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1. AYIN DOSYASI 

 Toplum sağlığını ve/veya tıbbi mikrobiyoloji alanını ilgilendiren güncel bir 

soruna değinen  

 Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının güncel bir gereksinime yanıt veren  

 Tıbbi mikrobiyoloji bilim alanında güncel gelişmeler kapsamında yenilikleri ele 

alan 

Bir konuda bir dosya editörü olarak görev üstlenmiş/çağrılmış bir kişinin 

eşgüdümünde konuyu açıklayan, kişisel deneyimleri aktaran yazılardan oluşan bir 

dosyadır. 

 Dosya editörü önerilen veya seçilen konuda bilgi ve yetkinliği bulunan talep 

sahibi veya çağrılı yazardır. 

 Yazarlar, dosya editörü tarafından belirlenmiş kapsamda görevlendirilmiş ve 

kendileriyle ilgili kısımların yazarlarıdır. 

 Dosya editörü ve yazarlar yazılarıyla uyumlu görselleri (fotoğraf, çizim, grafik 

vb) telif ve kişilik hakları ihlali olmamak kaydıyla yayın kuruluna iletebilirler. 

Görseli bulunmayan yazılarda kullanılacak görseller tümüyle yayın kurulu 

tarafından belirlenir. Dosya editörü ve yazarlar tarafından gönderilen 

görsellerin tümünün veya bir kısmının kullanılıp kullanılmaması yayın kurulu 

tercihindedir. 

 Ayın dosyasında yer alacak yazılar, biri dosya editörü tarafından yazılmış 

olmak şartıyla en az iki, en çok dört yazar tarafından yazılmalıdır. Bunun 

dışında yazıların kapsamıyla ilişkili kısa haber ve duyurular eklenebilir. 

 Ayın dosyası olarak yayınlanmak üzere yayın kuruluna iletilecek yazıların 

toplam sayfa adedi A4 ebatlı bir kağıda Calibri 12 punto ile en çok 5 sayfa 

olarak yazılmalıdır. 
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 Dosya editörü tarafından gönderilen dosya kapsamındaki yazılar yayın kurulu 

tarafından değerlendirildikten sonra varsa değişiklik ve düzenleme önerileri 

dosya editörüne bildirilir. Dosya editörü herhangi bir değişiklik veya düzenleme 

yapmayı uygun görmediği takdirde kararını yayın kuruluna e-posta ile iletir. 

Dosyanın mevcut haliyle yayınlanması veya yayınlanmaması yayın kurulu 

tercihindedir. 

 Ayın dosyası için hazırlanan dosyanın yayınlanacağı bülten sayısının 

belirlenmesi yayın kurulu yetkisindedir. 

 

2. DERGİ SAATİ 

 Son iki yılda uluslar arası dergilerde yayımlanmış ve en az birisi derleme 

makale olmak şartıyla en az 3 makale içeriğinin gözden geçirilerek güncel bir 

gelişme veya sorunu ele alan bilimsel literatürün gözden geçirilmesi suretiyle 

talep sahibi veya çağrılı yazar/lar (en çok iki yazar) tarafından hazırlanan 

yazarların tercihi doğrultusunda seçili makalelerin kısa özetlerine de yer 

verilebilen bir derleme yazıdır. 

 Dergi Saati bölümünde yayınlanmak üzere yayın kuruluna iletilecek yazıların 

toplam sayfa adedi A4 ebatlı bir kağıda Calibri 12 punto ile en çok 4 sayfa 

olarak yazılmalıdır. 

 Yazar/lar yazılarıyla uyumlu görselleri (fotoğraf, çizim, grafik vb) telif ve kişilik 

hakları ihlali olmamak kaydıyla yayın kuruluna iletebilir. Görseli bulunmayan 

yazılarda kullanılacak görseller tümüyle yayın kurulu tarafından belirlenir. 

Yazar/lar tarafından gönderilen görsellerin tümünün veya bir kısmının kullanılıp 

kullanılmaması yayın kurulu tercihindedir. 

 Dergi saati için hazırlanan yazının yayınlanacağı bülten sayısının belirlenmesi 

yayın kurulu yetkisindedir. 

