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Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanlık Alanı 

•  Ülkemizde 1929 yılından itibaren yasal 
belgelerde tanımlanmakta 

Bakteriyoloji (1929) 
Mikrobiyoloji (1961  ve 1973) 
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji (1983) 
Tıbbi Mikrobiyoloji (2002) 

•  2009 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliği ekli çizelgesinde 41.sırada “Tıbbi 
Mikrobiyoloji” olarak yer almakta 

•  Uzmanlık belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylanmış Tıbbi Mikrobiyolog sayısı 1020



Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 

Tarihi:19.06.2002  Sayısı:24790 
Resmi Gazete  Tarihi:19.06.2002



18 Temmuz 2009 CUMARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 27292 
YÖNETMELİK  Karar Sayısı : 2009/15153 

Ekli “ Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”  nin 
yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 19/6/2009 tarihli ve 7414 sayılı 
yazısı üzerine, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 
29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

39 Tıbbi Farmakoloji  4 yıl 
40 Tıbbi Genetik  4 yıl 
41 Tıbbi Mikrobiyoloji  4 yıl 
42 Tıbbi Patoloji  4 yıl 
43 Üroloji  5 yıl



Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanlık Alanı 

• Yasal düzenlemelere uygun olarak açılan 
“Tıpta Uzmanlık Sınavı=TUS’’da alınan puan 
ile yerleşilen bir tıpta uzmanlık alanı 

• Eğitim Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı 
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yetkili 
kılınan birimler



Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanları 

• Hastaneler ve çeşitli sağlık kuruluşları 
• Direkt ya da dolaylı olarak mikrobiyal 
ajanlarla ilgili çalışmaların yapıldığı 
merkezler 

• Endüstriyel kurumlar



Çalışma Alanları 

•  Enfeksiyon şüphesi olan hastalarda muhtemel 
nedeni belirlemeye yönelik tanı ve tedavi 
yöntemleri konusunda çalışmalar 

•  Bakteriyel, viral, parazitik ve mantar 
enfeksiyonlarının tanısı ile konak immun 
sisteminin bu ajanlara verdiği yanıtın ölçülmesine 
yönelik laboratuvar işlemler 

•  Tıbbi mikrobiyolog hasta yatağı ile laboratuvar 
testleri arasında bağlantıları olan bir uzmanlık



Çalışma Alanları 

• Hastane enfeksiyon kontrolü 
– Risk altında olan kişiler için önlemler 
– Toplum ve kamu sağlığına katkı 

• Ulaştığı veriler doğrultusunda öneriler 
– Yeni hastane binalarının tasarımı, eski binaların 
yenilemesinde teknik personele tıbbi 
danışmanlık 

• Bol miktarda akademik araştırma için fırsat



Çalışma Alanları 

• Meslektaşları ile iş bölümü 
• Klinikteki hekimlerle iyi işbirliği 
• Kalite ve Akreditasyon işlemlerine katılma 
yükümlülüğü



Klinik 
M ikrobiyoloji 
Uzmanlığı 

Bakteriyoloji  M ikoloji  T.İmmunoloji Parazitoloji Viroloji



Uzmanlık Eğitimi 

•  TUEY, Yüksek Öğretim Kurumu ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından oluşturulan kurullar 

•  Tüm uzmanlık alanlarının gereksinimlerini 
karşılaması ve herkesçe kabul edilebilir olması 

•  Uzmanlık alanlarının bu kurullarda dengeli temsili 
•  Uzmanlık dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin 
bu kurullarda alınan kararlarda daha çok 
belirleyici olması uluslararası bir kabul



ESCMID News 3.2002 

Klinik Mikrobiyoloji’nin bir Tıbbi Uzmanlık Alanı Olarak Tanımlandığı Ülkeler; 
Evet (yeşil), Hayır (kırmızı), Yan dal (sarı)



Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Süresi; 
3 yıl (sarı), 4 yıl (turuncu), 5 yıl (kırmızı)



Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimine Özellikle Tıp Hekimlerini Öneren Ülkeler; Evet 
(yeşil), Hayır (kırmızı)



Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Sonunda Sınav Yapanlar; Evet (yeşil), 
Hayır (kırmızı)



Dernek 

• Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla 
yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı 
gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek 
veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını 
sürekli olarak birleştirmek suretiyle 
oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip kişi 
topluluklarıdır.



