
Sayın Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) Genel Kurul Üyesi, 

      30.09.2019 

KLİMUD- Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) Olağan TTMYK Seçimli Genel Kurul * 
toplantısı, 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi esnasında, 29 Ekim 2019 Salı günü saat 18.30-
19.30’da Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Bayraklı - İZMİR adresinde aşağıda belirtilen gündem 
maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.  Toplantı ile ilgili bilgilere KLİMUD Web sayfasından da 
ulaşmak mümkün olabilecektir. Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.   

        

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği  
TTMYK Yürütme Kurulu adına  

Prof. Dr. Melek DEMİR 
                                                                                                                                                Başkan 

 
GÜNDEM: 

1. Açılış 
2. Divan Oluşturulması 
3. Gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması 
4. TTMYK-Yürütme Kurulu 2015-2019 etkinlik raporunun sunulması 
5. TTMYK Yürütme Kurulu ve Akreditasyon Komisyonu üyelerinin seçilmesi 
6. Görüş ve önerilerin alınması 
7. Kapanış 

 
 

* Yeterlik Genel Kurulu hakkında açıklama: 

4.1- Yeterlik Genel Kurulu: KLİMUD veya TM  üyesi olan Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji dalında KLİMUD tara ndan 

verilen Uzmanlık Yeterlik Belgesi veya mevzuata uygun olarak Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eği mi verme yetkisi 

olan KLİMUD ve   veya TM  üyeleri Yeterlik Genel Kurulunun üyesidir.  

Yeterlik Genel Kurul toplan ları    gün öncesinden KLİMUD  eb sayfasından ve elektronik posta yoluyla üyelere 

duyurulur.  

4.1.1- Yeterlik Genel Kurulun n G  e le i: 

4.1.1.1- Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır. Yeterlik Genel Kurulu, tercihan ulusal kongre sırasında, iki yılda 

bir toplanır.  

4.1.1.2- Yeterlik Yürütme Kurulu’nun   asıl ve   yedek üyesini, Akreditasyon Komisyonu’nun 3 asıl ve 2 yedek 

üyesini seçer. 

4.1.1.3- Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporunu görüşür, önerilerde bulunur ve gerekli kararları alır.  

4.1.1.4– Gerekli olması durumunda yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve üyelerini 

seçer.  

 
TTMYK Yönergesinin genel kurul üyeliği ile ilgili maddeleri: 
 
4.1 - KLİMUD veya TM  üyesi olan Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji dalında KLİMUD tara ndan verilen Uzmanlık 

Yeterlik Belgesi veya mevzuata uygun olarak Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eği mi verme yetkisi olan KLİMUD ve   

veya TM  üyeleri Yeterlik Genel Kurulunun üyesidir.  

 

 -   manlık  e e lik  e E i  i  el ele i  

7.1–   manlık  e e lik  el esi: Uzmanlık Yeterlik değerlendirmesi sonucunda başarılı olanlara ''Uzmanlık 

Yeterlik Belgesi'' verilir. Yeterlik değerlendirme kriterleri ile alınan Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi  0 yıldır.  

   - E i  i  el esi  Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eği minde görev almaya yetkili uzman üyelere ve mevzuatla 

uzmanlık eği ci yetkisi belirlenmiş uzman olmayan (TUEY 20   madde  0 ve geçici madde   uyarınca  



yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten -   Temmuz 200 - önce 2    sayılı Y K Kanununa göre profesör veya 

doçent unvanını almış olup ilgili dalda eği m vermeye başlamış ve halen T. Mikrobiyoloji uzmanlık eği mi 

görevinde olanlar) üyelere talep etmeleri durumunda yazılı başvuru sonrası düzenlenir.  

10. Geçici Maddeler  
10.3- TM  tara ndan 200  yılında eği ci sıfa yla sınavsız verilen on yıl süreli yeterlik belgesi olanlara KLİMUD 

Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na başvurdukları takdirde, Eği ci belgesi düzenlenir.  

 
 
 


