabul etmektedir ve eserlerin tam metinleri dernek internet sayfasına üye olan hekimlerin
erişimine bu sayfa ya da derneğin mobil uygulamaları aracılığı ile her hangi bir bedel talep edilmeden sunulmaktadır.
Online makale gönderiminin ardından makaleler alanlarında fikir önderi hakemler tarafından kısa sürede değerlendirilerek
yazarlara bütün görüşler iletilecektir.
Üroonkoloji Bülteni, EBSCO, TürkMedline, Türkiye-Ulusal Atıf Dizini ve CINAHL tarafından indekslenmektedir.
Üroonkoloji Bülteni yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.
Abone İşlemleri
Dergiye abone olmak için Üroonkoloji Derneği ile iletişime geçilmelidir.
Reklam
Reklam için başvurular Üroonkoloji Bülteni Editörlüğü’ne yapılmalıdır. Reklam içeriklerinden reklam veren kişi veya kurum
sorumludur.
Yazarlara Bilgi
Yazarlara Bilgi bölümüne, dergiye www.uroonkolojibulteni.org veya www.uroonkoloji.org/ebulten adresinden ulaşılabilir.
Adres:
Üroonkoloji Bülteni Editörlüğü
Şerif Ali Mevkii, Pakdil Sokak, No: 5, 34775, Yukarı Dudullu, Ümraniye, İstanbul, Türkiye
E-posta: bulten@uroonkoloji.org
Telefon: +90 216 594 52 85
Faks: +90 216 594 57 99
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The journal accepts online submission of the manuscripts. The fulltexts can be reached through the website of the association
and via mobile applications of the association for free by the members.
After online manuscript submission, the key opinion leader reviewers from the related fields will evaluate the papers and send
the comments to the authors in a short time.
Urooncology Bulletin is indexed in EBSCO, TurkMedline, Turkiye Citation Index and CINAHL.
Manuscripts in Urooncology Bulletin are published both in Turkish and in English.
The scientific responsibility of the manuscripts belongs to the authors.
Subscription
You should contact Urooncology Association in order to subscribe to the journal.
Advertising
The application for advertising should be made to the Editorial of Urooncology Bulletin. The advertisers (person or institution)
are responsible for the advertisements’ content.
Instructions to Authors
Instructions to authors section can be reached from www.uroonkolojibulteni.org or www.uroonkoloji.org/ebulten.
Address:
Urooncology Bulletin Editorial
Şerif Ali Mevkii, Pakdil Sokak, No: 5, 34775, Yukarı Dudullu, Ümraniye, İstanbul, Turkey
E-mail: bulten@uroonkoloji.org
Tel: +90 (216) 594 52 85
Fax: +90 (216) 594 57 99
Owner
Dr. Sümer Baltacı on behalf of Urooncology Association
Publisher: Galenos Yayınevi
Address: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No:21 34093 Fındıkzade, İstanbul, Turkey
E-mail: info@galenos.com.tr
Phone: +90 212 621 99 25
Fax: +90 212 621 99 27

Yazarlara Bılgı
1. Genel Bilgiler
Üroonkoloji Bülteni, Üroonkoloji Derneği’nin bilimsel içerikli resmi yayın
organıdır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı
yayınlanır. Yıl içinde gerektiğinde özel sayılar da yayımlanabilir.
Üroonkoloji bülteni mesane kanseri, prostat kanseri, böbrek-testis ve üst
üriner sistem ürotelyal kanserleri ile iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ve diğer
üroonkolojik konularda klinik ve temel bilim orjinal araştırma makaleleri,
derlemeler, editör görüşleri ve olgu sunumları yazılarının yayınlandığı “çift-kör”
danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir.
Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen yazıların başka bir Türkçe
ve İngilizce yayınlanan dergide yayınlanmamış, yayına kabul edilmemiş ya da
yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Bu gereklilik bilimsel
toplantılarda bildiri olarak sunulmuş ve özeti yayınlanmış yazıları kapsamaz;
ancak bu durumda bildirinin sunulduğu toplantı adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.
Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise
makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu
makalede belirtmek zorundadır.
Makalelerin formatı “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publications (http://
www.icmje.org)” kurallarına göre düzenlenmelidir.
Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara, telif hakkı ise Üroonkoloji
Derneği’ne aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan
yazarlar sorumludur. Yazarlar, yayın haklarının devredildiğini belirten onay
belgesini (Yazarlık, Yayın Hakkı Devri, Maddi Yardım ve Teşekkür-Kabul İzin
Formu) uygun biçimde doldurarak bülten editörlüğüne gönderilmelidir. Bu
forma dergi web adresinden (www.uroonkolojibulteni.com) ulaşılabilir.
Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergiye gönderilmesi ile
birlikte yazarlar, gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı
ve/veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş,
bilimsel katkı ve sorumluluklarını beyan etmiş sayılırlar. Bu aşamadan sonra
makaleye yeni yazar eklenemez veya yazar isim sıralamasında değişiklik
yapılamaz. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ya da karşılık
ödenmez.
Üroonkoloji Bülteninde yayınlanmak amacıyla gönderilen ve Etik Kurul onayı
alınması zorunluluğu olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için uluslararası
anlaşmalara ve 2008’de gözden geçirilmiş Helsinki Bildirisi’ne uygun Etik Kurul
Onay Raporu gereklidir (http://www.wma.net/en/10home/index.html).
Deneysel hayvan çalışmalarında ise yazarlar, “Guide for the care and use
of laboratory animals” (http://oacu.od.nih.gov/regs/guide/guide.pdf)
doğrultusunda hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve kurumlarından Etik
Kurul Onay Raporu almalıdır. Etik Kurul onayı ve “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam
Formu” alındığı araştırmanın “Gereç ve Yöntem” bölümünde belirtilmelidir.
Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Gerek
görülürse editör tarafından Etik Kurul onayının bir örneği yazarlardan istenebilir.
Olgu sunumlarında hastalardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent)
alınmalıdır.