3. EDEBİYAT VE MİKROBİYOLOJİ 
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 Bir enfeksiyon hastalığı veya mikroorganizmaya değinen veya içeriğinde yer 

veren bir edebi eserin (roman, öykü, şiir vb) ilgili ölümünden alıntı yapılarak 

tanıtılmasını hedefleyen bölümdür.  

 Bu bölüm hazırlayan bilgisi (ad, soyad, unvan vb) verilmeden yayınlanır. 

Yayınlanması teklif elden eserden yapılan alıntı, kısa içerik özeti ve yazar 

bilgisi, yayınevi ve varsa çevirmen bilgileri eklenerek yayın kuruluna iletilir. 

 Edebiyat ve Mikrobiyoloji bölümünde yayınlanmak üzere yayın kuruluna 

iletilecek yazıların toplam sayfa adedi A4 ebatlı bir kağıda Calibri 12 punto ile 

en çok 1 sayfa olarak yazılmalıdır. 

 Önerilen alıntının tümünü ya da bir kısmını yayınlamak yayın kurulu 

yetkisindedir. 

 Eserin haklarına sahip yayınevinden telif izni alınması yayın kurulu yetki ve 

sorumluluğundadır. 

 Edebiyat ve Mikrobiyoloji bölümü için hazırlanan yazının yayınlanacağı bülten 

sayısının belirlenmesi yayın kurulu yetkisindedir. 

4. FOTOĞRAFHANE 

 KLİMUD üyelerine ait fotoğrafların kısa çekim öyküleriyle birlikte yayınlandığı 

bölümdür. 

 Üçüncü kişilere ait fotoğraflar gönderilemez ve yayınlanmaz. Ancak eser 

sahibinin tıbbi mikrobiyoloji alanında faaliyeti bulunan bir kişi olması ve sağ 

olmaması durumunda hak sahibinin gönderdiği fotoğraflar yayın kurulu 

tarafından ayrıca değerlendirilebilir. 

 Gönderilecek fotoğrafların çözünürlüğü bültene sığdırmak amacıyla 

düşürülebilir. Yazıların toplam sayfa adedi A4 ebatlı bir kağıda Calibri 12 punto 

ile en çok 1 sayfa olarak yazılmalıdır. 

 Fotoğrafhane bölümü için gönderilen fotoğraf ve hazırlanan yazının yayın 

kararı ve yayınlanacağı bülten sayısının belirlenmesi yayın kurulu yetkisindedir. 
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5. GEZİ GÜNLÜKLERİ 

 Talep sahibi veya çağrılı yazarın kendi kişisel gezi deneyimlerini aktardığı 

bölümdür. Amaç gidilen yerin coğrafi ve tarihi özelliklerine değinilerek 

tanıtımının yapılmasıdır. Reklam içerikli tanıtım yazısı yazılamaz. Yazıda 

yayınlanacak fotoğraflar yazarın ürünü olmalıdır.  Gerekliyse üçüncü kişilere ait 

görseller (harita, çizim, grafik vb) telif ve kişilik hakları ihlali olmamak kaydıyla 

kullanılabilir. 

 Gezi Günlükleri bölümünde yayınlanmak üzere yayın kuruluna iletilecek 

yazıların toplam sayfa adedi A4 ebatlı bir kağıda Calibri 12 punto ile en çok 3 

sayfa olarak yazılmalıdır. 

 Gezi günlükleri bölümü için gönderilen yazı ve görsellerin seçimi, yayın kararı 

ve yayınlanacağı bülten sayısının belirlenmesi yayın kurulu yetkisindedir. 

6. SİNEMİKROP 

 Bir enfeksiyon hastalığı veya mikroorganizmaya değinen veya içeriğinde yer 

veren bir sahne eserinin (sinema, tiyatro oyunu, belgesel vb) tanıtılmasını 

hedefleyen bölümdür. Esere, yazara, yönetmene ya da oyunculara ait 

görsellerin (afiş, fotoğraf vb) telif ve kişilik hakları ihlali olmamak kaydıyla 

kullanılabilir. 

