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KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (KLİMUD) 

Asistan ve Genç Uzman Komisyonu (AGUK) Çalışma Usul ve Esasları 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Madde 1- Amaç 
(1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlarda 

eğitim alan KLİMUD üyesi uzmanlık öğrencilerini (bundan sonra asistan olarak ifade 
edilecektir) ve eğitimini tamamlamış genç Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarını aşağıdaki 
maddelerde belirtilecek amaçlar doğrultusunda bir araya getirmek, iletişimlerini sağlamak, 
eğitim başta olmak üzere özlük hakları ve sosyal sorunları konusunda çalışmalarda bulunmak; 
fikir, çözüm ve davranış şekilleri geliştirmek ve bunları gerçekleştirmek için KLİMUD Yönetim 
Kurulu (YK) ile işbirliği içinde çalışmak için ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

(2) AGUK amaçları: 
(a) Uzmanlık eğitiminde ve uzmanlığa başlama esnasında karşılaşabilecekleri sorunları belirlemek ve 
bunlara çözüm üretmek 

(b) Uzmanlık eğitimleri süresince ve uzmanlığa başlama esnasında karşılaşabilecekleri mesleki ve 
özlük hakları ile ilgili sorunlarını belirlemek ve bunlara çözüm üretmek 

(c) Kendi içlerinde, diğer meslektaşlarıyla, KLİMUD YK, Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu 
(TTMYK) ve Türk Tabipler Birliğininin resmi organları ile iletişimlerini sağlamak ve arttırmak 

(d) Ülke geneline uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi ve standardizasyonu ile ilgili çalışmaları 
desteklemek ve bununla ilgili olarak TTMYK ve KLİMUD YK’ya geri bildirimlerde bulunmak 

(e) Eğitim amaçlı planlanmış ulusal ve uluslararası asistan ve genç uzman değişim programlarını 
desteklemek 

(f) Ulusal asistan ve genç uzman veri-tabanının oluşması amacıyla çalışmalar yapmak ve bu veri 
tabanını KLİMUD YK ile paylaşmak 

(g) Ülkemizde akademik, idari, ilkesel ve sosyal anlamda lider tıbbi mikrobiyologlar yetiştirmek üzere 
asistan ve genç uzman hekimlere bu amaçla destek vermek 

(h) Ülkemizde yeni uzman olmuş tıbbi mikrobiyologların mesleki yönelimleri konusunda fayda 
sağlayacak çalışmalar yapmak 

(ı) Genç uzmanların eğitsel anlamda dolaylı veya doğrudan ilgili konulardaki ihtiyaçlarını desteklemek, 
sertifikasyon programlarının yapılandırılması konusunda çalışmalar yapmak 

(i)  Asistan ve genç uzmanların ulusal ve uluslararası çerçevede burs ve eğitim programlarına erişimi 
ve engellerin aşılması konusunda yol ve destek aramak 

 Kapsam 

Madde 2- (1) Bu çalışma esasları, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan, üniversite ve 
eğitim hastanelerinde görevli bulunan, KLİMUD üyesi uzmanlık öğrencileri ile genç Tıbbi Mikrobiyoloji 
uzmanları (“Genç Uzman”, 40 yaş altında olan veya asistanlık veya yan dal eğitiminin bitimini takiben 
geçen 5 yıllık sürede akademik unvan gözetilmeksizin ülkemizde çalışan uzmanlar) tarafından oluşan 
komisyonun üyelerini kapsar. 
Yasal Dayanak 

Madde 3- KLİMUD Tüzüğünün3. Maddesine (3.6) dayanarak hazırlanmıştır. 
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Tanımlar 

Madde 4 – (1) Esaslarda adı geçen kısaltma ve ifadelerin tanımları 

a) KLİMUD: Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği 
b) KLİMUD YK: Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu 
c) TTMYK: Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu 
d) TTMYK YK: Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu  
e) AGUK: KLİMUD Asistan ve Genç Uzman Komisyonu 
f) AGUK Genel Kurulu: Asistan ve Genç Uzman Komisyonu üyelerinden oluşan kurul 
g) AGUK YK: KLİMUD Asistan ve Genç Uzman Komisyonunu Yürütme Kurulu 
h)  Asistan: Üniversite ilgili anabilim dallarında mesleki eğitimini sürdürmekte olan uzmanlık 