Yazılar değerlendirme sürecinde aşırma ve kopya yayın açısından denetlenecek
ve etik dışı durumların tespit edilmesi halinde Committee on Publication Ethics
(COPE) kurallarına çerçevesinde yaptırımlar uygulanacaktır.
Yazarlar makale gönderimlerini derginin online makale kabul sistemi üzerinden
yaparlar (http://www.uroonkolojibulteni.com). Yazarlar onay formunu
doldurarak, makalelerinin telif hakkını Üroonkoloji Bülteni’ne bıraktıklarını,
bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışmasına yol açabilecek mali ya da
diğer ilişkilerini açıklamalıdır. Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve
çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır. Araştırmalara
yapılan kısmi de olsa nakdi ya da aynı yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaçgereç firmalarınca yapıldığı dip not olarak bildirilmelidir. Yayına kabul edilmeyen
yazılar, sanatsal resimler hariç yazarlara geriye yollanmaz.
Editör yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme,
biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, editör ve
editör yardımcıları ile en az iki danışman (hakem) incelemesinden geçip, gerek
görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanır.
Hakem belirleme yetkisi tamamen editör ve editörler kuruluna aittir. Hakemler
belirlenirken derginin ulusal veya uluslararası yayın danışma kurulundan isimler
seçilebileceği gibi yazının konusuna göre ihtiyaç duyulduğunda yurt içinden veya
yurt dışından bağımsız hakemler de belirlenebilir. Makaleler yayınlanmadan önce
intihal programı olan iThenticate ile taranmaktadır.

2. Yazım Kuralları
Yazar Sorumluluğu
Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Tüm
yazarların gönderilen makalede akademik veya bilimsel olarak doğrudan katkısı
olmalıdır. Yazar(lar) olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
- Makaledeki çalışmanın, planlama, fikir, metod aşamalarında veya çalışmanın
yürütülmesinde görev almalı.
- Makalenin yazım aşamasında herhangi bir düzeyde katkısı olmalıdır.
- Makalenin son halini kabul etmelidir.
Yazarlık, Yayın Hakkı Devri, Maddi Yardım ve Teşekkür-Kabul İzin Formu uygun
biçimde yazarlar tarafından imzalanarak bülten editörlüğüne yollanmalıdır.
Kısaltmalar
Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul görmüş şekilleriyle
kullanılmalı, ilk kullanıldıkları yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde
kısaltılmış şekli gösterilmelidir. Örneğin, ilk geçtiği yerde, Kasa İnvazif Olmayan
Mesane Kanseri (KİOMK); biçiminde verilmelidir. İlaç adları kullanımında ilaçların
jenerik adları Türkçe okunuşlarıyla yazılır. Ölçüm birimleri metrik sisteme uygun
olarak verilmeli; örneğin, “mg” olarak yazılmalıdır. Nokta kullanılmamalı; ek
alırsa (‘) ile ayrılmalıdır. Laboratuvar ölçümleri Uluslararası Sistem (US; Systéme
International: SI) birimleri ile bildirilmelidir.

İstatistik Değerlendirme
Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel
olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir.
Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir (p=0,033 gibi).
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Yazım Dili
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup Türkçe makalelerde Türk Dil
Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.gov.tr adresi esas alınmalıdır.
İngilizce makalelerin ve özetlerin, dergiye gönderilmeden önce gerek
duyulduğunda, gramer kuralları yönünden profesyonelce gözden geçirilmesi
sağlanmalıdır. Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi
hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından
düzeltilmektedir.
Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların
sorumluluğundadır.

