
Amaç
Yeni Üroloji Dergisi (Yeni Urol), Avrasya Üroonkoloji Der-
neği’ nin bilimsel, hakemli, açık erişimli yayınıdır. Derginin 
mali giderleri Avrasya Üroonkoloji Derneği tarafından kar-
şılanmaktadır. Topluluğumuz kar amacı gütmemekte; üro-
loji alanında akademik eğitim standartları yükseltmeyi, tek-
nik bilimsel ve sosyal etkinlikler ile ulusal ve uluslararası 
kurumlar arası etkileşimi arttırmayı hedeflemektedir.

Dergi dört ayda bir 3 sayı olarak, Şubat, Haziran ve Ekim  
aylarında yayınlanır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Tüm yazıların baş-
lık ve özetleri hem İngilizce hem Türkçe olarak yayınlanır.

Yeni Üroloji Dergisi’ nin amacı bilimsel kaliteli araştırma 
makaleleri, derlemeler, editöre mektuplar, vaka raporları ve 
cerrahi teknik raporlarına ek olarak, üroloji ile ilişkili cer-
rahi öyküsü, etik, cerrahi eğitim, adli tıp alanlarında çeşitli 
makaleler yayınlayarak literatüre katkıda bulunmaktır.

Üroloji uzmanları, tıp uzmanları, üroloji ile ilişkili cerrahi 
tıp uzmanları; derginin hedef kitlesini oluşturur.

Kapsam
Derginin editöryal ve yayın süreçleri, Uluslararası Tıp Der-
gisi Editörleri Komitesi (ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Bir-
liği (WAME), Yayın Etiği Komitesi (COPE), Avrupa Bilim 
Editörleri Birliği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü 
(NISO) kurallarına uygun olarak şekillenmektedir. Dergi, 
İnsan gönüllüler üzerinde yapılan tıbbi araştırmalarda Etik 
İlkeler konusunda Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bil-
dirgesi’ ne uygun olarak yayın yapmaktadır. Bilimsel Ya-
yıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerine uygundur 
(doaj.org/bestpractice).

Dergide yayınlanan yazılarda yer alan ifadeler veya görüş-
ler Avrasya Üronkoloji Derneği, editörler, yayın kurulu ve / 
veya yayıncının görüşlerini değil, yazarın görüşlerini yansı-
tır. Editörler, editörler kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller 
için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Yeni Üroloji Dergisi şu anda TÜBİTAK ULAKBİM-TR Di-
zin, Google Akademik, TürkMedline Pleksus (Ulusal Sağlık 
Bilimleri-Süreli Yayınlar Veritabanı), Türkiye Atıf Dizini ve 
SOBIAD Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir. ORCID 
ve CrossRef DOI ile entegre edilmiştir.

Dergiye yazı göndermek, bunların işlenmesi ve yayınlanma-
sı ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlar-
dan herhangi bir ücret talep edilmez. 

Yayınlanan tüm içeriğe www.dergipark.gov.tr/yud adresin-
den ücretsiz olarak erişilebilir.

Dergiye gönderilecek tüm  yazılar, www.dergipark.gov.tr/
yud  adresinde bulunan çevrimiçi başvuru sistemi aracılı-
ğıyla sunulmalıdır. Dergi kuralları, teknik bilgiler ve gerekli 
formlar da aynı sayfada bulunabilir.

Avrasya Üroonkoloji Derneği, dergide yayınlanan tüm içe-
riğin ulusal ve uluslararası telif hakkına sahiptir.

Dergi asitsiz bir kağıda basılmaktadır.

Baş Editör: Ali İhsan Taşçı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul
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Editör: Selçuk Güven, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
e-posta: selcukguven@hotmail.com

Yardımcı Editör: Mehmet Giray Sönmez, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim 
Dalı, Konya
e-posta: drgiraysonmez@gmail.com
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Dergi Hakkında
Yeni Üroloji Dergisi (Yeni Urol) Avrasya Üroonkoloji Derne-
ği’ nin  yayın organıdır.   Dergi dört ayda bir 3 sayı olarak, 
Şubat, Haziran ve Ekim  aylarında yayınlanır. 

Yeni Üroloji Dergisi; bağımsız, tarafsız ve çift-kör değerlendir-
me ilkelerine sahip uluslararası, bilimsel, açık erişim, çevrimiçi 
/ basılı bir dergidir. 

Yeni Üroloji Dergisi, üroloji ve ürolojiyi ilgilendiren konular-
da orijinal makaleleri, olgu sunumlarını ve derlemeleri yayın 
için kabul eden hakemli bir dergidir. 

Yeni Üroloji Dergisi’nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yeni Üroloji Dergisi uluslararası  ve ulusal  hakemli dergi sta-
tüsündedir.

Yeni Üroloji Dergisi’ne gönderilen ve dergide yayınlanan ma-
kalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti öden-
memektedir.

Derginin Yayın Kurulu, tüm itirazları Yayın Etik Komitesi 
(COPE) https://publicationethics.org/files/Full%2 set%20of%20
English%20flowcharts_9Nov2016.pdf kuralları çerçevesinde ele 
alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar temyiz ve şikayetleri ile ilgili 
olarak yayın kuruluyla doğrudan iletişime geçmelidir. Gerek-
tiğinde, dahili olarak çözülemeyen sorunları çözmek için bir 
ombudsman atanabilir. Baş Editör, tüm temyiz ve şikayetler 
için karar verme sürecindeki nihai otoritedir.

Yazarlar, Yeni Üroloji Dergisi’ ne bir makale gönderirken ma-
kalelerinin telif hakkını dergiye vermeyi kabul etmiş sayılır. 
Eğer yazarın çalışmasının basılması reddedilirse, yazının telif 
hakkı yazarlara geri verilir. 

Dergi, yazarların yayın haklarını kısıtlama olmaksızın sakla-
masını sağlar.