öğrencileri ile TC Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde mesleki eğitimini 
sürdürmekte olan Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık öğrencileri 

i)  Uzman: Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış Üniversite veya Sağlık 
Bakanlığı’nda çalışmakta olan veya serbest çalışan uzmanlar 

j) Genç Uzman: 40 yaş altında olan veya asistanlık veya yan dal eğitiminin bitimini takiben 
geçen 5 yıllık sürede akademik unvan gözetilmeksizin ülkemizde çalışan uzmanlar 

k) TTB: Türk Tabipleri Birliği 
l) TTB UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekim (AGUH) Genel Kurulu: Uzmanlık Dernekleri 

tarafından seçilmiş bir asistan ve bir genç uzman hekim temsilcileri 
m) TTB UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekim Yürütme Kurulu: Genel Kurulu tarafından seçilen 

kurulu  

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yapılanma 

Kuruluş 

Madde 5- (1) AGUK, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan, üniversite ve eğitim 
hastanelerinde görevli bulunan, KLİMUD üyesi uzmanlık öğrencileri ile 40 yaş altında olan veya 
asistanlık veya yan dal eğitiminin bitimini takiben geçen 5 yıllık sürede ülkemizde çalışan genç Tıbbi 
Mikrobiyoloji uzmanlarından AGUK üyesi olmak için KLİMUD YK’na başvurmuş ve üyeliği onaylanmış 
olanlardan oluşur. 

Asistan ve Genç Uzman Komisyonu, yılda bir defa toplanır, toplantıya dair gündem ve program AGUK 
Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. 

Madde 6 - AGUK Yürütme Kurulu (AGUK YK) 

6- (1) AGUK YK seçilmesi: AGUK üyelerinin, çalışma esaslarının onaylanmasını takiben kendi 
aralarından seçtikleri üç uzman ve iki asistandan oluşan toplam beş üye AGUK Yürütme Kurulunu 
oluşturur.  Bu üyeler iki yıllık süre için seçilirler.  

(2) AGUK YK çalışması: (a) YK üyeleri kendi aralarından bir uzmanı başkan, bir asistanı da başkan 
yardımcısı olarak seçerler. Diğer üç üye ile birlikte iş bölümü yaparlar. 

(b) AGUK YK, yılda en az iki kez toplantı yapar. Ayrıca, elektronik posta aracılığı ile iletişim sağlar. 

(c) KLİMUD YK’ya her yıl (göreve gelmesinden sonraki 11. ayda ve AGUK seçimli Genel Kurul 
toplantısından bir ay önce) etkinlik raporu verir.  

(3) KLİMUD YK’nın görevlendirilen bir üyesi; AGUK YK toplantılarına alınacak kararlarda oy hakkı 
olmaksızın katılabilir. 

(4) Toplantı zamanları ve merkezi AGUK YK teklifiyle KLİMUD YK tarafından belirlenir. 
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(5) TTB-UDEK AGUH Genel Kuruluna katılarak KLİMUD asistanlarını ve genç uzmanlarını AGUH 
kapsamında temsil ederler. 

(6) TTB-UDEK AGUH Genel Kurulu toplantıları ile ilgili bilgileri ve toplantı sonuçlarını KLİMUD YK’na 
bildirirler. 

(7) Uluslararası bir oluşum olan Avrupa Tıpta Uzmanlar Birliği (ATUB) kapsamında yapılandırılan 
asistan ve genç uzman çalışmalarına katılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İşleyiş, Görev tanımları 

Madde 7 -1- AGUK YK seçim süreci: 

(a) Güncel üye listesi esas alınır. Bu liste KLİMUD sekreteryası tarafından hazırlanır. 
(b) Seçimli AGUK Genel Kurul toplantı yeri ve tarihi tercihen iki, en geç bir ay önce KLİMUD YK’na 

iletilir (AGUK YK Başkanı tarafından). KLİMUD YK onayı ile duyuru yapılır. 
(c) Toplantı yeri ve tarihi AGUK Genel Kurul üyelerine e-posta mesajı ile ve KLİMUD ve Kongre 

web sayfaları aracılığı ile duyurulur. Tüm duyuruları yapma sorumluluğu KLİMUD YK’a aittir. 
(d) AGUK Genel Kurulunda Divan Başkanı seçilir (Yürütme Kurulu dışından) 
(e) Yürütme Kurulu tarafından etkinlik raporunun ve bir sonraki döneme ilişkin etkinlik 

önerilerinin sunumu yapılır. 
(f) Yürütme Kurulunun üç asıl ve iki yedek genç uzmanı üyeleri ile iki asıl ve bir yedek asistan 

üyeleri için adaylar belirlenir. Yürütme kurulu adaylarının AGUK üyelikleri, seçilmeleri halinde, 
yürütme kurulu üyelikleri boyunca devam eder. 