3. Dergiye Gönderilecek Yazı Türleri ve Özellikleri
Üroonkoloji Bülteni (International Committee for Medical Journal Editors:
ICMJE) hazırlanan ve yeniden düzenlenmiş 5. Baskısı 1997 yılında (International
Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals. New England Journal of Medicine, 1997;
336:309-315); kısaca “Vancouver stili” diye anılan kurallara göre düzenlenmiş
yazıları yayınlar.
Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile yazılmalıdır.
Makaleler sayfanın her bir kenarından 2 cm kenar boşluğu bırakılarak ve
çift satır aralıklı “arial veya times new roman” yazı formatlarından biri ile
yazılmalıdır. Makalelerde aşağıdaki sıra takip edilmeli ve her bölüm yeni bir
sayfa ile başlamalıdır:
1) Başlık sayfası,
2) Özet,
3) Metin,
4) Kaynaklar,
5) Tablo ve/veya Şekiller.
Aksi belirtilmedikçe gönderilen yazılarla ilgili tüm yazışmalar birinci isim yazarla
yapılacaktır. Gönderilen yazılarda, yazının yayınlanmak üzere gönderildiği ve
derginin hangi bölümü (araştırma ya da olgu sunumu gibi) için başvurulduğu
belirtilmeli ve “Yazarlık ve Yayın Hakkı İzin Formu” (www.uroonkolojibulteni.
com) eklenerek gönderilmelidir. Yazıların bültene ulaşmasının ardından
yazarlara makalenin alındığı, bir makale numarası ile bildirilecektir.
A. Araştırma Makaleleri
Bu yazılar daha önce yayınlanmamış, özgün araştırma verilerinin değerlendirildiği
ve aşağıda tanımlanan yazı düzenine tümüyle uygun hazırlanmış yazılardır.
Araştırma yazıları;
- Türkçe ve İngilizce başlık,
- Türkçe ve İngilizce bölümlendirilmiş özet (en fazla 300 kelime olacak şekilde
Türkçe; Amaç, Gereç ve Yöntem/Hastalar ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve
İngilizce; Objective, Materials and Methods/Patients and Methods, Results,
Conclusion başlıkları altında yazılmalıdır).
- Türkçe ve ingilizce anahtar kelimeler,
- Giriş,
- Gereç ve Yöntem/Hastalar ve Yöntem,

- Bulgular,
- Tartışma,
- Teşekkür (varsa) ve
- Kaynaklar kısımlarından oluşmalıdır.
Araştırma yazılarının ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/
resim hariç) 3000 kelimeyi, kaynak sayısı 30’u geçmemelidir.
B. Olgu Sunumları
Klinik değerlendirme, tedavi, izlem ya da bir başka açıdan özellik ve bilimsel
önem taşıyan, bir ya da birden çok olgunun özelliklerini sunan ve tartışan
yazılardır.
Olgu sunumları;
- Türkçe ve İngilizce başlık,
- Türkçe ve İngilizce özetler,
- Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler
- Ana metin, (Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümlerini içermelidir.)
- Kaynaklar,
- Tablo/şekil/resim bölümlerini içerir.
Ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir.
Olgu sunumlarının Giriş ve Tartışma kısımları kısa ve öz olmalı, özet kısmı tek
paragraf olacak şekilde en fazla 150 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Bölümlendirilmiş özet hazırlanmasına gerek yoktur. Olgu sunumlarının ana
metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 1500 kelimeyi
kaynak sayısı 15’i geçmemelidir.
C. Derleme
Üroonkoloji Bülteni’nde doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından
hazırlanan bilimsel yazılar yayınlanmaktadır. Doğrudan gönderilecek
derlemelerin değerlendirme için kabulü editörün takdirinde olup yurtdışındaki
yazarlara öncelik verilmektedir. Üroonkoloji Bülteni’nde davet usulü ile yer
alacak derleme yazıların konu ve yazar seçimi “Bölüm Editörlüğü” ve “Konuk
Editörlük” sistemi esasına göre yapılmaktadır. Bölüm editörleri, Üroonkoloji
Derneği Çalışma Grubu Koordinatörleri’nden oluşur. Aynı çalışma gruplarının
üyeleri Bülten Danışmanlar Kurulu’nu oluşturmaktadır. Bülten Editörlüğü her
sayı için Bölüm Editörleri ile birlikte çalışır. Ayrıca üroonkoloji alanında deneyimli,
ulusal veya uluslararası bilim insanları da “Konuk Editör” olarak davet edilebilir.
Bölüm ve Konuk Editörleri için yönergeler bülten internet sayfasında mevcuttur
(www.uroonkolojibulteni.com).
Derlemeler en fazla üç yazar tarafından yazılmış olmalıdır. Türkçe başlık, Türkçe
özet ve Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce anahtar
kelimeler içermelidir. Derleme türü makalelerde özet tek paragraf olacak şekilde
hazırlanmalı ve 250 kelime ile sınırlı olmalıdır. Şu alt başlıklar bulunacak şekilde
bulunmalıdır;
Derlemenin amacı; neden uygun ve iyi seçilmiş bir konu olduğu açıklanmalıdır.
Yeni bulgular; literatürdeki makalelerin kapsadığı temel konular belirtilmelidir.
Sonuç; klinik çalışmalar ve araştırmalara ait çıkarımlar vurgulanmalıdır.
Tam metin dosyası en fazla 3000 kelime olmalı, kaynak sayısı ise 40 adedi
geçmemelidir.