Açık Erişim ve Dijital Arşivleme Politikaları
Yeni Üroloji Dergisinde yayınlanan tüm makalelere https://
dergipark.org.tr/tr/pub/yud adresi üzerinden, üyelik gerekme-
den ve ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Yeni Üroloji Dergisi, Açık Erişim Dergileri Dizini DOAJ’ ın 
(https://doaj.org/bestpractice) ve Açık Erişim Bilimsel Yayın-
cılar Birliği OASPA’ nın (https://oaspa.org/) bilimsel yayınlar 
için şeffaflık ve en iyi uygulama ilkelerine uyar  (https://pub-
licationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_
Practice_in_Scholarly_Publishingv3.pdf)

Sherpa / Romeo’ya (http://www.sherpa.ac.uk/) göre mevduat 
politikası (Kendi kendine arşivleme politikası) aşağıdaki gibidir:

Yazar ön baskıyı arşivleyemez (yani ön hakemlik); Yazar 
postprint’i arşivleyebilir (yani hakemlik sonrası nihai taslak); 
ve Yazar yayıncının sürümünü / PDF’sini arşivleyebilir.

Yeni Üroloji Dergisinde yayınlanan eserler Creative Commons 
Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yayın Etiği 
Derginin yayın ve editöryal süreçleri Uluslararası Tıp Dergile-
ri Editörler Kurulu ICMJE’ nin (http://www.icmje.org/recom-
mendations/) yönergesine göre yürütülmektedir. 

Derginin Yayın Kurulu Üyeleri, ‘Bilim Editörleri Konseyi’nin 
(https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editori-
al-policies/white-paper-on-publication-ethics/2-1-editor-roles-
and-responsibilities/#2112ref) ‘Editör Politikası’nı ve Dünya 
Tıbbi Editörler Derneği Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafın-
dan sağlanan yönergeleri izlemeyi kabul eder. (https://publica-
tionethics.org/files/General_Approach_To_Publication_Ethics_
For_Editorial_Office.pdf)

Bir yazının yayın için kabul edilmesinde en önemli kriterler 
özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve alıntı potansiyelinin var-
lığıdır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, daha 
önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere 
gönderilmemiş olmalıdır. Bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti 
yayınlanmış çalışmalar organizasyonun adı, yeri ve tarihi belir-
tilmek şartı ile kabul edilebilir.

Deneysel, klinik, ilaç çalışmalarının ve bazı vaka raporlarının 
araştırma protokollerinin Etik Kurul tarafından uluslararası 
sözleşmelere uygun olarak onaylanması gereklidir.

Yeni Üroloji Dergisi, İnsan gönüllüler Üzerinde Yapılan Tıb-
bi Araştırmalarda Etik İlkeler konusunda; Dünya Tıp Birliği 
(WMA) Helsinki Bildirgesi’ ne katılır. 

(https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsi-
nki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-
subjects/). 

Gerekli görülmesi halinde yazarlardan etik kurul raporu veya 
bu rapora eşdeğer olan resmi bir yazı istenebilir. 

Gönderilen makalelerdeki sorunların çözümünde Dünya 
Tıbbi Editörler Derneği Yayın Etiği Komitesi’ nin  (COPE) 
tavsiyeleri takip edilecektir. Lütfen inceleyiniz; https://pub-
licationethics.org/files/Full%20set%20of%20English%20
flowcharts_9Nov2016.pdf
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Yeni Üroloji Dergisi’ne gönderilen her makale, adı geçen yazarla-
rın tümünün imzaladığı yazar katkı ve  yayın hakları devir formu 
(erişim adresi: https://dergipark.org.tr/journal/1455/file-mana-
ger/14440/download) ile birlikte gönderilmelidir.

Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlar-
daki diğer materyaller de dahil olmak üzere başka kaynaklar-
dan alınan içeriği kullanan yazarların telif hakkı sahibinden 
izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai so-
rumluluk yazarlara aittir.

Yeni Üroloji Dergisi’ nde yayınlanan yazılarda belirtilen ifade-
ler veya görüşler yazarlara aittir. Editörler, editörler kurulu ve 
yayıncı, bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etme-
mektedir. Yayınlanan içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara 
aittir.

Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiçbir şekilde 
başka amaçlar için kullanılmamaktadır.

Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya 
başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerek-
mektedir.

Gönderilen yazılar herhangi bir kongrede takdim edilmiş ise 
bu durum gönderilen makalede dipnot olarak bildirilmelidir.

Üzerinde deneysel çalışma yapılan gönüllü kişilere ve hasta-
lara uygulanan prosedürler ve sonuçları anlatıldıktan sonra 
onaylarının alındığını ifade eden bir açıklama yazının içinde 
bulunmalıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda acı ve rahatsızlık 
verilmemesi için yapılan uygulamalar ve alınan tedbirler açık 
olarak belirtilmelidir.

Hasta onamı, etik kurulun adı, etik kurul toplantı tarihi ve 
onay numarası ile ilgili bilgiler makalenin Gereç ve Yöntem 
bölümünde de belirtilmelidir.

Hastaların gizliliğini korumak, yazarların sorumluluğundadır. 
Hasta kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hasta ve/
veya yasal temsilcileri tarafından imzalanan onayların alınması 
ve yazılı onay alındığının metin içerisinde belirtilmesi gereklidir.

Dergimize gönderilen tüm yazılar intihal tespit etme progra-
mı (iThenticate) ile taranabilir. Yeni Üroloji Dergisi Editörler 
Kurulu, Benzerlik Kontrolündeki diğer makalelere benzerlik 
endeksi yüksek olan bir yazıyı derhal reddedecektir.

Telif Hakkı ve Lisanlama
Avrasya Üroonkoloji Derneği, Yeni Üroloji Dergisinde yayın-
lanan tüm içeriğin ulusal ve uluslararası telif hakkına sahiptir.

Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti öden-
memektedir.

Yazarlar, Yeni Üroloji Dergisi’ne bir makale gönderirken ma-
kalelerinin telif hakkını dergiye vermeyi kabul etmiş sayılır. 
Eğer yazarın çalışmasının basılması reddedilirse, yazının telif 
hakkı yazarlara geri verilir. 

Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlar-
daki diğer materyaller de dahil olmak üzere başka kaynaklar-
dan alınan içeriği kullanan yazarların telif hakkı sahibinden 
izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai so-
rumluluk yazarlara aittir.

Telif Hakkı Devir Formu için tıklatınız; https://dergipark.org.
tr/journal/1455/file-manager/14440/download

Yeni Üroloji Dergisinde yayınlanan eserler Creative Commons 
Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Gönderilen makalelerdeki sorunların çözümünde Dünya Tıb-
bi Editörler Derneği Yayın Etiği Komitesi’ nin (COPE)tavsiye-
leri takip edilecektir. https://publicationethics.org/files/Full%20
set%20of%20English%20flowcharts_9Nov2016.pdf

Çıkar Çatışması
Bir yazarın (ya da yazarın kurumunun ya da işverenin) yazarın 
kararlarını etkileyebilecek ya da makale üzerinde çalışabilecek; 
finansal ya da kişisel ilişkileri varsa çıkar çatışması olabilir. Ya-
zarlar, özellikle o sırada mevcut olan ilgili tüm mali çıkarları ve 
ilişkileri veya mali çatışmaları (örn. İstihdam / üyelik, hibeler 
veya finansman, danışmanlık, hisse senedi sahipliği, telif hak-
ları veya dosyalanmış, alınmış veya beklemede olan patentler) 
tanımlamak zorundadırlar. Araştırmanın yapıldığı sırada ve 
yayın yoluyla gelecekteki potansiyel finansal kazancı temsil 
eden diğer finansal çıkarlar da tanımlanmlıdır. Fonların açık-
lanması, makalenin Teşekkürler bölümünde belirtilmelidir.

Yazar Telif Hakkı Devir Formu, her yazar adına ilgili ya-
zar tarafından doldurulmalı ve yazı ile birlikte sunulmalıdır 
ve   https://dergipark.org.tr/journal/1455/file-manager/14440/
download adresinde bulunabilir.

Yazarların Sorumlulukları;
Sorumlu yazar, yazının doğrudan sorumluluğunu kabul eden 
kişileri belirlemelidir. Bu bireyler yazarlık kriterlerini tam ola-
rak karşılamalı ve yazarlık formunu doldurmalıdır. İlgili yazar, 
tercih edilen alıntıyı açıkça belirtmeli ve tüm bireysel yazarları 
tanımlamalıdır.
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Makaleler yalnızca online olarak https://dergipark.org.tr/
yud adresinden gönderilebilir. Başka bir yolla gönderilen 
yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Dergiye gönderilen yazılar, öncelikle yazının dergi kuralla-
rına uygun olarak hazırlanmasını ve sunulmasını sağlaya-
cakları teknik değerlendirme sürecinden geçer. Derginin 
kurallarına uymayan yazılar, teknik düzeltme talepleri ile 
gönderen yazara iade edilir. Editör, ana metni değiştirme-
den düzeltme yapabilir. Editör, yukarıda belirtilen şartlara 
uymayan makaleleri reddetme hakkını saklı tutar.  

Yazarların aşağıdaki belgeleri göndermeleri gerekir;
• Yazar Katkı ve Yayın Hakkı Devir Formu
• Başlık Sayfası (Makale Başlığı, kısa başlık, yazarın adı, 

unvanı ve kurumu, sorumlu yazarın iletişim bilgileri, 
araştırmayı destekleyen kuruluş varsa kuruluşun adı) 

• Ana belge (Tüm makalelerde, ana metinden önce de 
Özet bölümü yer almalıdır)

• Şekiller (JPEG formatı) 
• Tablolar (en fazla 6 tablo)

Ana Belgenin Yayına Hazırlığı
Yazılar bilgisayar ile çift aralıklı olarak 12 punto büyük-
lüğünde ve Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır. 
Her sayfanın bütün kenarlarında en az 2.5 cm boşluk 
bırakılmalıdır. Ana metin, yazarların adları ve kurulları 
hakkında hiçbir bilgi içermemelidir. 

Yayın çeşitleri;

Araştırma Türü Özet Kelime Sayısı Referans Sayısı Tablo ve Figürler

Özgün Araştırma 250 4000 30 10

Derleme 250 5000 100 10

Olgu Sunumu 300 2000 20 10

Özgün makaleler yapılandırılmış bir Özet (abstract) (Gi-
riş, gereç ve yöntemler, bulgular, sonuçlar, referanslar, 
tartışma, gerekli ise onam, figürler; resim, grafik çizim, 
video, tablolar) içermelidir. 

Olgu sunumları için yapılandırılmış Özet gerekmez. 
Özet bölümü 300 sözcük ile sınırlandırılmalıdır. Özet de 
kaynaklar, tablolar ve atıflar kullanılamaz. Özün bittiği 
satırın altında sayısı 3-5 arasında olmak üzere anahtar 
kelimeler verilmelidir. 

Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için 
Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler ve yazıyla ilgili diğer bazı 

temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu 
değildir. Bu bölümlerin çevirileri, yazarlar tarafından 
gönderilen özgün İngilizce metinler dikkate alınarak der-
gi editörlüğü tarafından yapılacaktır.

Makalede kullanılan tüm kısaltmalar, ilk kullanımda ta-
nımlanmalıdır. Kısaltma, tanımı ardından parantez için-
de verilmelidir. 

Anahtar kelime seçimi için lütfen Index Medicus’un 
(MeSH) tıbbi konu başlıklarına bakınız: https://meshb.
nlm.nih.gov/MeSHonDemand

Ana metinde bir ilaç, ürün, donanım veya yazılım prog-
ramından bahsedildiğinde, ürünün adı, ürünün üreticisi, 
üretim şehri ve üreten şirketin ülkesi de dahil olmak üze-
re ürün bilgileri (ABD’de ise devlet dahil) parantez içinde 
verilmelidir.