Dernek 

• Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin 
önceden izin almadan dernek kurma hakkı 
vardır. Fiil ehliyetine sahip her gerçek 
kişinin dernek kurma hakkı vardır. Ayrıca, 
hiçkimse dernek kurmaya veya derneğe 
üyeliğe zorlanamaz. Dernekler vakıflar gibi 
topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek 
için kurulmuş yasal topluluklardandır.



Dernek Tüzüğü 

• Her derneğin bir tüzüğü bulunur. 
• Dernekte belirtilen her konudan dernek 
sorumludur 

• Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların 
belirtilmesi zorunludur.



Tüzükte Bulunması Gereken Maddeler 

•  Derneğin adı ve merkezi. 
•  Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için 
dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve 
çalışma biçimleri ile faaliyet alanı. 

•  Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve 
şekilleri. 

•  Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı. 
•  Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve 
karar alma usul ve şekilleri.



Tüzük 

•  Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne 
suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı. 

•  Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak 
ise şubelerin nasıl kurulacağı, 

•  Görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil 
edileceği. 

•  Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının 
belirlenme şekli. 

•  Derneğin borçlanma usulleri. 
•  Derneğin iç denetim şekilleri. 
•  Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği. 
•  Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.



Sosyal Sorumluluk 

• Tüm bireylerin ve yönetimlerin, içinde 
yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini 
iyileştirmek için, yerel halk ve bütün 
toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya 
için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal 
gelişmeye destek verme 
sorumluluğudur.



TTBUDEK 

• Türk Tabipleri Birliği (TTB) Avrupa Tıp 
Uzmanları Birliği (ATUB=UEMS) ne üye 

• Geleceğe yönelik uzmanlık alanlarının 
hazırlıklı olması vb faaliyetler 

• 11 Kasım 1994'te, TTBUzmanlık Dernekleri 
Eşgüdüm Kurulunu oluşturdu 

• 43 anadal, 14 yandal uzmanlık alanını 
temsil eden dernekleri bir yönetmelik 
dahilinde bir araya getirilmesi



TTBUDEK 

• Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlık alanını 
TTBUDEK’de kendini bilimsel dernek olarak 
tanımlayan ve tüzüğü gereği birçok 
uzmanlık alanından üye kabul eden TMC 
temsil etmekte



DERNEK



Hukuki İlkeler 

•  Medeni Kanun’un aşağıda belirtilen 6869. maddeleri 
dernek üyelerinin oy kullanma hakkını tanımlamıştır. 
–  a. Eşitlik ilkesi 

•  Madde 68. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. 
Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve 
mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği 
bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan 
uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine 
ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya 
çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.



Hukuki İlkeler 

–  b. Oy hakkı 

• Madde 69. Her üyenin genel kurulda bir 
oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen 
kullanmak zorundadır.



Hukuki İlkeler 

• Bu maddeler çerçevesinde derneklerde tüm 
asil üyelerin genel kurulda oy hakkı ve 
dernek yönetimine katılma hakkı mevcut



Hukuki İlkeler 

• Dernek tüzüğü üyelerle yapılan bir 
anlaşma 

• Bir üye derneğe girişte imzaladığı 
sözleşme ile sınırlanmıştır 

• Daha sonraki düzenlemeler ve tüzük 
değişiklikleri ile üyelerden bir kısmının 
lehine veya hak gaspına yönelik 
değişiklik yapılamaz



Hukuki İlkeler 

• “Dernek tüzüğünde seçme ve seçilme 
hakkında üyelerinden bir kısmının lehine 
yapılacak değişiklik diğer üyelerin hakkının 
gaspı anlamına gelir, bu hukuki olarak 
mümkün değildir" 

• Mevcut derneklerde; tüzük değişikliği ile 
yeni üye kabulü koşullarında farklı 
uygulamalar getirilebilirken, eski üyelerin 
tüm hakları saklı kalmak zorunda



Hukuki İlkeler 

• Mevcut dernekler tüzük değişikliği ile 
sadece “klinik mikrobiyoloji uzmanları”nın 
seçme ve seçilme hakkı olan bir uzmanlık 
derneğine dönüştürülemeyeceği gibi başka 
bir uzmanlık dalının mensuplarının seçme 
ve seçilme hakkı olan bir uzmanlık 
derneğine de dönüştürülemez.