Yazarlara Bılgı
Giriş: Derlemenin anahatlarını içermeli ve konuyla ilgili daha önceki
çalışmalardan bahsedilmelidir.
Derleme metni: Metin başlıklar ve konularla ilgili paragraflar içerir. Her bir
başlık en az bir hüküme ulaşmalıdır.
Sonuç: Derlemenin konusuyla ile ilgili çıkarımları içeren kısa bir paragraf
hazırlanmalıdır. Uygunsa, sonraki araştırmalarla ilgili önerilerde bulunulur.
Soru: Derleme yazılarında yazar(lar) metnin sonunda içerikle ilgili en az 3,
en fazla 5 adet soru hazırlamalıdır. Metnin içeriğinde cevapların yer aldığı ve
okuyucuya konuya ait önemli alanları hatırlatmayı sağlayacak bu soru kısmına
verilecek yanıtlar Editörler Kurulu ve Dernek Yönetimi’nce değerlendirilecektir.
D. Makale-Yorum Yazıları
Bülten editörlüğünün belirleyeceği bir araştırma makalesinin özet şekilde
çevrilmesi ve yazarın/yazarların araştırma ile ilgili yorumunun eklendiği bilimsel
bir yazıdır. Derleme için belirlenen yazım kuralları geçerlidir. Makale-yorum
yazılarında, orijinal makalenin değil, yazarın yorumuna ait önemli noktaları
içeren bir özet olmalıdır. Bu yazılar 1500 kelime ve 10 kaynak sayısı ile sınırlıdır.
E. Editöryel Yorum/Tartışma
Yayımlanan orijinal araştırma makalelerinin, araştırmanın yazarları dışındaki,
o konunun uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. İlgili makalenin sonunda
yayımlanır. 500 kelime ve 5 kaynak ile sınırlıdır.
F. Editöre Mektup
Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik
görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılar olup kaynak
sayısı 5 ile sınırlıdır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Hangi makaleye (sayı, tarih
verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi
bulunmalıdır. Mektuba cevap verildiği takdirde, editör veya makalenin yazar(lar)
ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.

4. Yazı Düzeni
Dergiye gönderilecek yazılar türlerine göre, başlık sayfası, özetler, ana metin,
teşekkür (acknowledgment) kaynaklar, tablo/şekil/resim bölümlerini içerir.
A. Başlık Sayfası
Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. Yazının başlığı, yazarların adı, ünvanları,
çalıştıkları kurum ve yazışmalardan sorumlu yazarın yazışma adresi, telefonu
varsa faksı ve e-posta adresi yazılır. Bütün yazarlar ve kurumlar numaralar ile
belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi
belirtilmelidir. Potansiyel çıkar ilişkisi varsa bu sayfada belirtilmelidir. Kişisel
teşekkür ifadeleri de bu sayfada yer almalıdır.
B. Özet ve Anahtar Kelimeler
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılır ve yazının başlığını da içerir.
Özet gönderilecek yazı biçimine göre yapılandırılmış (Amaç, Gereç ve
Yöntem/Hastalar ve Yöntem, Bulgular, Sonuç) veya kısa özet olarak her yazı
tipine göre ilgili bölümünde belirtilen şekilde hazırlanır. Özetlerin sonunda
her iki dilden en az 3, en çok 5 anahtar kelime (key words) yer alır. Anahtar

