
Yazarlara Bilgi

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni; Türk Üroloji Akademisi İnkontinans/
Nöroüroloji Çalışma Grubu’nun yayın organı olup, yılda 2 kez yayınlanır.

Bültenin amacı, kadın ürolojisi, inkontinans, nöroüroloji, ve pelvik rekonst-
ruktif cerrahilerle ilgili sürekli bilgi akışını sağlamaktır. Bültende derleme-
ler, güncel literatür özetleri, İnkontinans/Nöroüroloji Çalışma Grubu’nun 
eğitim faaliyetlerine ait değerlendirmeler ve röpörtajlar yayınlanır.

Yayınlar tek satır aralığıyla ve 12 punto ile hazırlanmalıdır.

Yayın için yazı gönderen yazarlar, yazıların çeviri içeriğinden sorumludurlar.

Bültene gönderilen yazılar, anlam ve yazım kuralları yönünden incelene-
cektir. Yayın kurulu yazılarda düzenlemeler yapabilecektir.

Bültene gönderilecek güncel makale özetlerinin akıcı bir çeviri ile Türk 
Dil Kurumu Türkçe sözlüğü ve Yazım Kurallarına uygun olarak yazılması 
gereklidir. Yazılarda bilimsel içeriği bozmayacak şekilde kısaltmalar ve dü-
zeltmeler yapma hakkı yayın kuruluna aittir

Yazıda kullanılan tablolar numaralandırılmalı, başlık içermeli, tablo altında 
gerekli açıklama yapılmalı, yazı içindeki yerleri belirtilmelidir.

Sadece standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanıl-
mamalıdır. Kısaltma standart bir ölçüm birimine ait değilse, metinde ilk 
kullanıldığı yerin önünde kısaltmanın ait olduğu tam terim bulunmalıdır.

Derlemelerde kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre numaralandırılma-
lıdır. Dergi isimleri Index Medicus’a göre kısaltılmalıdır; bunun mümkün 
olmadığı durumlarda dergi adının tamamı verilmelidir. Altı ya da daha az 
sayıda olduğunda tüm yazarlar belirtilmeli, altıdan fazla yazar durumun-

da, altıncı yazarın arkasından “ve ark.” eklenmelidir. Kaynakların dizilme 
şekli ve noktalamalar için aşağıdaki örneklere uyulmalıdır (basım ayı, pa-
rentez içinde derginin basım sayısı yazılmamalıdır).
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Kitap:
1. Korkud G, Karabay K: Böbrek tüberkülozu. 3.Baskı. İstanbul:İstanbul 

Üniversitesi Basımevi, 1993.

Kitap içinde bölüm:
1. Cartwright R, Cardozo L. Measuring overactive bladder syndrome 

symptoms. London: Informa Healthcare; 2007. p. 37-50.

Güncel makale özetlerinde makale başlığının altına orijinal literatürün 
yazarı, yayınlandığı dergi yılı ve dergideki sayfa numarası; makale sonuna 
ise özetleyenin ünvanı adı - soyadı, çalıştığı kurum belirtilmelidir.

Yazarlar TTB ve YOK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İlkelerine uygun 
davranmalıdır.

Yazılar Word for Windows formatında hazırlanarak dromerbayrak@yahoo.com 
adresine e-posta yoluyla iletilmelidir.

A-II