 Sinemikrop bölümünde yayınlanmak üzere yayın kuruluna iletilecek yazıların 

toplam sayfa adedi A4 ebatlı bir kağıda Calibri 12 punto ile en çok 1 sayfa 

olarak yazılmalıdır. 

 Sinemikrop bölümü için gönderilen yazı ve görsellerin seçimi, yayın kararı ve 

yayınlanacağı bülten sayısının belirlenmesi yayın kurulu yetkisindedir. 

7. DÜNYANIN MİKROBİYOLOJİSİ 

 Türkiye dışındaki bir ülkede tıbbi mikrobiyoloji alanında faaliyet gösteren 

birimlerin tanıtılmasını hedefleyen bölümdür. Anılan bölümde belirli bir süre 

çalışmış veya çalışmakta olan ya da gözlemci/ziyaretçi olarak bulunmuş talep 



 
 

 
 

KLİMUD BÜLTEN 

 YAZIM KURALLARI 

Belge No  

Yayın Tarihi  

Güncelleme No 00 

Güncelleme Tarihi  

Sayfa No 1/2 

 

KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

  

 

sahibi veya çağrılı yazar tarafından telif ve kişilik hakları ihlaline sebep 

olmamak kaydıyla yazılır. 

 Tanıtılan birim yetkilisinin bilgi sahibi olduğu ve onay verdiği hususunda yazar 

beyanı yazı ekinde sunulmalıdır.   

 En az bir KLİMUD üyesinin referansıyla ve çağrısıyla Türkiye uyruklu olmayan 

yazarların yazıları da yayınlanabilir. Bu yazılar İngilizce olarak ya da referans 

olan dernek üyesinin çevirisiyle Türkçe olarak yazılabilir.  

 Dünyanın Mikrobiyolojisi bölümünde yayınlanmak üzere yayın kuruluna 

iletilecek yazıların toplam sayfa adedi A4 ebatlı bir kağıda Calibri 12 punto ile 

en çok 1 sayfa olarak yazılmalıdır. 

 Dünyanın Mikrobiyolojisi bölümü için gönderilen yazı ve görsellerin seçimi, 

yayın kararı ve yayınlanacağı bülten sayısının belirlenmesi yayın kurulu 

yetkisindedir. 

8. MİKROBİK GENÇLİK 

 Tıbbi mikrobiyoloji alanında bilimin ilerlemesi açısından katkıda bulunmuş bilim 

insanlarının tanıtılması amacıyla ilk/ortaöğretim öğrencileri tarafından 

“okul/proje ödevi” şeklinde hazırlanmış bölümdür. 

 Talep sahibi veya çağrılı yazarın ürünlerinin vasisi tarafından gönderilmesi 

gerekir. Bu gönderimde kişilerin beyanı esas alınır ve belge ile doğrulama 

istenmez. Yanlış beyan şahıs sorumluluğundadır. 

 Mikrobik Gençlik bölümünde yayınlanmak üzere yayın kuruluna iletilecek 

yazıların toplam sayfa adedi A4 ebatlı bir kağıda Calibri 12 punto ile en çok 3 

sayfa olarak yazılmalıdır. 

 Mikrobik Gençlik bölümü için gönderilen yazı ve görsellerin seçimi, yayın kararı 

ve yayınlanacağı bülten sayısının belirlenmesi yayın kurulu yetkisindedir. 

9. ÖZEL GÜNLER 
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 Tıp, sağlık ve mikrobiyoloji alanını ilgilendiren ve ya toplumsal değeri olan 

ulusal ve evrensel tarihlerin yıldönümlerine yönelik kutlama, anma, farkındalığı 

arttırma amaçlı tanıtım yazılarının yer aldığı bölümdür. 

 Yayın kurulu tarafından hazırlanabileceği gibi bir talep sahibi veya çağrılı yazar 

tarafından da hazırlanabilir.  

 Gerekliyse üçüncü kişilere ait görseller (harita, çizim, grafik, fotoğraf vb) telif 

ve kişilik hakları ihlali olmamak kaydıyla ve kaynak belirtmek suretiyle 

kullanılabilir. 