kelimeler uygun nitelikte ve standart terminolojide yazılmalıdır. Türkçe
anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri” arasından seçilmelidir. Yazarlar
bilgilendirme için http://www.bilimterimleri.com adresini kullanabilir.
“Türkiye Bilim Terimleri” MeSH (Medical Subject Headings) terimlerinin,
karşılıklarının bulunduğu bir anahtar kelimeler dizinidir (http://www.nlm.
nih.gov/mesh/MBrowser.html).
C. Ana Metin
Yazının ana metni Giriş, Gereç ve Yöntem/Hastalar ve Yöntem, Bulgular,
Tartışma alt başlıkları içinde düzenlenir. Giriş bölümünde yazının dayandığı temel
bilgilere ve gerekçelere kısaca değinildikten sonra, son paragrafında amaç açık
bir anlatımla yer alır. Gereç ve Yöntem/Hastalar ve Yöntem bölümü gerekirse
araştırma/hasta/denek grubu, araçlar, uygulama ve istatistik değerlendirme
gibi alt başlıklara göre düzenlenebilir. Bu bölüm çalışmaya katılmayan birisinin
de rahatlıkla anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır. Bulgular çalışmanın bulgularını
özetler ve temel bulgular gerekirse tablo ve şekillerle desteklenir. Tartışma
bölümünde çalışmanın bulguları ilgili yurtiçi ve yurtdışı çalışmaların sonuçları
bağlamında tartışılır; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların
tartışılmasını içerir. Tartışma bölümü son paragrafta çalışmadan elde edilen
sonuç vurgulanmalıdır.
D. Teşekkür
Yazar(lar) gerekli gördüklerinde yazıya katkıları yazarlık düzeyinde olmayan,
ancak belirtilmeyi hakettiğini düşündükleri kişilere birkaç cümlelik kısa teşekkür
yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları (örneğin; parasal ya da
araç gereç desteği, teknik yardım, bölüm başkanının genel desteği gibi)
açıklıkla belirtilerek (örneğin; “bilimsel danışmanlık”, “taslakta düzeltme”, “veri
toplama”, “klinik araştırmaya katılma” gibi) yazılır.
E. Kaynaklar
Kaynaklar ana metindeki geçiş sırasına göre numaralanır ve metinde, tablolarda,
tablo ya da şekil dipnotlarında parantez içinde gösterilir. Her kaynak, ilk üç
yazar adı ve sonrasında “et al” eklenerek sıralanabilir. Eğer dört ya da daha az
sayıda yazar adı varsa tüm yazarlarlar belirtilmelidir. Kaynak sayfa numaraları
açık olarak yazılmalıdır. Kaynakların yazımında, aşağıdaki örnekler dikkate alınır.
Burada örneği verilmemiş kaynakların yazım kuralları için “Ortak kurallar”a
başvurulur. Dergi adları Index Medicus’taki biçime göre kısaltılır; burada
bulunamayan bir dergi ise, kısaltılmadan yazılır. Dergi listesi A.B.D. Ulusal Tıp
Kütüphanesi (USA-NLM; National Library of Medicine) web sitesinden (http://
www.nlm.nih.gov) elde edilebilir.
Kaynakların ağırlıklı olarak son yıllarda yayımlanmış olanlardan seçilmesi önerilir.
Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur.
Dergi: Yazar A, Yazar B, Yazar C. Makalenin başlığı. Dergi adının kısaltılması
2011;4:25-27.
Kitap: Yazar A, Yazar B, Yazar C. Bölüm başlığı. In: Kitabın adı. Kaçıncı baskı
olduğu. Editörler Editör A, Editör B, Editör C. Yayınlanma yeri: Yayınevi; 2011.
sayfa. 25-27.

Yazarlara Bılgı
Kaynak yazımı için örnekler:
Dergi Yazıları
Soukup V, Dušková J, Pešl M, et al. The prognostic value of t1 bladder cancer
substaging: a single institution retrospective study. Urol Int 2014;92:150-156.
Yazar kurum ise: The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical
exercise stress testing: Safety and performance guidelines. Med J Aust
1996;164:282-284.
Ek sayı: Goodman WK, McDougle JC, Price LH. Pharmacotherapy of obsessive
compulsive disorder. J Clin Psychiatry 1992;53(Suppl 14):29-37.
Kitaplar
Kitap yazar(lar)ı kişi ise: Jacobson E. The Self and the Object World. 2nd
Edition. New York: International Universities Press; 1964.
Kitap yazarı kurum ise: Institute of Medicine (US). Looking at the Future of
the Medicaid Program. Washington: The Institute; 1992.
Kitap bölümü: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. Laragh
JH, Brenner BM, editörler. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and
Management içinde. 2. Baskı. New York: Raven Press; 1995; s. 465-478.
Çeviri kitap
Amerikan Psikiyatri Birliği. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. 4.
Baskı. Köroğlu E, çev. editörü. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 1995.
F. Şekil, Tablo ve Grafikler
Şekil ve tablo seçiminde dikkatli karar verilmelidir. Derleme ve orijinal araştırmalar
için en fazla 4 adet, olgu sunumları için 2 adet şekil/tablo kabul edilecektir. Tüm
resimler “Şekil” olarak adlandırılmalı ve metin içinde numaralandırılmış olarak
belirtilmelidir. Şekiller tanımlayıcı bir başlık ve açıklama içermelidir. Ana metinde
bulunmayan ve şekillerde kullanılan tüm kısaltmalar, şekil açıklamalarında
tanımlanmalıdır. Özelliği olan bir yazıda dörtten daha fazla şekil/tablo olması

gerekiyorsa bu durumda yazar, bülten editörlüğüne bunu bildirmelidir. Bütün
tablo ve şekillere metin içinde atıf yapılmalıdır.
Her bir tablo ayrı sayfaya basılarak, metin içinde geçtiği sıraya göre
numaralandırılır. Her tablonun bir başlığı bulunur ve gerektiğinde (örneğin,
tabloda geçen kısaltmalar) tablo altına açıklamaları yazılır. Her bir tablo ana
metne başvurma gereği doğurmayacak biçimde anlaşılır olmalıdır.
Daha önce yayımlanmış bir şekil veya tablo kullanılmak istenirse, yazarlardan
çizimlerin temin edilmesi ve kaynağın tüm detaylarının bildirilmesi gereklidir.
Şekil üretimi için yayınevi izni araştırması yapılacaktır. Şekil ve çizimlerin ilgili
izinlerinin alınmasından yazarlar sorumludur.
Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net
olmalıdır. İnternet üzerinden çevrimiçi olarak gönderilecek olan şekil, grafik ve
tabloların çözünürlükleri en az 300 dpi olmalıdır.
- Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu
yaklaşık 500x400, 8 cm eninde ve 300 dpi çözünürlükte taranarak) sisteme
eklenmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada
belirtilmelidir. Daha önce basılmış şekil, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı
izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, tablo ve grafik açıklamasında
belirtilmelidir.

