
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (KLİMUD) ÇALIŞMA 

GRUPLARI BÜTÇE YÖNERGESİ  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE-1. (1) Bu yönergenin amacı Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği bünyesinde 

kurulan çalışma gruplarına ayrılan bütçe yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE-2. (1) Bu yönerge Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği bünyesinde kurulmuş ve 

kurulacak olan tüm çalışma gruplarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE-3. (1) Bu yönerge Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Tüzüğünün 3. Maddesini 

ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Çalışma Grupları Yönergesini dayanak alır. 

Tanımlar 

MADDE-4. (1) Bu yönergede geçen; 

a) Alt çalışma Grubu: Çalışma Grubu tarafından gerekli durumlarda oluşturulan ve Çalışma 

Grubu Yürütme Kuruluna karşı sorumlu olan yapıları, 

b) Bütçe: KLIMUD Yönetim Kurulu tarafından çalışma gruplarına ayrılan yıllık paydan ve 

Çalışma Grubu tarafından düzenlenen etkinliklerden elde edilen net gelirlerin tanımlanmış bir 

bölümünden oluşan finansal kaynak ve harcamaları, 

c) Çalışma Grubu: KLIMUD bünyesinde ve KLIMUD’un kuruluş amaçları doğrultusunda 

tıbbi mikrobiyolojinin farklı alanlarında araştırmalar yapmak, bilgi-görüş üretmek ve yaymak 

üzere kurulan en az 5 KLIMUD üyesi tarafından oluşturulan grupları, 

ç) Dönem: Yürütme Kurulu’nun görev yaptığı 2 (iki) yıllık süreyi, 

d) Etkinlik: Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen her tür araştırma, proje, eğitim 

etkinliği, bilimsel toplantı, yayın, vb gibi tüm faaliyetleri, 

e) KLIMUD: Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’ni, 

f) Genel Kurul: Çalışma grubuna kayıtlı üyelerin katılımıyla gerçek ya da sanal ortamda 

yapılan toplantı ve oylamaları, 

g) Yönetim Kurulu: KLIMUD Yönetim Kurulu’nu, 

ğ) Yürütme Kurulu: Çalışma Grubuna kayıtlı üyeler tarafından seçimle belirlenen 5 kişilik 

yürütme ve karar organını, 



ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçenin Oluşturulmasına Ait Usul ve Esaslar 

Bütçe Kaynağı 

MADDE-5. (1) Çalışma grupları için KLİMUD kontrolünde “çalışma grupları ortak banka 

hesabı” açılır. Ayrıca çalışma gruplarının herbirine ayrı ayrı banka hesabı açılır.  

(2) Çalışma Gruplarına, Dernek bütçesinin uygun olması durumunda, KLIMUD Yönetim 

Kurulu tarafından her yıl belirli bir miktar bütçe ayrılır. Bütçe için ayrılacak miktar her yıl 

yönetim kurulu tarafından belirlenerek KLIMUD’a ait “çalışma grupları ortak banka 

hesabı”nda tutulur. 

(3) Çalışma grupları yaptıkları etkinliklerden elde edilen gelirlerden masraflar çıktıktan 

sonraki bakiyenin %40’ı oranında pay alır ve bu pay çalışma grubu adına KLİMUD 

tarafından açılmış hesaba aktarılır. Ayrıca, %10’luk bir pay da “çalışma grupları ortak banka 

hesabı”na aktarılır.  

(4) Yönetim kurulu etkinliklerin düzenlenmesi için sponsor desteği alınması konusunda 

çalışma grubuna yardımcı olur. 

(5) KLİMUD çalışma grubu hesaplarındaki hareketleri izleyerek, yıllık olarak ve istendiğinde 

Yürütme Kurulu’na bilgi verir. 

(6) Kapanan çalışma grubunun bütçesi dernek bütçesine aktarılır. 

 

Bütçenin Çalışma Gruplarına Dağıtılması 

MADDE-6. (1) Çalışma gruplarının hesaplarına “çalışma grupları ortak banka hesabı”ndan 

ayrılacak paylar her yıl Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulu bu kararı 

verirken çalışma gruplarının “KLİMUD Çalışma Grubu Yönergesi”ndeki şu bilimsel ve 

eğitsel sorumluluklarını yerine getirme oranlarını gözetir: 

a) Çalışma konularında bilimsel araştırmalar planlamak ve yürütmek (KLİMUD Çalışma 

Grubu adına olmak kaydıyla). 

b) Bilimsel çalışmaları ulusal/uluslararası toplantılarda sunmak, dergilerde veya kitaplarda 

yayınlamak (KLİMUD Çalışma Grubu adını kullanmak kaydıyla). 

c) Çalışma konularında bilimsel ve endüstriyel projelere danışmanlık yapmak, katkı sunmak 

ve/veya yürütmek (KLİMUD Çalışma Grubu adını kullanmak kaydıyla). 