SÜREÇ 

•  1. Toplantı:  11 Nisan 2009 Cumartesi 
Gazi Üniversitesi Temel Tıp Bil imleri Anfisi 

•  2. Toplantı: 12 Mayıs 2009 Pazar (Anneler Günü) 
Gazi Üniversitesi Temel Tıp Bil imleri Anfisi 

•  3. Toplantı:  24 Mayıs 2009 Pazar 
Sağlık Bakanlığı Eğitim Merkezi (Hekimevi) 
“Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği” kurulmasının gerektiği konusunda fikir birliği oluşmuş 

•  KURULUŞ 25 Mayıs 2009 Pazartesi 
Ankara Vali l iği Dernekler İ l Müdürlüğü UlusAnkara 
Bu uzmanlık alanı mensuplarının üye olduğu “Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) 
kurulmuştur” 

•  Geniş katılımlı Toplantılar 
–  24 Haziran 2009 Ankara 
–  27 Temmuz 2009 İstanbul 
–  30 Ağustos 2009 Eskişehir 
–  14 Eylül 2009 İzmir



Derneklerimiz 

• Kuruluş, amaç ve üyelikler 

– TMC 
– KLİMİK 
– KLİMUD



TMC 

Madde 1 Derneğin adı (Türk Mikrobiyoloji 
Cemiyeti)dir 
27.01.1931 tarihinde kurulmuştur 
Merkezi İstanbul’dadır



Derneğin kurucuları 

• Kurucular 
• Dr.İlhan Sami (Garan) (18821943) 
• Dr.Osman Şerafettin (Çelik) (18871945) 
• Dr.Osman Nurettin (Onur) (18961975) 
• Dr.Ragıp Refik (Güran) (19031963) 

– Bugün hayatta olan yoktur



Üyelik koşulları ve türleri 

Madde 4. Üye olmak için 
A) Yasalar yönünden engeli bulunmamak 
B) 2.maddede yazılı olanlardan en az birinde aynı 
maddede belirtilen şekilde ilgili olmak



Derneğin Amacı 

Madde 2 (1.paragraf) Tıp, klinik, 
veteriner, tarım ve endüstri mikrobiyolojisi, 
bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, 
allerji, infeksiyon hastalıkları, koruyucu 
hekimlik, toplum sağlığı ve toplum 
hekimliği, hijyen, moleküler biyoloji ve 
moleküler mikrobiyoloji, gıda hijyeni ve 
gıda mühendisliği, biyoteknoloji, 
immünoloji dallarında…..



Derneğin Amacı 

•  Uzmanlık veya doktora ya da yüksek lisans 
yapmış veya yapmakta olan meslek sahiplerinin 
bilimsel çalışma ve gözlemlerini bildirmek, 
yaymak ve benzer bilimsel derneklerle 
haberleşerek bilimsel gelişmelere yardımcı olmak, 
gerektiğinde üyenin yasal haklarını korumak, 
ulusal ve bakanlar kurulunca izin verilmiş olan 
uluslararası kuruluşlarda kendilerini temsil etmek, 
konusu ile ilgili yurt sorunlarına yönelmiş 
çalışmalar yapmak, yaptırmak ve bunlara çözüm 
yolları araştırmaktır.



Derneğin Amacı 

• (2.paragraf) Bu amacı gerçekleştirmek 
için dernek, bilimsel toplantılar, simpozyum 
ve kongreler düzenler, bilimsel yayınlar 
yapar. Konusu ile ilgili yurt sorunlarını 
araştıracak çalışma grupları kurar ve 
araştırıcıların verecekleri raporları yayınlar, 
ilgililere ve yetkili makamlara sunar.



Derneğin Amacı 

•  (3.paragraf) Dernek, Tıbbi (KLİNİK) 
Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini en üst düzeye 
çıkarmak amacı ile “Tıbbi (KLİNİK) Mikrobiyoloji 
Yeterlilik Kurulu”nu kurar ve bu kurul aracılığıyla 
Tıbbi (KLİNİK) Mikrobiyoloji  uzmanlarının kalite 
denetimini sağlar; yurt çapında sınavlar yaparak 
sınav sonuçlarına göre uzmanlık yeterlilik belgesi 
verir, uzmanların sürekli tıp eğitimi etkinliklerine 
katılımını özendirir ve denetler.