5. Yazının Yayına Gönderilmesi
Dergiye gönderilecek tüm yazıların gönderilmeden önce yazım kurallarına
uygunluğu mutlaka son bir kez kontrol edilmelidir. Yazılar, www.
uroonkolojibulteni.com web sayfasından temin edilebilecek olan “yazar
kontrol listesi” tamamlanarak gönderilmelidir. Yazılar, Üroonkoloji Bülteni web
sayfası; www.uroonkolojibulteni.org üzerinden çevrimiçi olarak gönderilmelidir.
Çevrimiçi sistemin dışında e-posta, normal posta veya faks ile gönderilen yazılar
değerlendirme için kabul edilmeyecektir.

Intructıons to Author
1. General Information
Urooncology Bulletin is the official scientific publication of the Turkish Society
of Urooncology. It is published quarterly (March, June, September, and
December). Supplements are also published during the year if necessary.
Journal publishes basic and clinical research original articles, reviews, editorials,
case reports, and letters to the editor relevant to urooncology i.e prostate
cancer, urothelial cancers, testis and kidney cancer, benign prostatic hyperplasia
and any aspect of urologic oncology. Urooncology Bulletin is indexed by several
international databases and the journal commits to rigorous peer review.
Manuscripts must be written in Turkish or English and must meet the
requirements of the journal. Articles are accepted for publication on the
condition that they are original, are not under consideration by another
journal, or have not been previously published. This requirement does not
apply to papers presented in scientific meetings and whose summaries, not
exceeding 250 words, are published. In this case, however, the name, date
and place of the meeting in which the paper was presented should be stated.
Direct quotations, tables, or illustrations that have appeared in copyrighted
material must be accompanied by written permission for their use from the
copyright owner and authors.
All manuscripts should comply with “Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals” produced and updated by the International
Committee of Medical Journals Editors (www.icmje.org).
It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets scientific
criterias and ethical issues. Turkish Society of Urooncology owns the copyright
of all published articles. Manuscript writers are not paid by any means for their
manuscripts.
All manuscripts submitted must be accompanied by the Authorship Statement,
Copyright Transfer, Financial Disclosure, and Acknowledgment Permission form
that is available in (www.uroonkolojibulteni.com)
The Journal adheres to the principles set forth in the Helsinki Declaration
October 2008 (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
index.html) and holds that all reported research involving “Human beings”
conducted in accordance with such principles.
Reports describing data obtained from research conducted in human
participants must contain a statement in the Materials and Methods section
indicating approval by the ethical review board and affirmation that Informed
Consent was obtained from each participant.
All manuscripts dealing with animal subjects must contain a statement
indicating that the study was performed according to “The Guide for the Care
and Use of Laboratory Animals” with the approval of the Institutional Review
Board, in the “Materials and Methods” section.
Case reports should be accompanied by informed consent and the identity
of the patient should be hidden. It is the authors’ responsibility to prepare a
manuscript that meets ethical criteria. During the evaluation of the manuscript,
the research data and/or ethics committee approval form can be requested
from the authors if it’s required by the editorial board.

We disapproval upon such unethical practices as plagiarism, fabrication,
duplication, and salamisation, as well as inappropriate acknowledgements,
and references. We use iThenticate to screen all submissions for plagiarism
before publication.

2. Submission Procedures
Manuscript submission should be done online (www.uroonkolojibulteni.com).
All submissions must include: Authorship Statement, Copyright Transfer, Financial
Disclosure, and Acknowledgment Permission forms. The author and the coauthors should sign this form declaring acception of full responsibility for the
accuracy of all contents in accordance with the order of authors. They should
also whether there is a conflict of interest regarding manuscript. All authors
should complete Copyright Assignment & Affirmation of Originality form
accordingly and upload and submit. If you are unable to successfully upload the
files please contact the editorial office by e-mail or through online submission
system. The corresponding author must acquire all of the authors’ completed
disclosure form and fax them to the editorial office at +90 212 000 00 00.
All articles are subject to review by the editors and peer reviewers. All
manuscripts are reviewed by the editor, concerned associate editors and at
least two expert referees. The scientific board guiding the selection of the
papers to be published in the Journal consists of elected experts of the
Journal and if necessary, selected from national and international authorities .
Editorial Committee has the right of not publishing a manuscript that is not in
compliance with the authors’ instructions, request revisions from the authors
and reediting. The review process will be managed and decisions made by
editor-in-chief who will act independently.
The editor and editorial board is the complete authority regarding reviewer
selection. The reviewers are mainly selected from an national and international
advisory board. The editorial board may decide to send the manuscript to
independent national or international reviewers according to the subject.
The authors of the accepted manuscripts should be in consent that the editor
and associate editors can make corrections without changing the main text of
the paper.