Tüm kaynaklara, tablolara ve şekillere ana metinde atıfta 
bulunulmalı ve kaynaklar, ana metinde geçen sıraya göre 
numaralandırılmalıdır. Kullanılan semboller, sembolle-
rin standart kullanımlarına uygun olmalıdır.

Özgün Araştırma makaleleri klinik veya temel araştır-
ma sonuçlarını içermeli, eleştirel okuyucular için ka-
bul edilebilir olacak kadar iyi belgelenmelidir. En fazla 
4000 kelime olmalı ve sırasıyla aşağıdaki başlıkları içer-
melidir;

• Başlık (hem Türkçe hem İngilizce)
• Özet (hem Türkçe hem İngilizce)
• Anahtar Kelimeler (hem Türkçe hem İngilizce)
• Giriş
• Gereç ve yöntemler
• Bulgular
• Tartışma
• Sonuçlar
• Şekillerin ve tabloların başlıkları (gerekirse)
• Kaynaklar 

Olgu sunumları en fazla 2000 kelime olmalı ve sırasıyla 
aşağıdaki başlıkları içermelidir;

• Başlık (hem Türkçe hem İngilizce)
• Özet (hem Türkçe hem İngilizce)
• Anahtar Kelimeler (hem Türkçe hem İngilizce)
• Giriş
• Olgu sunumu
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• Tartışma ve Sonuç
• Şekillerin ve tabloların başlıkları (gerekirse)
• Kaynaklar 

Derlemeler yapılandırılmış olmalı, en fazla 5000 keli-
meden oluşmalı ve sırasıyla aşağıdaki başlıkları içerme-
lidir; 

• Başlık (hem Türkçe hem İngilizce)
• Özet (hem Türkçe hem İngilizce)
• Anahtar Kelimeler (hem Türkçe hem İngilizce)
• Ana metin
• Sonuç
• Şekillerin ve tabloların başlıkları (gerekirse)
• Kaynaklar 

Sistematik derlemeler için yazarla PRISMA yönergelerine 
uymalıdır; http://www.prisma-statement.org/documents/
PRISMA%202009%20checklist.pdf

Editöre Mektuplar en fazla 1000 kelime olmalı ve aşağı-
daki alt başlıkları içermelidir;

• Başlık
• Anahtar kelimeler
• Ana metin
• Şekillerin ve tabloların başlıkları (gerekirse)
• Kaynaklar 

Şekillerin ve tabloların yayına hazırlığı

• Şekiller, grafikler ve fotoğraflar, makale yükleme sis-
temi aracılığıyla ayrı dosyalar (JPEG formatında) ha-
linde sunulmalıdır.

• Dosyalar bir Word belgesine veya ana belgeye gömül-
memelidir.

• Şeklin alt birimleri olduğunda; alt birimler tek bir 
görüntü oluşturmak için birleştirilmemelidir. Her alt 
birim, başvuru sistemi aracılığıyla ayrı ayrı sunulma-
lıdır.

• Şekil alt birimlerini belirtmek için görüntüler Arabik 
rakamlarla (1,2,3...) numaralandırılmalıdır.

• Gönderilen her bir şeklin en düşük çözünürlüğü 300 
DPI olmalıdır.

• Şekillerin başlıkları ana belgenin sonunda listelenme-
lidir.

• Bilgi veya resimler hastaların tanımlanmasına izin 
vermemelidir. Kullanılan herhangi bir fotoğraf için 

hastadan ve/veya yasal temsilcisinden yazılı bilgilen-
dirilmiş onam alınmalıdır.

Tablolar ana belgeye gömülmeli veya ayrı dosyalar halin-
de sunulmalıdır. Tablo sayısı altı adet ile sınırlandırılma-
lıdır. Tüm tablolar, ana metinde kullanıldığı sırayla art 
arda numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları ve açıklama-
ları ana belgenin sonunda listelenmelidir.

Kaynaklar 
Kaynaklar yazıda kullanılan kaynaklar cümlenin sonun-
da parantez içinde belirtilmelidir. Kaynaklar makalenin 
sonunda yer almalı ve makalede geçiş sırasına göre sıra-
lanmalıdır. Kaynaklar yazarların soyadlarını ve adlarının 
baş harflerini, makalenin başlığını, derginin adını, basım 
yılını , sayısını, başlangıç ve bitiş sayfalarını belirtmelidir. 
Altı ve daha fazla yazarı olan makalelerde ilk 3 yazardan 
sonrası için ‘et al.’ veya ‘ve ark.’ ifadesi kullanılmalıdır. Kı-
saltmalar Index Medicus’ a uygun olmalıdır.

Örnekler
Makaleler için: 1. Tasci A, Tugcu V, Ozbay B, Mutlu B, Ci-
cekler O. Stone formation in prostatic urethra after potas-
sium-titanyl-phosphate laser ablation of the prostate for 
benign prostatic hyperplasia. J Endourol 2009;23:1879-
81.

Kitap için: 1.Günalp İ: Modern Üroloji. Ankara: Yargı-
çoğlu matbaası, 1975. Kitap bölümleri için: Anderson JL, 
Muhlestein JB. Extra corporeal ureteric stenting during 
laparoscopic pyeloplasty. Philadelphia: W.B. Saunders; 
2003. p. 288-307

Web sitesi için;

Gaudin S. How moon landing changed technology his-
tory [Internet]. Computerworld UK. 2009 [cited 15 June 
2014]. Available from: http://www.computerworlduk.com/in-
depth/it-business/2387/how-moon-landing-changed-technology-
history/

Bildiriler için;

Proceedings of the Symposium on Robotics, Mechatro-
nics and Animatronics in the Creative and Entertainment 
Industries and Arts. SSAISB 2005 Convention. University 
of Hertfordshire, Hatfield, UK; 2005. 
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Tez için;
Ercan S. Venöz yetmezlikli hastalarda kalf kası egzersiz-
lerinin venöz fonksiyona ve kas gücüne etkisi. Süleyman 
Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabi-
lim Dalı Uzmanlık Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üni-
versitesi. 2016. 

