Türk Üroloji Akademisi Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu,
Uygulama Yönergesi
Madde 1- Amaç ve Kapsam
a) Amaç: Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu, son bir yılda üretilen güncel bilgi ve teknoloji çerçevesinde üroloji ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda uzman yorumları
ile üroloji uzmanlarının mesleki gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
b) Kapsam:
Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu’nda değerlendirilmek üzere, her ay için son bir yıl
içerisinde impact faktörü 3 ve üzerinde dergilerde yayınlanmış, üroloji alanında (üroonkoloji,
endoüroloji, prostat hastalıkları, androloji, fonksiyonel üroloji, genel üroloji, pediatrik üroloji
ve transplantasyon) en az 8 klinik araştırma makalesi seçilecektir. Makaleler; Türk Üroloji Akademisi akademik veritabanında kayıtlı olan, 25 ve üzeri yurtdışı yayını bulunan konusunda yetkinliği kanıtlanmış üroloji uzmanları tarafından değerlendirilerek yorumlanacaktır.
Madde 2-Tanımlar
Bu yönergede yer alan:
Dernek: Türk Üroloji Derneği
Yayın kurulu: Editör, editör yardımcılarından oluşur
Forum: Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu
Yazar: Türk Üroloji Akademisi akademik veritabanında kayıtlı olan, 25 ve üzeri yurtdışı
yayını bulunan konusunda yetkinliği kanıtlanmış üroloji uzmanları
Yazı: Seçili makale konusundan hazırlanmış yorum yazısı.
Makale: Yazının hazırlanması için kaynak oluşturan bilimsel yayın.
Okuyucu: Üroloji uzmanı ve tıpta uzmanlık öğrencileri.
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Madde 3
Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu dernek bünyesinde 2 ayda bir online yayınlanan süreli bir yayındır.

Madde 4-Yayın kurulu
a) Forumun sahibi, Türk Üroloji Derneği
b) Editör, dernek yönetim kurulu tarafından belirlenmiş üroloji uzmanı.
c) Editör yardımcıları, editör tarafından belirlenmiş üroloji uzmanlarından oluşur.
Madde 5-Yayın kurulu görevleri
Editör:
a) Editör, sıradaki sayı için yazarların seçimi ve iletişiminden sorumludur.
b) Editör, yayın periyodunun 4. haftası kendi belirlediği veya editör yardımcıları tarafından
önerilen makaleleri seçip yayın kuruluna bildirir.
c) Editör, yayın kurulu ile birlikte seçilen makaleleri konu ve bilimsel açıdan değerlendirir
ve yorumlanmak üzere yazarlara gönderimini sağlar.
d) Editör, kabul edilen yazıları gerekli gördüğü durumda danışmanlar ile paylaşarak yazıya
katkı sağlayabilir.
e) Editör, kabul edilen yazıların dilbilgisi ve imla yönünden denetim ve incelemesini yapar.
f) Editör, seçilen yazıların Türkçe kısa bir özetinin hazırlanmasını sağlar.
Editör yardımcıları:
a) Editör yardımcıları, makale özetlerinin hazırlanması, yazar, makale ve danışman seçimi
gibi konularda editörün görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur.
b) Editör yardımcıları, makale ve yazar önerilerini 8 haftalık yayın döneminin 3. haftasında
editöre bildirmekle görevlidir.
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Madde 6
a) Yayın için seçilen makaleler değerlendirme ve yorum için ilgili yazara yayın sürecinin
ilk haftasında e-posta yolu ile gönderilir.
b) Yazıların son teslim tarihi yazara gönderimden sonra 2 haftadır.
c) Yazı tercihen tek yazar tarafından yazılmalıdır. Akademik gelişime katkı amacı ile yardımcı (genç) yazar seçilmesi durumunda en fazla iki yazar ile kabul edilir.
d) Makaleler üroloji alanında impact faktörü 3 ve üzerinde dergilerde yayınlanmış, klinik
araştırma makaleleri arasından seçilir.
e) Yazı yayın kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yazardan düzeltme talep edilebilir.
f) Yazı en az 250 en fazla 500 kelimeden oluşur. Yazı ile birlikte verilecek kaynak sayısı
5’i geçmemelidir.
Madde 7-Yazı yöntemi
İlk paragrafta yazının değerlendirilme amacı açıklanır.
Makalenin bulguları ve sonuç bölümünü içeren kısa özet yazıdan önce verileceği için çok
önemli olmadıkça yazıda sonuçlara ait rakamların belirtilmesine gerek yoktur.
Yazı makale bulgu ve sonuçlarını okuyucuya daha geniş bir bakış açısı kazandırmak üzere
mümkün olduğu kadar kısa şekilde (en fazla 4 paragraf) sunulur.
Madde 8-Yürürlük
Bu yönerge, Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından kabulünden sonra yürürlüğe
girer.
Madde 9-Yürütme
Bu yönerge hükümlerini Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
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