3. Editorial Policies
Scientific Responsibility
It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets scientific
criterias.
All persons designated as authors should have made substantial contributions
to the followings: (1) the conception and design of the study, or acquisition of
data, or analysis and interpretation of data, (2) drafting the article or revising
it critically for intellectual content, (3) final approval of the version to be
submitted.
Abbrevations
Use only standard abbreviations. Avoid abbreviations in the title and abstract.
The full term for an abbreviation should precede its first use in the text, unless
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it is a standard abbreviation. Abbrevations that are used should be defined in
parenthesis where the full word is first mentioned.
Units of Measurement
Measurements should be reported using the metric system, according to the
International System of Units (SI).
Statistical Evaluation
All retrospective, prospective and experimental research articles must be
evaluated in terms of biostatics and it must be stated together with appropriate
plan, analysis and report. p values must be given clearly in the manuscripts (e.g.
p=0.033). It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets
biostatistical rules.
Language
The official languages of the Journals are Turkish or English. It is the authors’
responsibility to prepare a manuscript that meets spelling and grammar rules.
Authors who feel their English language manuscript may require editing to
eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct
scientific English are encouraged to ask for an expert. All spelling and grammar
mistakes in the submitted articles, are corrected by our redaction commitee
without changing the data presented.

4. Categories of Articles
Urooncology bulletin is in compliance with the uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals published by the International
Committee of Medical Journal Editors (NEJM 1997; 336:309-315, updated
2001). Manuscripts that do not meet these requirements will be returned to
the author for necessary revision before the review.
The Journal requires that all submissions be submitted according to these
guidelines:
Manuscripts should be prepared as a word document (*.doc) or rich text
format(*.rtf).
Text should be double spaced with 2.5 cm margins on both sides using 12-point
type in Times Roman or Arial font.
Each section of the article should be started in a new page and abide to the
below sequence: Title, abstract and key words (Turkish and English), main text,
acknowledgements (optional), references, tables/figures (each table should
be written with the titles and footnotes in a separate page), legends of the
figures.
All manuscripts submitted must be accompanied by the “Copyright Transfer
and Author Declaration Statement form” (www.uroonkolojibulteni.com).
The corresponding author must give the full corresponding address (including
telephone, fax number and e-mail address). Contact information for
corresponding author is published in the journal.
A. Original Research Articles
Original prospective or retrospective studies of basic or clinical investigations in
areas relevant to urologic oncology.

Content:
- Title
Abstract (limited to 300 words; the structured abstract contain the following
sections:
Objective, materials and methods, results, conclusion)
- Key words (List 3-5 key words using Medical Subjects Headings (MeSH))
Introduction
- Materials and Methods/Patients and Methods
- Results
- Discussion
Acknowledgements
References
Tables/Figures
Figure Legends
A word count for the original articles (excluding title page, acknowledgments,
figure and table legends, and references) should be provided not exceed 3000
words. Number of references should not exceed 30.
B. Case Reports
Case reports should include cases which are rarely seen and different in
diagnosis and treatment. Brief descriptions of a previously undocumented
disease process, a unique unreported manifestation or treatment of a known
disease process, or unique unreported complications of treatment regimens,
and should contribute to our present knowledge.
Content:
- Title
Abstract (limited to 150 words; without structural divisions
- Key words (List 3-5 key words using Medical Subjects Headings (MeSH))
Introduction
Case Presentation
Discussion
References
Tables/Figures
Figure Legends
A word count for the original articles (excluding title page, acknowledgments,
figure and table legends, and references) should be provided not exceed 1500
words. Number of references should not exceed 15.
C. Review Article
These are manuscripts which are prepared on current subjects by experts who
have extensive experience and knowledge of a certain subject and who have
achieved a high number of publications and citations. The reviews are usually
accepted for the journal with invitation of editorial board. Submitted reviews
within the scope of the journal will be taken into consideration by the editors.
The content of the manuscript should include the latest achievements of a

