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AIMS and SCOPE

Mikrobiyoloji Bülteni, Ankara Mikrobiyoloji Derneğinin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim
aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.
Mikrobiyoloji Bülteni’nin hedefi, tıbbi ve klinik mikrobiyoloji
alanında bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini
yayınlamaktır. Ayrıca derleme, kısa bildiri ve raporlar, olgu sunumları, editör görüşü, editöre mektup ve eğitim amaçlı diğer
bilimsel yazılar da kabul edilmektedir. Yayın dili Türkçe olan
ve kapsamlı Ingilizce özet kısmı içeren Mikrobiyoloji Bülteni,
bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan bir dergidir. Mikrobiyoloji Bülteni’nin hedef kitlesi, tıbbi/klinik mikrobiyoloji uzmanları, enfeksiyon hastalıkları
uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve ilgili konularda uzmanlık
eğitimi alan araştırıcılardır.

Bulletin of Microbiology is the scientific official publication of
Ankara Microbiology Society. It is published quarterly in January, April, July and October. The aim of Bulletin of Microbiology is to publish high quality scientific research articles on the
subjects of medical and clinical microbiology. In addition, review articles, short communications and reports, case reports,
editorials, letters to editor and other training-oriented scientific materials are also accepted. Publishing language is Turkish
with a comprehensive English abstract. The editorial policy of
the journal is based on independent, unbiased, and doubleblinded peer-review. Specialists of medical and/or clinical microbiology, infectious disease and public health, and clinicians
and researchers who are training and interesting with those
subjects, are the target groups of Bulletin of Microbiology.

Mikrobiyoloji Bülteni, SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED,
THOMSON SCIENTIFIC, MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, EMBASE,
RESEARCHGATE, GENAMICS, BIOSIS, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve
TÜBİTAK ULAKBIM TR INDEX veri tabanlarında dizinlenmektedir.

Bulletin of Microbiology is indexed in SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED, THOMSON SCIENTIFIC, MEDLINE/PUBMED,
SCOPUS, EMBASE, RESEARCHGATE, GENAMICS, BIOSIS, TURKIYE CITATION INDEX and TUBITAK ULAKBIM TR INDEX databases.

Mikrobiyoloji Bülteni’nin yayınlanmış tüm sayılarına
www.mikrobiyolbul.org sitesinden serbest olarak erişilebilir.

Al of the published issues of Microbiology Bulletin are open
accessed at www.mikrobiolbul.org web site.
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Mikrobiyoloji Bülteni, birçok sağlık kuruluşuna ve üniversite kütüphanelerine ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergiye abone
olmak isteyenler, editöre başvurmalıdır.

Bulletin of Microbiology is sent free of charge to many health
care centers and university libraries. Those who demand to
subscribe to the journal should contact with the editor.
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Permissions and Advertisements
Applications for print permissions should be submitted to the
editor. However, advertisements could not be accepted since
Ankara Microbiology Society is a public weal society according
to the law.

Baskı izinleri için başvurular Editöre yapılmalıdır. Ancak Ankara
Mikrobiyoloji Derneği, kanunen “Kamu Yararına Dernek” kapsamında olduğundan reklam alamamaktadır.
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Material Disclaimer

Yazarlara Bilgi kısmına dergi sayfalarından ve www.ankaramikrobiyoloji.org.tr adresinden ulaşılabilir.
Materyal Sorumluluk Reddi
Mikrobiyoloji Bülteni’nde yayımlanan tüm yazılardaki görüş
ve raporlar yazar(lar)ın görüşü olup yayın sahibi, editör, yayın
kurulu ya da yayımcının görüşü değildir. Ankara Mikrobiyoloji
Derneği, yayın sahibi, editör, yayın kurulu ya da yayımcı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.

Instructions for authors are published in the journal pages and
could be accessed at: www.ankaramikrobiyoloji.org.tr
Statements or opinions expressed in the manuscripts published in Bulletin of Microbiology reflect the views of the
author(s) and not the opinions of the publication owner, editor, editorial board and the publisher. Ankara Microbiology
Society, the publication owner, the editor, the editorial board
and the publisher disclaim any responsibility or liability for
such materials.
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