ç) Diğer çalışma grupları, bilim insanları ve bilimsel dernekler ile işbirliği yapmak. 



d) Kendi konularında Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmak, bilgilendirme notları ve görüş 

oluşturmak. 

e) Kendi konularında KLIMUD adına Sağlık Bakanlığı’na ve diğer kuruluşlara görüş 

oluşturmak ve danışmanlık vermek. 

f) Kendi konularında KLİMUD adına klinik/tanısal, vb rehber çalışmaları yapmak/katkı 

sunmak. 

g) KLIMUD Kongrelerinin düzenlenmesine bilimsel katkı sunmak. 

ğ) Eğitim materyalleri (web-tabanlı materyaller dahil) hazırlamak ve/veya hazırlanmasına 

katkı sunmak. 

h) Sempozyum, çalıştay, kurs, okul gibi eğitsel etkinliklere katkı sunmak. 

ı) TTMYK etkinliklerine yeterlik sınavlarına düzenli olarak soru, gerektiğinde eğitim 

materyali hazırlayarak ve TTMYK tarafından istenebilecek konularda destek vermek. 

i) Tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri, meslektaşlar ve halka yönelik bilgilendirme 

yazıları hazırlamak, toplantılar yapmak. 

(2) Çalışma gruplarından KLİMUD Çalışma Yönergesi Madde 10.3’de tanımlanan en az 

başarım ölçütlerini gerçekleştiremeyenlerin hesaplarına o yıl için aktarım yapılmaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçenin Kullanılmasına Ait Usul ve Esaslar 

Bütçenin Yönetimi 

MADDE-7 (1) Çalışma gruplarına ayrılan bütçelerin yönetimi KLİMUD Yönetim Kurulu’na 

aittir. 

(2) Yürütme kurulu, yapılacak harcamaların yıllık planlamasında KLİMUD Yönetim 

Kurulu'nun ön onayını almak zorundadır. 

(3) Yürütme Kurulu planladığı harcamaları her yıl 15 Ocak’a kadar Yönetim Kuruluna 

bildirir. Yönetim Kurulu, Yürütme Kuruluna geribildirimde bulunur. Tahmini harcama 

bütçesi Yönetim Kurulunun ön onayından sonra yürürlüğe girer. 

(2) Harcama bütçesi dahilinde Yürütme Kurulunun yazılı kullanma talebi ve gerekçesi 

KLİMUD Yönetim Kurulunda incelenerek karara bağlanır. Harcamalar ancak Yönetim 

Kurulu onayından sonra yapılabilir. 

(3) Harcamaların belgelendirilmesi gereklidir. 



(4) Yönetim Kurulu tarafından gerek duyulan hallerde rapor yazılması vb isteklerin 

karşılanması zorunludur. 

 

Bütçenin Kullanım Alanları 

MADDE-8 (1) Çalışma grupları bütçelerini şu alanlarda kullanabilirler: 

a) Derneğin gerçekleştirdiği kongreler ve toplantılar dışında yapılması gereken çalışma grubu 

genel kurul  ya da yürütme kurulu toplantı masrafları. 

b) Çalışma grubunun alanı ile ilgili ve KLİMUD çalışma grubunun adını kullanarak 

gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar için gerekli sarf malzemelerinin ve seyahat giderlerinin 

tamamı ya da bir bölümünün karşılanması. 

c) Çalışma grubu alanı ile ilgili broşür, kitapçık, afiş, vb. gibi eğitim mataryellerinin 

oluşturulması ile ilgili masraflar. 

ç) Çalışma grubu alanı ile ilgili kurs, bölgesel toplantı gibi etkinliklerin düzenleme masrafları. 

d) Çalışma grubu üyelerinin bilimsel toplantılara katılımının tamamen ya da kısmen 

desteklenmesi. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yürürlük 

MADDE-9 (1) Bu yönerge Yönetim Kurulunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

 