Intructıons to Author
subject and information and comments that would lead to future studies in
that area. Number of authors should be limited to 3.
Content:
- Title
Abstract (maximum 250 words; without structural divisions;
- Key words (List 3-5 key words using Medical Subjects Headings (MeSH))
Introduction
Main Text
Conclusions
Tables/Figures
Figure Legends
Short Quiz (list 3-5 questions about the context of article as for CME credit.
Editoial board and Turkish Society of Urooncology executive committe will
evaluate the answers and members submitting correct answers may be
granted for educational purposes)
D. Literature Review
These are solicited by the Editor, will go through the peer review process, and
will cover recently published selected articles in the field of Urologic oncology.
It is a mini-review article that highlights the importance of a particular topic
and provides recently published supporting data. The content is same with
review article. Word count should not exceed 1500 and references are limited
to 10.
E. Editorial Commentary
They are solicited by the Editor and should not be submitted without prior
invitation. Evaluation of the original research article is done by the specialists
of the field (except the authors of the research article) and it is published at
the end of the related article. Word count should not exceed 500 words and
number of references limited to 5.
F. Letters to the Editor
These are the letters that include different views, experiments and questions
of the readers about the manuscripts that were published in this journal in
the recent year and should be no more that 500 words with maximum 5
references. There’s no title and abstract. Submitted letters should include a
note indicating the attribution to an article (with the number and date) and the
name, affiliation and address of the author(s) at the end. When the answer to
the letter is given by the editor or the author(s) of the manuscript it is published
in the journal.

5. Manuscript Preparation
Each section of the article should be started in a new page and abide to the
below sequence according to manuscript categories: Title page, abstract, main
text, acknowledgements, references, tables/figures and legends of the figures.
Title Page
The title page should include the following:

Full title (in English and in Turkish) Turkish title will be provided by the editorial
office for the authors who are not Turkish speakers.
Authors’ names and institutions.
Corresponding author’s e-mail and address, telephone and fax numbers.
Any grants, or financial supports for the paper
Abstract and Key words:
The abstracts should be prepared in accordance with the instructions in the
categories of articles. A structured abstract should be provided for the original
articles using the following headings:objective, materials and methods, results
and conclusions.
Provide 3-5 key words. English key words should be provided from Medical
Subject Headings (http://www.nlm.nih.gov/mesh).
Main Text
Introduction: Brief explanation about the topic should be done, the objective of
the study should be indicated and these should be supported by the literature
information.
Materials and Methods: The study plan should be given, it should be indicated
whether it is randomized or not whether it is retrospective or prospective, the
number of trials, the characteristics, the used statistical methods should be
indicated. If any, it should be indicated that the results should be scrutinized.
Results: The results should be given, the tables and the pictures should be
given in numerical order and, the results should be indicated in accordance
with statistical analysis methods.
Discussion: The obtained values should be discussed with its favorable and
unfavorable aspects and, they should be compared with literature. The
conclusion of the study should be highlighted.
Acknowledgement
An acknowledgment is given for contributors who may not be listed as
authors, or for grant support of the research. Any technical or financial
support, or editorial contribution (statistical analysis, English/Turkish evaluation)
contributions towards the study should appear at the end of the article.

References
The author is responsible for the accuracy of references. Cite references in
the text with numbers in parentheses. Number references consecutively
according to the order in which they first appear in the text. Journal titles
should be abbreviated according to the style used in Index Medicus (consult
List of Journals Indexed in Index Medicus). All authors should be listed if four
or fewer, otherwise list the first three authors and add the et al.
Examples for writing references;
Format for journal articles; initials of author’s names and surnames, titles of
article, journal name date; volume: inclusive pages.
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Example:
Soukup V, Dušková J, Pešl M, et al. The prognostic value of t1 bladder cancer
substaging: a single institution retrospective study. Urol Int 2014;92:150-156.
Format for books; initials of author’s names and surnames. chapter title. In
editor’s name, book title, edition, city, publisher, date and pages.

Tables: Supply each table on a separate file. Number tables according to the

Example:
Book Chapters: Lang TF, Duryea J. Peripheral Bone Mineral Assessment of the
Axial Skeleton: Technical Aspects. In: Orwoll ES, Bliziotes M (eds). Osteoporosis:
Pathophsiology and Clinical Management. New Jersey, Humana Pres Inc,
2003;83-104.

Figures: Authors should number figures according to the order in which they
appear in the text. Figures include graphs, charts, photographs, and illustrations.
Each figure should be accompanied by a legend. Figures should be submitted
as separate files, not in the text file. Image files must be cropped as close to the
actual image as possible. Pictures/photographs must be in color, clear and with
appropriate contrast to separate details. Figures, pictures/photographs must
be added to the system as separate .jpg or .gif files (approximately 500x400
pixels, 8 cm in width and scanned at 300 resolution).

Books: Greenspan A. Orthopaedic Radiology a Pratical Approach. 3th ed.
Philadelphia, Lippincott Williams Wilkins 2000, 295-330.
Figures, Pictures, Tables and Graphics
For figures, pictures, tables and graphics; if you use data from another published
or unpublished source, obtain permission and acknowledge that source fully.
Number of figure/tables are restricted to four for original article and reviews
and two those for case reports. Any manuscript need more figure/table above
limitations author should contact with editor and get permission.

order in which they appear in the text, and supply a brief caption for each.
Give each column a short or abbreviated heading. Write explanatory statistical
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