Geri Çekme veya Reddetme
Yazıyı Geri Çekme: Gönderilen yazının değerlendirme 
sürecinde gecikme olması vb. gibi gerekçelerle yazıyı geri 
çekmek ve başka bir yerde yayınlatmak isteyen yazarlar 
yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden geri çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerek-
çesi ile geri gönderilir.

Kabul Sonrası 
Makalenin kabul edilmesi durumunda, kabul mektubu 
iki hafta içinde sorumlu yazara gönderilir. Makalenin 
baskıdan önceki son hali yazarın son kontrolüne sunu-
lur. Dergi sahibi ve yayın kurulu, kabul edilen makalenin 
derginin hangi sayısında basılacağına karar vermeye yet-
kilidir. Yazarlar, makalelerini kişisel veya kurumsal web 
sitelerinde, uygun alıntı ve kütüphane kurallarına bağlı 
kalarak yayınlayabilirler.
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Çift-Kör Değerlendirme Süreci

1. Makale Başvurusu
İlgili yazar, makalesini Dergipark çevrimiçi sistemi ara-
cılığıyla  dergiye gönderir (http://dergipark.gov.tr/jour-
nal/1455/submission/start) gönderir.

2. Editöryal Değerlendirme
Editörlük, ilgili makalenin derginin yazım kurallarına 
göre  düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Bilimsel 
içeriği bu aşamada değerlendirmez.

3. Baş Editör Tarafından Değerlendirme
Baş Editör, editörlük sürecini izlemek için Bölüm Editörü 
ataması yapar. Bölüm Editörü, makalenin orijinal olup 
olmadığını denetler. Değilse, makale ret edilerek süreç 
tamamlanır.

4. Hakem Daveti
Bölüm Editörü, makalenin bilimsel içeriğinin değerlen-
dirilmesi için konu ile ilgili hakemlere davet gönderir. 
Genellikle 2 hakeme davet gönderilir. İlgili yazıyı hakem-
lerden birisi ret diğeri kabul ettiği taktirde, bölüm editörü 
uygun görürse üçüncü bir hakemin incelemesi için dave-
tiye gönderebilir.

5. Davete Yanıt
Seçilen hakemler, daveti gönderilen yazıyı kendi uzman-
lıklarına, çıkar çatışmalarına ve kullanılabilirlik durum-
larına karşı gizli olarak değerlendirir. Daha sonra kabul 
veya reddetmektedirler. 

6. İnceleme Süreci
Hakem, makaleyi çeşitli açılardan değerlendirdikten son-
ra (15 gün içerisinde) eleştiri ve önerilerini içeren hakem 
değerlendirme formunu editöre gönderir. Major veya mi-
nör revizyonlar sonrasında hakem yazıyı tekrar değerlen-
dirmek istemiş ise öneri ve eleştiriler yazarlara iletilerek 
düzeltilmiş yazıyı tekrar sisteme yüklemeleri istenir. Bu 
süreç hakemin kabul veya ret cevabı verene kadar devam 
eder. 

7. Derginin Değerlendirme Süreci
Bölüm Editörü, genel bir karar vermeden önce geri gön-
derilen tüm değerlendirmeleri dikkate alır. Hakem değer-
lendirme sonuçları çok farklıysa, editör bir karar alma-
dan önce fazladan bir fikir edinmek için ek bir inceleme 
isteyebilir.

8. Kararın İletilmesi
Bölüm Editörü, yazı hakkındaki son kararına hakem 
isimleri gizlenerek hakem raporlarını da ekler ve yazara  
çevrimiçi sistem ve e-mail aracılığı ile gönderir.

9. Sonraki Adımlar
Makale kabul edilirse,dil editörüne gönderilir. Bu aşama-
lardan sonraki adımlar;

• Son kopya gönderisi
• Mizanpaj 
• Düzeltmeler
• Yayınlanacak gönderilerin erken baskı olarak web 

sayfasına yerleştirilmesi
• Sayı oluşturulması
• İçindekiler sayfası düzenlenmesi
• Web sitesinde sayı olarak yayınlanması ve baskı 
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Aim

The New Journal of Urology (New J Urol) is a scientific, 
referred, open access publication of the Eurasian Uroon-
cological Association. The society is a non-profit organi-
zation and it aims to increase the standards in the field 
of urology including education of the academicians, pro-
fessionals and public. The society also aims to create or 
make contributions for the development of technical, sci-
entific and social facilities and it also cooperates with any 
and all related institutions, organizations, foundations 
and societies from the national and international area for 
this purpose.

The journal’s financial expenses are covered by the Eur-
asian Urooncological Association. The journal is pub-
lished quarterly - three times a year- in February, June 
and October, respectively and the language of the journal 
is Turkish and English.

The purpose of the New Journal of Urology is to contrib-
ute to the literature by publishing urological manuscripts 
such as scientific articles, reviews, letters to the editor, 
case reports, reports of surgical techniques, surgical his-
tory, ethics, surgical education and articles of forensic 
medicine.

The target group of the journal consists of academicians 
working in the field of urology, urologists, residents of 
urology and all other fields of expertise and practitioners 
interested in urology.

Urology specialists, medical specialty fellows and other 
specialists who are interested in the field of urology are 
the journal’s target audience.

Scope
The New Journal of Urology is currently indexed by TU-
BITAK ULAKBIM-TR Directory, Google Schoolar, Turk-
Medline (National Health Sciences-Periodicals Database), 
Turkish Citation Index and SOBIAD Citation Index. The 
journal is integrated with ORCID and CrosReff DOI.  

All published content is available for free at www.der-
gipark.gov.tr/yud.

All manuscripts submitted to the journal should be sub-
mitted through the online application system avaible at 
www.dergipark.gov.tr/yud

Instructions for authors including technical information 
and required forms can be found at the journal’s website 
www.dergipark.gov.tr/yud 

Editorial and publication processes of the journal are 
shaped in accordance with the guidelines of the interna-
tional organizations such as the International Council of 
Medical Journal Editors (ICMJE), the World Association 
of Medical Editors (WAME), the Council of Science Edi-
tors (CSE), the Committee on Publication Ethics (COPE), 
the European Association of Science Editors (EASE). The 
journal is in conformity with Principles of Transparency 
and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/best-
practice).