Tüzük Değişikliği 

• Madde 2’nin 3.paragrafı 10 Ağustos 
2004 tarihli olağanüstü Genel kurul 
Toplantısında oy birliği ile kabul edilerek 
tüzüğe eklenmiş. 
– Dr.Özdem Anğ 
– Dr.Ali Ağaçfidan 
– Dr.Dilek İnanç Yaylalı 
– Dr.Çiğdem Bal 
– Dr.Ramazan İnci



TMC’den Üyelere Duyuru 

•  1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği, bilimsel 
bir dernektir. Ancak, tıbbi (klinik) mikrobiyoloji 
alanında kendisini sadece “uzmanlık derneği” 
olarak tanımlayan bir başka dernek bulunmaması 
nedeniyle, “Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji” uzmanlık 
alanını temsil etme sorumluluğunu görev bilmiş 
ve bu sorumluluğunu görev bilinciyle 
yüklenmiştir….. 

Prof.Dr.Özdem ANĞ 
23 Mart 2009



KLİMİK 

MADDE 1 –  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji alanını her yönden geliştirmek, 
desteklemek ve temsil etmek üzere13 Haziran 
1986’da KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON 
HASTALIKLARI DERNEĞİ adıyla bir dernek 
kurulmuş ve izleyen maddelerde (Dernek) kısa 
adıyla anılmıştır. Derneğin kısa adı “KLİMİK 
DERNEĞİ” dir. 
Dernek merkezi İstanbul’dadır.



Derneğin kurucuları 

MADDE 6 – Derneğin kurucu üyeleri, 
– Dr.Enver Tali Çetin, Mikrobiyoloji AD 
– Dr.Ömer Kasımoğlu, Mikrobiyoloji AD 
– Dr.Ülker Öneş, Pediatri AD 
– Dr.Işık Yalçın, Pediatri AD 
– Dr.Nuran Salman,Pediatri AD 
– Dr.Semra Çalangu, İç Hastalıkları AD 
– Dr.Murat Dilmener, İç Hastalıkları AD 
– Dr.Emine Koçyiğit, İç Hastalıkları AD 
– Dr.Ünal Gürer, Mikrobiyoloji AD 
– Dr.Selim Badur, Mikrobiyoloji AD



Üyelik koşulları ve türleri 

MADDE 8 – Derneğin asıl üyeler ve onursal 
üyeler olmak üzere iki türlü üyesi vardır. 
– 8.1) Asıl üyeler: Asıl üye olabilmek için 
aşağıdaki koşullar aranır. 

– 8.1.1) Fiil ehliyetine sahip bulunmak. 
– 8.1.2) 

A) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
B) Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak 
veya bu dallarda uzmanlık eğitimi almakta veya 
vermekte olmak.



Üyelik koşulları ve türleri 

8.1.3) Madde 4’te belirtilen amaçla ve 
Madde 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.5’te belirtilen 
çalışma konularıyla kurulmuş başka bir 
derneğe üye olmamak.



Amaç ve çalışma konuları 

MADDE 4 – Derneğin amacı, “İnfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanıyla 
ilişkili sağlık hizmetlerinin, bilimsel 
çalışmaların ve uzmanlık eğitiminin düzeyini 
ülke çapında yükseltmeyi hedefleyen 
etkinliklerde bulunmak” olup çalışma 
konuları aşağıda gösterilmiştir.



Amaç ve çalışma konuları 

4.1) “İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
uzmanlık dalının” bütünlüğünü, çıkarlarını 
korumak ve kollamak ve bunun için her türlü 
yasal girişimde bulunmak ve bunların 
uygulanmasını sağlamak. 

4.2) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak, 
bu çalışmaları desteklemek ve düzenlemek, 
bunları ve tüm bilimsel gelişme ve faaliyetleri 
üyelerine ve kamuoyuna sunmak ve duyurmak.



Amaç ve çalışma konuları 

4.3) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık 
eğitimini ülke gerçeklerini temel alarak evrensel düzeyi 
ve standartları hedefleyerek geliştirmek amacıyla, 
"İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve 
Yeterlilik Kurulu (İHKMEYK)"nu kurmak ve bu kurul 
aracılığıyla İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
uzmanlarının kalite denetimini sağlamak, eğitim birimleri 
arasında koordinasyon ve standardizasyonu sağlamak, 
uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart 
sınavlar yapmak ve bunun koşullarını oluşturmak, 
uzmanlık yeterlilik belgesi vermek, sürekli tıp eğitimi 
etkinliklerine katılımı özendirmek ve denetlemek.