(g)  Seçim kapalı oylama, açık sayım yöntemi ile yapılır. 
(h) Her üyenin bir oy hakkı vardır. 
(i) Divan Başkanı oy pusulalarını, seçim bilgilerini bir tutanağa işler ve imzaladıktan sonar 

KLİMUD yetkililerine teslim eder. 

Madde 7-2 – Sanal ortamda yapılacak genel kurul işleyişi: 

a) AGUK Yürütme Kurulu sanal genel kurul kararı alır. 
b) Sanal Genel Kurul isteğini gerekçeli olarak, sanal genel kurul tarihi ve işleyişi ile birlikte 

KLİMUD YK’na bildirir.  
c) Sanal Genel Kurul, madde 7-1’deki kural ve gereklilikleri karşılayacak şekilde, KLİMUD çalışma 

gruplarındaki sanal genel kurul işleyişine uygun olarak yapılır. 

Madde 8- KLİMUD Asistan ve Genç Uzman Komisyonunun Görevleri 

(1) AGUK YK üyelerini iki yıllık bir süre için kendi aralarından seçerler (üç uzman iki asistan).  

(2) Asistanlarının ve genç uzmanların eğitim, araştırma, özlük hakları ve sosyal konulardaki sorunlarını 
tartışır, çözüm önerileri üretir. 

(3) Asistanların ve genç uzmanların KLİMUD ile iletişimini sağlar. 

(a) Asistanların ve genç uzmanların KLİMUD’dan beklentilerini belirler. 

(b) KLİMUD’un asistanlardan ve genç uzmanlardan beklentilerini belirler.  

(c ) İletişimde yaşanan sorunları tartışır ve çözüm önerileri üretir. 

 (4) Asistanların ve genç uzmanların birbirleri ile iletişim ve dayanışma içinde olmaları için çalışmalar 
yapar. 

(5) Uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası dönemde genç uzmanlar ile ilgili önemli kararlar hakkında 
KLİMUD YK onayı ile; TTB, ATUB (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği), Sağlık Bakanlığı,YÖK ile görüşmelerde 
bulunurlar. 
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(6) Asistan ve Genç Uzman Hekimler ile ilgili kurulmuş olan TTB-UDEK AGUH Genel Kuruluna 
iletilmesini istedikleri konuları bildirir.  

(7) Hoşgörü ve güvene dayalı bir çalışma sistemini benimseyerek, görevler alır ve alınan görevleri 
yerine getirir, alt çalışma gruplarının faaliyetlerini destekler. 

(8) Kararlar, temsilcilerin seçimi ve alt çalışma gruplarının belirlenmesi için oy kullanırlar. 

(9) KLİMUD AGUK üye sayısının arttırılması için çalışmalarda ve önerilerde bulunur. 

Madde 9- KLİMUD Asistan ve Genç Uzman Komisyonu Çalışma İlkeleri 

(a) İstekli ve gönüllü olmak 
(b) KLİMUD genel çalışma ilkelerine uymak 
(c) Çalışmalarda hekimlik etiğine uygun davranışlarda bulunmak 
(d) Verilen görevleri zamanında yerine getirmek 
(e) Ekip ruhunda çalışmaya elverişli olmak ve bunu desteklemek 
(f) Üretime uygun bir ortam sağlamak 
(g) Eğitim destekleme çalışmalarını kanıta dayalı tıp uygulamaları paralelinde planlamak 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük 

Madde 10- Bu çalışma esasları, KLİMUD Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 11- Bu çalışma esasları hükümlerini, KLİMUD Yönetim Kurulu ve AGUK Yürütme Kurulu 
yürütür. 

Özel Maddeler: 

(1) AGUK üyesinin görevden çekilmesi: Komisyonda aldığı sorumluluk ve görevleri yerine 
getiremeyeceğini düşünen üyeler bu isteklerini AGUK YK’na bildirir ve başkan bu isteği KLİMUD YK’na 
iletir. 

(2) Komisyon üyesinin görevden alınması: Madde 9’da yer alan çalışma ilkelerine uymayan veya aldığı 
görevi yerine getirmeyen üyeye uyarı yapılır ve gerekirse üyeliği sonlandırılır. 

(3) AGUK YK üyesi görevden çekilirse yerine yeni üye seçilir. 

(4) Madde 2’de belirtilen koşulları sağlamayan kişinin üyeliği düşer. 

 