The statements and/ or opinions indicated at the articles 
which are published at the journal reflect the views of the 
author, not the opinions of the editors, editorial board 
and / or the publisher of the Eurasian Uroncological As-
sociation; Editors and publishers do not accept any re-
sponsibility for such materials.

No fee is required for submitting articles, evaluation, pro-
cessing or publishing process from the authors.

The Eurasian Uroncological Association has national and 
international copyright to all content published in the 
journal.

The journal is printed on an acid-free paper.

Editor In Chief: Ali İhsan Taşçı,  Department of Urology, 
Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospi-
tal, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey
e-mail: aliihsantasci@hotmail.com

Editor: Selçuk Güven, Department of Urology, Faculty of 
Medicine , Medipol University  Istanbul, Turkey
e-mail: selcukguven@hotmail.com

Associate Editor: Mehmet Giray Sönmez, Department 
of Urology,  Meram Faculity of Medicine, Necmettin Er-
bakan University, Konya, Turkiye
e-mail: drgiraysonmez@gmail.com

http://www.dergipark.gov.tr/yud.
http://www.dergipark.gov.tr/yud.
http://www.dergipark.gov.tr/yud
http://www.dergipark.gov.tr/yud
http://doaj.org/bestpractice
http://doaj.org/bestpractice
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Information About Journal
The New Journal of Urology (New J Urol) is a journal 
published by Eurasian Urooncological Association  and 
is published three times a year- in February, June and Oc-
tober.

New J Urol is an international, scientific, open access, on-
line/published journal in accordance with independent, 
unbiased, and double-blinded peer-review principles. 

The New Journal of Urology, welcomes original articles, 
case reports and reviews which are on urology and re-
lated topics and is a peer reviewed journal

The journal’s publication language is Turkish and English.

New J Urol is indexing in both international and  national 
indexes. 

There is no charge for publishing or no copyright fee is 
paid to the authors. 

New J Urol has adopted the policy of providing open ac-
cess with the publication.

Group authorship should identify the individuals who ac-
cept direct responsibility for the manuscript. These indi-
viduals should fully meet the criteria for authorship and 
should complete an authorship form. The corresponding 
author should clearly indicate the preferred citation and 
identify all individual authors as well as the group name.

Authors’ credentials and e-mail addresses are in no way 
used for other purposes.

The submitted articles should be previously unpublished 
and shouldn’t be under consideration by any other journal.

If whole or a part of the submitted articles are presented 
in any congress, this should be noted in the submitted 
article.

The journal will allow the authors to retain publishing 
rights without restrictions.

The editorial and publication processes of the journal are 
shaped in accordance with the guidelines of the Interna-
tional Council of Medical Journal Editors (ICMJE). The 
journal conforms to the Principles of Transparency and 
Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestprac-
tice).

Open Access & Deposit Policy
Every paper published in the New Journal of Urology is 
freely available via the website https://dergipark.org.tr/en/
pub/yud

Our Open Access policy follow the criteria for trans-
parency and best practice (https://publicationethics.org/
files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_
Scholarly_Publishingv3.pdf) of Directory of Open Access 
Journals DOAJ (https://doaj.org/bestpractice) and Open 
Access Scholarly Publishers Association OASPA (https://
oaspa.org/).

Deposit policy (Self-archiving policy) according to Sher-
pa/Romeo (http://www.sherpa.ac.uk/) are as follows:

Author cannot archive pre-print (i.e., pre-refereeing); 
Author can archive postprint (i.e., final draft after refer-
eeing); and Author can archive publisher’s version/PDF.

Every paper published in the New Journal of Urology is 
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 In-
ternational License (https://creativecommons.org/licenses/
by-nc/4.0/).

Publication Ethics and Publication Mulpractice 
Statement
Instructions for authors are shaped on the recommenda-
tions of  International Committee of Medical Journal Edi-
tors (http://www.icmje.org/recommendations/) 

The Editorial Board Members of the Journal accept to fol-
low ‘Editorial Policy’ of the ‘Council of Science Editors’ 
https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/ed-
itorial-policies/white-paper-on-publication-ethics/2-1-ed-
itor-roles-and-responsibilities/#2112ref) and the guide-
lines provided by the Committee on Publication Ethics 
(COPE) (https://publicationethics.org/files/General_Ap-
proach_To_Publication_Ethics_For_Editorial_Office.pdf), 
the International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE) for dealing with scientific misconduct, such as 
falsification of data, plagiarism, improprieties of author-
ship, violation of generally accepted research practices 
and redundant publication and duplicate publication. 

Originality, high scientific quality and citation potential 
are the most important criteria for a manuscript to be ac-
cepted for publication. Manuscripts submitted for evalua-

https://dergipark.org.tr/en/pub/yud
https://dergipark.org.tr/en/pub/yud
(https://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publi
(https://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publi
(https://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publi
(https://doaj.org/bestpractice)
(https://oaspa.org/).
(https://oaspa.org/).
(http://www.sherpa.ac.uk/)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
(http://www.icmje.org/recommendations/)
https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication
https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication
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(https://publicationethics.org/files/General_Approach_To_Publication_Ethics_For_Editorial_Office.pdf
(https://publicationethics.org/files/General_Approach_To_Publication_Ethics_For_Editorial_Office.pdf
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tion should not have been previously presented or already 
published in an electronic or printed medium. Manu-
scripts that have been presented in a meeting should be 
submitted with detailed information on the organization, 
including the name, date, and location of the organiza-
tion.

An approval of research protocols by the Ethics Commit-
tee in accordance with international agreements World 
Medical Association Declaration of Helsinki (https://
www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-
ethical-principles-for-medical-research-involving-human-
subjects/) is required for experimental, clinical, and drug 
studies and for some case reports. If required, ethics com-
mittee reports or an equivalent official document will be 
requested from the authors. 