Amaç ve çalışma konuları 

4.4) Üyelerin bireysel ve mesleksel sorunlarını çözmede 
yardımcı olmak, meslek haklarını savunmak. 

4.5) “İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık 
dalını” bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde yurt içinde 
ve yurt dışında temsil etmek. 

4.6) Çocukların ve yetişkinlerin infeksiyon hastalıklarından 
korunması için bulaşmayı önleyici önlemler almak, bu 
konuda sağlık kurumları ile işbirliği yapmak, sağlık 
personelinin eğitimine yardımcı olmak ve halkı 
aydınlatmak.



Yürürlük 

MADDE 36 – Bu Tüzük değişikliği 2 Ekim 
2006 tarihli olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında kabul edilerek yürürlüğe 
girmiştir. 

•  Genel kurulda kimler vardı !!!!!!! 
•  İlk Tüzüğe aykırılıklar söz konusu!!!!



Kongrelerde Eğitim Başlıklı Konular 

•  Mikoloji Eğitimi Nasıl Olmalı; Nuran YULUĞ. 3.Ulusal Mantar 
Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi. 2730 Mayıs 2003, Bodrum 

•  Mikrobiyolojide Uzmanlık Eğitimi ile İlgili Gelişmeler; Yurdanur 
AKGÜN, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitiminin Planlanması; Bülent 
SÜMERKAN, XXXI.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 1923 Eylül 2004, 
Kuşadası 

•  Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mikrobiyoloji Lisans Üstü Eğitimi, Mine 
ANĞ KÜÇÜKER.  XXXII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 1216 Eylül 2006, 
Antalya 

•  Klinik Mikoloji Öğretim ve Eğitimi Nasıl Olmalı; Şinası Taner 
YILDIRAN. 5.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi. 20 
23 Haziran 2007, Çanakkale



BİR “KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK 
DERNEĞİ”NE GEREKSİNİM….. 

Var mıydı ? 

Sanırım yanıtını buldu.



KLİMUD



Eğitim 

• Bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir 
olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel 
ve bireysel boyutları aynı anda içinde 
bulundurduğundan, tanımının yapılması zor 
bir kavram



Eğitim 

• Bireylerin toplumun standartlarını, 
inançlarını ve yaşama yollarını 
kazanmasında etkili olan tüm sosyal 
süreçlerdir. 

• Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, 
yetenek, tutum ve diğer davranış 
biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.



Eğitim 

• Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle 
okulun vb. ) etkisi altında sosyal yeterlik ve 
optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal 
bir süreçtir. 

• Önceden saptanmış esaslara göre 
insanların davranışlarında belli gelişmeler 
sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesidir.



Eğitim 

• Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı 
yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme 
meydana getirme sürecidir.



Eğitim



KLİMUD 

Tüzüğünde 
duyurduğu ve 
sizinde ortak 
olduğunuz 

sorumlulukları



Madde 2. Amaç ve tanımlar 

2.1.Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği; Klinik Mikrobiyoloji 
uzmanlarının kâr amacı gütmeyen, mesleki ve bilimsel 
amaçlı, ulusal tıpta uzmanlık derneğidir. Derneğin 
amacı; Klinik Mikrobiyoloji alanıyla ilgili eğitim, araştırma 
ve sağlık hizmetlerinde bilimsel standartları oluşturmak, 
korumak, geliştirmek ve ulusal politikalar oluşturmak, 
Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalının saygınlığının 
korunması ve yüceltilmesi için önderlik etmek, üyelerinin 
haklarının korunması ve geliştirilmesi için girişim ve 
faaliyetlerde bulunmaktır. 
Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve 
sosyal ilişkileri geliştirir ve tüm etkinliklerinde etik 
standartları dikkate alır.



Madde 2. Amaç ve tanımlar 

2.2. Klinik Mikrobiyoloji, hastalıkların mikrobiyolojik 
etkenlerinin belirlenmesi, bu hastalıkların kontrolü ve 
önlenmesi, ayırıcı tanısı, prognozu ve tedavilerinin 
izlenmesi amacıyla hastaya ait tüm biyolojik örneklerin 
incelenmesinde mikrobiyolojik, immunolojik ve 
moleküler testlerin seçimi, uygulanması, sonuçların 
yorumlanması ve tıbbi konsültasyonunu da içeren tıbba 
ve kliniğe özgün bir laboratuvar bilimi ve uzmanlık 
alanıdır. 