 Özel Günler bölümünde yayınlanmak üzere yayın kuruluna iletilecek yazıların 

toplam sayfa adedi A4 ebatlı bir kağıda Calibri 12 punto ile en çok 1 sayfa 

olarak yazılmalıdır. 

10. KLİMUD İŞ BAŞINDA 

 Yakın tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek dernek etkinliklerinin 

duyurulduğu bölümdür. Yayın kuruluna dernek büro sekreteryası tarafından 

iletilen görseller ve bilgiler kullanılarak hazırlanır. Bu bölümde yer almak üzere 

iletilen tüm etkinliklerin yayınlanması hedeflenmekle birlikte yer darlığı veya 

güncellik sorunu gibi durumlarda yayın kurulu görsel kullanmama veya punto 

küçültme gibi tercihlere yönelebilir. Yayın kurulunun dernek yönetim kurulu 

tarafından gönderilmiş haber ve duyuruları yayınlamama yetkisi 

bulunmamaktadır. Ancak yer, punto ve görsel seçimi yayın kurulu 

yetkisindedir. 

11. MİKROBULMACA 

 Talep sahibi veya çağrılı yazar tarafından hazırlanan bölümdür. Kullanılan 

biçim dışında bulmaca tasarımı yayın kurulu tarafından ayrıca değerlendirilir. 

Bu bölümde yer alacak yazı ve görsellere telif ve kişilik hakları ihlaline sebep 

olmamalıdır. 

 Mikrobulmaca bölümü için gönderilen görseller ve metnin yayın kararı ve 

yayınlanacağı bülten sayısının belirlenmesi yayın kurulu yetkisindedir. 
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12. YAKLAŞAN ETKİNLİKLER 

 Yayın kurulu tarafından hazırlanan bölümdür. Yakın tarihte gerçekleşecek 

bölgesel, ulusla veya uluslar arası etkinliklerin (kongre, sempozyum, KLİMUD 

etkinlikleri vb) duyurulması amaçlanmaktadır. 

 Dernek yönetim kurulu dışında dernek üyeleri ve diğer kuruluşlar tarafından 

gönderilen etkinlik haberlerinin yayınlanması, yerleştirme ve güncellik 

açısından bir değerlendirme sonucu bulunmak şartıyla yayın kurulu 

yetkisindedir. 

13. DİĞER YAZI VE GÖRSELLER 

 Bültenin “uzmanlık alanımıza ait mezuniyet sonrası eğitim/bölge toplantıları, 

sempozyum ve kongreler ile ilgili haberleri vermek, eğitim amaçlı güncel 

makalelerden, keyifli tıbbi bulmacalara kadar, mikrobiyoloji ile ilişkili 

bilimsel/sanatsal/edebi çalışmalara ve gezi notlarına yer vermek, alanımızın 

zenginliklerini üyelerimizle paylaşmak” amacına uygun olarak talep sahipleri ya 

da çağrılı yazarlar tarafından her türlü yazı ve görsel telif ve kişilik hakları 

ihlaline yol açmamak şartıyla bültende yayınlanmak üzere yayın kuruluna 

iletilebilir.  

 Yayın kurulu bu eserleri belirtilen amaca uygunluk ile telif ve kişilik hakları 

ihlali yönünden inceler ve yayınlanması yönünde olumlu ya da olumsuz 

kararını eser sahibine bildirir.   

 Dernek yönetim kurulu dışında dernek üyeleri ve diğer kuruluşlar tarafından 

gönderilen etkinlik haberlerinin yayınlanması, yerleştirme ve güncellik 

açısından bir değerlendirme sonucu bulunmak şartıyla yayın kurulu 

yetkisindedir. 

 Gönderilen yazı ve görsellerin yayın kararı ve yayınlanacağı bülten sayısının 

belirlenmesi yayın kurulu yetkisindedir. 

Bu metinde belirtilmeyen konularda KLİMUD Bülten yönergesi hükümleri ve dernek 

yönetim kurulu kararları esas alınır. 