If there is any concern or dispute at over the stıdies, we 
will follow the flowcharts of Committee on Publication 
Ethics (COPE) to solve them.

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20
English%20flowcharts_9Nov2016.pdf

Disclosure of Conflicts of Interest
A conflict of interest may exist when an author (or the 
author’s institution or employer) has financial or personal 
relationships or affiliations that could influence the au-
thor’s decisions or work on the manuscript. Authors are 
required to identify all relevant financial interests and re-
lationships or financial conflicts (e.g., employment/affili-
ation, grants or funding, consultancies, stock ownership 
or options, royalties, or patents filed, received, or pend-
ing), particularly those present at the time the research 
was conducted and through publication, as well as other 
financial interests that represent potential future financial 
gain. The disclosure of funding should be indicated in the 
Acknowledgments section within the manuscript.

The Author Submission Requirement Form should be 
completed by the corresponding author on behalf of 
each coauthor and should be submitted with the manu-
script and can be found on; https://dergipark.org.tr/jour-
nal/1455/file-manager/14440/download

The Editorial Board of the New Journal of Urology will 
immediately reject a submitting manuscript which has 
a high similarity index to other papers in the Similarity 

Check. When malpractices are found in the submitted 
article to the New Journal of Urology, the New Journal 
of Urology will follow the flowchart by the Committee on 
Publication Ethics (COPE, http://publicationethics.org/re-
sources/flowcharts) for settlement of any misconduct. The 
editorial board of the New Journal of Urology is always 
willing to publish corrections, clarifications,retractions 
when needed.

Responsibilities of Author;
The Editorial Board of the journal handles all appeal and 
complaint cases within the scope of Committee on Pub-
lication Ethics (COPE) guidelines. In such cases, authors 
should get in direct contact with the editorial office re-
garding their appeals and complaints. When needed, an 
ombudsperson may be assigned to resolve cases that can-
not be resolved internally. The Editor in Chief is the final 
authority in the decision-making process for all appeals 
and complaints.

When submitting a manuscript to New J Urol, authors ac-
cept to assign the copyright of their manuscript to the jour-
nal. If rejected for publication, the copyright of the man-
uscript will be assigned back to the authors. New J Urol 
requires each submission to be accompanied by a  Author 
Contribution & Copyright Transfer Form (available for 
download https://dergipark.org.tr/journal/1455/file-man-
ager/14440/download). When using previously published 
content, including figures, tables, or any other material 
in both print and electronic formats, authors must obtain 
permission from the copyright holder. Legal, financial and 
criminal liabilities in this regard belong to the author(s).

For manuscripts concerning experimental research on 
humans, a statement should be included that shows that 
written informed consent of patients and volunteers was 
obtained following a detailed explanation of the proce-
dures that they may undergo. 

For studies carried out on animals, the measures taken 
to prevent pain and suffering of the animals should be 
stated clearly. 

Information on patient consent, the name of the ethics 
committee, and the ethics committee approval number 
should also be stated in the Materials and Methods sec-
tion of the manuscript. 

(https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-resear
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Preparation of the Main Document 
The articles should be written with double-spaced in 12 pt, 
Times New Roman character and at least 2.5 cm from all 
edges of each page. The main text should not contain any 
information about the authors’ names and affiliations.

Publication Types;
Type of Article Abstract Text (Word) References Table&Figures

Original Article 250 4000 30 10
Review Article 250 5000 100 10
Case Reports 300 2000 20 10

Original articles should have a structured abstract. (Aim, 
Material and Methods, Results, Conclusion). For case 
reports, the structured abstract is not used. Limit the 
abstract to 300 words. References, tables and citations 
should not be used in an abstract. Authors must include 
relevant keywords (3-5) on the line following the end of 
the abstract. For the international authors, submission of 
Turkish title, Turkish abstracts and Turkish keywords are 
not required. These will be provided by editorial office. 

All acronyms and abbreviations used in the manuscript 
should be defined at first use, both in the abstract and 
in the main text. The abbreviation should be provided in 
parentheses following the definition.

For the selection of keywords, please refer to the medi-
cal subject headings (MeSH) of Index Medicus https://
meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand.

When a drug, product, hardware, or software program 
is mentioned within the main text, product information, 
including the name of the product, the producer of the 
product, and city and the country of the company (in-
cluding the state if in USA), should be provided in pa-
rentheses.

All references, tables, and figures should be referred to 
within the main text, and they should be numbered con-
secutively in the order they are referred to within the 
main text. The symbols used must be nomenclature used 
standards. 

Original articles should contain the results of clinical 
or basic research and should be sufficiently well docu-
mented to be acceptable to critical readers. Original 
Research Articles should be maximum 4000 words and 
include subheadings below;

• Title (both in Turkish and English)
• Abstract (both in Turkish and English)
• Keywords (both in Turkish and English)
• Introduction
• Material and Methods
• Results 
• Discussion
• Conclusions
• Figures and Tables Legend (if necessary)
• References
Case Reports should be maximum 2000 words and in-
clude subheadings below;
• Title (both in Turkish and English)
• Abstract (both in Turkish and English)
• Keywords (both in Turkish and English)
• Introduction
• Case Presentation
• Discussion and Conclusion
• Figures and Tables Legend (if necessary)
• References
The format of the abstract and manuscript may be 
structured. Literature Reviews should be maximum 
5000 words and include subheadings below;
• Title (both in Turkish and English)
• Abstract (both in Turkish and English)
• Keywords (both in Turkish and English)
• Main text
• Conclusion
• Figures and Tables Legend (if necessary)
• References
For systematic reviews, authors must adhere to the PRIS-
MA guidelines (http://www.prisma-statement.org/docu-
ments/PRISMA%202009%20checklist.pdf)

Letters to Editor should be maximum 1000 words and  
should include subheadings below;
• Title 
• Keywords
• Main text
• Figures and Tables Legend (if necessary)
• References
• Preparation of the Figures and Tables
• Figures, graphics, and photographs should be sub-

mitted as separate files (in JPEG format) through the  
submission system. 
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• The files should not be embedded in a Word docu-
ment or the main document. 