•  Klinik Mikrobiyoloji terimi tüm dünyada Tıbbi 
Mikrobiyoloji ile eş anlamlı olarak kullanılmakta olup 
bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, immunoloji 
ve moleküler mikrobiyoloji bilim alanlarını 
kapsamaktadır.



Madde 2. Amaç ve tanımlar 

2.3. Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığı, ülkemizde bu 
dalda tıpta uzmanlık eğitimi verilmeye 
başladığından bu yana Mikrobiyoloji, 
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ile Tıbbi 
Mikrobiyoloji gibi isimlerle anılmış olan tıpta 
uzmanlık eğitimini ve bundan sonra çıkarılacak 
olan tıpta uzmanlık ile ilgili yasal 
düzenlemelerde yer alacak bu ana daldaki tıpta 
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmayı tanımlar.



Madde 2. Amaç ve tanımlar 

2.4. Klinik mikrobiyoloji uzmanlık 
eğitimi, Temel ve Klinik Mikrobiyoloji 
eğitimi ile birlikte bir klinik laboratuarı 
yönetmek için gereken bilgi yönetim 
sistemleri, otomasyon, işletme, 
istatistik ve kalite yönetimi 
eğitimlerini de kapsar.



Madde 3. 

Faaliyet alanları ve çalışma biçimleri 

a) Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık dalını bilimsel, hukuksal ve 
etik zeminlerde yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek. 

b) Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalının saygınlığının 
korunması ve yüceltilmesi için önderlik etmek ve 
üyelerinin haklarının korunması ve geliştirilmesi için 
gerekli girişimlerde bulunmak. 

c) Ülke çapında Klinik Mikrobiyolojinin tüm alanlarında en 
yüksek mesleki ve bilimsel standartların yerleşmesini ve 
sürdürülmesini sağlamak üzere faaliyetlerde bulunmak,



3.1. Eğitim 

d) Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitiminin, çağdaş eğitim 
ve bilim ölçütlerine uygun standardını oluşturmak, 
korumak ve yükseltmek amacıyla “Klinik Mikrobiyoloji 
Yeterlilik Kurulu”nu kurmak ve bu kurul aracılığı ile 
“Klinik Mikrobiyoloji” Uzmanlarının kalite denetimini, 
eğitim birimleri arasında koordinasyonu ve 
standardizasyonu sağlamak üzere faaliyetlerde 
bulunmak, uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde 
standart sınavlar yapmak ve bunun koşullarını 
oluşturmak, uzmanlık yeterlilik belgesi vermek. 

e) Klinik Mikrobiyoloji alanında araştırma 
görevlilerinin/asistanların daha iyi yetişebilmesi ve 
uzmanların bilgi ve becerilerinin artırılması için ülke 
çapında sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişim 
kapsamında bilimsel etkinlikler düzenlemek, bu 
etkinliklere katılımı özendirmek, desteklemek.



3.1. Eğitim 

f) Klinik Mikrobiyoloji alanındaki yardımcı 
elemanların (teknisyen/teknikerler, hemşireler 
vb.) eğitiminin yeterli ve sürekli olması 
konusunda faaliyetlerde bulunmak. 

g) Klinik Mikrobiyoloji alanı ile ilgili bilimsel 
toplantılar (kongre, sempozyum, panel, seminer, 
kurs, çalıştay vb) düzenlemek, bilimsel yayınlar 
(kitap, dergi, elektronik yayın vb) yapmak. 

h) Klinik Mikrobiyoloji alanında her türlü kurum ve 
kuruluşa bilgi, uzmanlık desteği ve danışmanlık 
hizmetleri sağlamak,



3.2. Araştırma 

a) Ülke çapında Klinik Mikrobiyoloji alanında yüksek kalitede 
kurumsal ve çok merkezli bilimsel çalışmaların üretilmesini 
teşvik etmek, yönlendirmek, desteklemek 

b)Uzmanlık alanıyla ilgili araştırmalara destek amacıyla 
kaynak bulmak, ödül ve burslar sağlamak ve ortak 
çalışmaları koordine etmek, 

c) Klinik Mikrobiyolojiyle ilgili yerel, bölgesel ve ulusal 
verilerin oluşturulması ve toplum sağlığının korunması için 
araştırmalar yaptırmak, bunları desteklemek ve çalışma 
sonuçlarını yayımlamak, arşivlemek, 

d) Üyelerin bilimsel verilere ulaşmaları ve veri alışverişi 
yapabilmeleri için zemin oluşturmak ve organizasyonlar 
yapmak,



3.3. Hasta Hizmeti 

a) Ülkemizde Klinik Mikrobiyoloji alanında her düzeydeki laboratuvar 
hizmetlerinin alt yapısı, niteliği ve maliyeti konularında politikalar 
geliştirmek, ulusal insan gücü planlaması çalışmaları yapmak. 

b) Ülke çapında Klinik Mikrobiyoloji laboratuvar hizmetlerinin en yüksek 
düzeyde verilmesini teşvik etmek, desteklemek ve bu amaçla 
araştırma ve çalışmalar yapmak ve standartlar oluşturmak, 

c) Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarları için uygulama kılavuzları ve 
rehberleri oluşturmak ve yaymak, bunların uygulanması için gerekli 
etkinliklerde bulunmak, 

d) Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar hizmetlerinde etik standartların 
uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek, 

e) Laboratuvar hizmeti alan bireylerin çıkarlarını korumak ve hastalıkların 
laboratuvar açısından maliyetleri ile ilgili çalışmalar yapmak.



3.4. Toplum Sağlığı 

a) Klinik Mikrobiyoloji alanında toplum sağlığını 
ilgilendiren konularda hem üyelerini hem de 
toplumu yazılı ve görsel basın vb aracılığıyla 
bilgilendirmek. 

b) Salgınlar da dahil olmak üzere toplum sağlığını 
tehdit eden enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi, 
tanımlanması ve kontrol altına alınmasında 
politikalar oluşturmak, görüş bildirmek ve 
epidemiyolojik çalışmalar dahil destekleyici 
faaliyetlerde bulunmak,



3.5. Mesleki, Sosyokültürel ve diğer çalışmalar 

a) Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığının ve Uzmanlarının 
hukuksal ve mali konularda, özlük haklarıyla ilgili 
sorunlarının çözümünde destek olmak, bunun için gerekli 
girişimlerde bulunmak 

b) Yurtiçi ve yurtdışındaki meslektaşlar ve üyeler arasındaki 
ilişkileri güçlendirmek, dayanışmayı sağlamak amacıyla 
kültürel ve sosyal etkinliklerde ( geziler düzenlemek, 
sandıklar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla 
üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak vb ) 
bulunmak, 

c) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz 
mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve 
taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,



3.5. Mesleki, Sosyokültürel ve diğer çalışmalar 

d) Gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışında şubeler açmak, 
federasyon ve konfederasyonlar oluşturmak veya bunlara 
üye olmak, 

e) Derneğin amaçlarına yönelik etkinliklere katılmak, benzer 
hedeflere sahip ulusal ve uluslararası düzeyde kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

f) Madde 2'de açıklanan temel amacına yönelik diğer 
çalışmalarda bulunmak. 

3.6 Dernek, yukarıda sayılan tüm amaçlar için gerekli her 
türlü bilimsel kurul, grup ve komisyon vb oluşturur, ulusal 
ve uluslararası kurum ve kuruluşla işbirliği yapar, ortak 
faaliyet ve girişimlerde bulunur.



SONUÇ 

•  Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla 
kasıtlı olarak istedik değişme meydana 
getirme süreci olarak tanımladığımız eğitime, 
üyelerimizin duyduğu gereksinim ve vereceği 
katkı ile Uzmanlık alanımızla ilgili hukuki ve 
bilimsel vizyonun çizilmesi, akademik eğitimin bir 
çekirdek eğitim programına kavuşturulması ve 
uygulanması, mesleki işbirliğinin sağlanması ve 
buna benzer konularda Uzmanlık derneğimizin 
katkısı; şekil ve anlam kazanacaktır…



Teşekkür Ederim 

Meslektaşlar olarak birbirimizle olan 
bağlarımızın artmasını ve her 

meslektaşımızın sosyal sorumluluk 
projesi olan derneğimiz KLİMUD’a katkı 

vermesini arzederim. 
Size duyulan güvenle bu hareket 

başlatılmıştır.



www.mikobakteri2009.org