• When there are figure subunits, the subunits should 
not be merged to form a single image. Each subunit 
should be submitted separately through the submis-
sion system.

• Images should be numbered by Arabic numbers to 
indicate figure subunits.

• The minimum resolution of each submitted figure 
should be 300 DPI. 

• Figure legends should be listed at the end of the main 
document.

• Information or illustrations must not permit identifi-
cation of patients, and written informed consent for 
publication must be sought for any photograph.

Tables should embedded in main document or should 
be submitted as separate files but if tables are submit-
ted separately please note in where it is suitable in main 
text. Tables are limited with six tables. All tables should 
be numbered consecutively in the order they are used to 
within the main text. Tables legends should be listed at 
the end of the main document.  

References
The referrences used in the article must be written in 
paranthesis, at the end of the sentences. References 
should be numbered in the order they appear in the text 
and placed at the end of the article. References must 
contain surnames and initials of all authors, article title, 
name of the journal, the year and the fırst and last page 
numbers. Articles having 6 or more authors, ‘et al.’ is suf-
fixed to the first three authors. Abbreviations should be 
according to index medicus.

For Examples Article in journal: 1. Tasci A, Tugcu V, Oz-
bay B, Mutlu B, Cicekler O. Stone formation in prostatic 
urethra after potassium-titanyl-phosphate laser ablation 
of the prostate for benign prostatic hyperplasia. J Endou-
rol 2009;23:1879-81.

For Books: 1.Günalp İ: Modern Üroloji. Ankara: 
Yargıçoğlu matbaası, 1975. Chapters in books: Anderson 
JL, Muhlestein JB. Extra corporeal ureteric stenting dur-
ing laparoscopic pyeloplasty. Philadelphia: W.B. Saun-
ders; 2003. p. 288-307

For website; Gaudin S. How moon landing changed 
technology history [Internet]. Computerworld UK. 2009 
[cited 15 June 2014]. Available from: http://www.com-
puterworlduk.com/in-depth/it-business/2387/how-moon-
landing-changed-technology-history/

For conference proceeding; Proceedings of the Sympo-
sium on Robotics, Mechatronics and Animatronics in 
the Creative and Entertainment Industries and Arts. 
SSAISB 2005 Convention. University of Hertfordshire, 
Hatfield, UK; 2005. 

For Thesis; Ercan S. Venöz yetmezlikli hastalarda kalf 
kası egzersizlerinin venöz fonksiyona ve kas gücüne et-
kisi. Suleyman Demirel University Faculty of Medicine 
Sports Medicine Department Thesis. Isparta: Suleyman 
Demirel University. 2016.  

Retraction or Reject
Manuscipt Retraction: For any other reason authors may 
withdraw their manuscript from the journal with a writ-
ten declaration.

Manusript Reject: The manusripts which are not accept-
ed to be published are rejected with explanations.

After Aceptence
If the manuscript is accepted, the acceptance letter is 
sentwithin two weeks, the last version of manuscript is 
sent to author fort the last corresponding.  The journal 
owner and the editorial board are authorized to decide 
in which volume of the accepted article will be printed.

Authors may publish their articles on their personal or 
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The Double-Blind Peer Review Process

1. Submission of Paper: The corresponding author 
submits the paper via Dergipark online system to the 
journal. https://dergipark.org.tr/en/journal/1455/sub-
mission/step/manuscript/new

2. Editorial Office Assessment: Editorial Office checks the 
paper’s composition and arrangement against the jour-
nal’s Author Guidelines to make sure it includes the re-
quired sections and stylizations. The quality of the paper 
is not assessed at this point.

3. Appraisal by the Editor-in-Chief: The Editor-in-Chief 
assigns submission to Section Editor to see through the 
editorial process. Section Editor checks that the paper is 
appropriate for the journal and is sufficiently original and 
interesting. If not, the paper may be rejected without be-
ing reviewed any further.

4. Invitation to Reviewers: The Section Editor sends invi-
tations to individuals he or she believes would be appro-
priate reviewers. As responses are received, further invi-
tations are issued, if necessary, until the required number 
of acceptances is obtained – commonly this is 2.

5. Response to Invitations: Potential reviewers consider 
the invitation as anonymous against their own expertise, 
conflicts of interest and availability. They then accept or 
decline. If possible, when declining, they might also sug-
gest alternative reviewers.

6. Review is Conducted: The reviewer sets time aside 
to read the paper several times. The first read is used to 
form an initial impression of the work. If major problems 
are found at this stage, the reviewer may feel comfortable 
rejecting the paper without further work. Otherwise they 
will read the paper several more times, taking notes so as to 
build a detailed point-by-point review. The review is then 
submitted to the journal, with a recommendation to ac-
cept or reject it – or else with a request for revision (usually 
flagged as either major or minor) before it is reconsidered.

7. Journal Evaluates the Reviews: The Section Editor con-
siders all the returned reviews before making an overall 
decision. If the reviews differ widely, the editor may invite 
an additional reviewer so as to get an extra opinion before 
making a decision.

8. The Decision is Communicated: The Section Editor 
sends a decision email to the author including any rel-
evant reviewer comments as anonymous.

9. Next Steps: If accepted, the paper is sent to language 
Editor. If the article is rejected or sent back for either 
major or minor revision, the Section Editor should in-
clude constructive comments from the reviewers to help 
the author improve the article. At this point, reviewers 
should also be sent an email or letter letting them know 
the outcome of their review. If the paper was sent back 
for revision, the reviewers should expect to receive a new 
version, unless they have opted out of further participa-
tion. However, where only minor changes were requested 
this follow-up review might be done by the Section Edi-
tor. After these;

• Copyedit submission
• Layout 
• Corrections 
• Publishing the submissions on the web page as early 

print
• Creating issues
• Organize Table of Contents
• Publishing the issue on the web page and printing 

hardcopy
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