
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 

Çalışma Komisyonları Yönergesi 
 

Bu yönerge, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin gösterdiği faaliyetlere esas olarak 

görevlendirilen ya da görevlendirilecek olan sorumlu çalışma komisyonlarının 

kuruluma, organizasyon, işleyiş, denetleme ve kapatılması ile ilgili düzenlemeleri 

yapar.  

Yönerge içinde geçen Cemiyet; Türk Mikrobiyoloji Cemiyetini, Yönetim Kurulu 

(YK); Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu’nu, Komisyon; Cemiyetin 

yönetim kurulu tarafından görevlendirilen faaliyete esas birimini, Temsilci; Her 

çalışma komisyonunda görev alan Yönetim Kurulu üyesini, Üye; Yönetim kurulu 

tarafından görevlendirilen çalışma komisyonu üyesini anlatır. 

Madde 1. Komisyonların Kurulması; Çalışma komisyonları cemiyetin tüzüğünün 7. 

Maddesi, II. Fıkrası (g) bendine dayanarak yönetim kurulu tarafından bir yönetim 

kurulu kararı ile kurulur, görevlendirilir ve kapatılır. 

Madde 2. Komisyonlar Y.K. tarafından iki yıllık süre ile görevlendirilir. Bu sürenin 

sonunda yönetim kurulu ilgili komisyonun görev süresini uzatabilir, komisyon 

üyelerini değiştirebilir, komisyonu kapatabilir.  

a) Komisyon üyeleri yönetim kurulu tarafından dernek üyeleri arasından 

belirlenir ve yönetim kurulu kararı ile üyelik görevine iki yıl için atanır. 

b) Komisyonun faaliyetleri için gerekli bütçe ve yer cemiyet tarafından yönetim 

kurulu kararı ile sağlanır. 

c) Her komisyon çalışma süreci içerisinde kararlarını oy çokluğu ile alır ve 

yönetim kurulu onayından sonra uygulamaya koyar.  

d) Komisyonlar kendi içinde alt çalışma komisyonları oluşturabilirler.  

e) Komisyon kararları ile ilgili yönetim kurulu onayı yazılı olarak ya da 

elektronik ortamda olabilir. Alınan kararlar, yapılan uygulamalar ve sonuçları 

komisyondaki temsilci tarafından aylık raporlar halinde yönetim kuruluna 

iletilir. 

f) Her komisyonun görevi ile ilgili aldığı kararlar ve uygulamalar yönetim kurulu 

tarafından onaylandıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısında resmi karar 

olarak karar defterinde kayda geçer. 

Madde 3. Her çalışma komisyonu içerisinde ve komisyonun çalışmaları hakkında 

düzenli gözlem ve denetleme raporlarını yönetim kuruluna sunan komisyonda görevli 

bir temsilci yönetim kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu değişikliklerinde bu 

temsilci yönetim kurulu kararıyla değiştirilir. Değiştirilen temsilci arzuladığı takdirde 

komisyon üyesi olarak devam edebilir. 

Madde 4. Çalışma komisyonlarının faaliyetleri yönetim kurulunda aylık toplantılarda 

her yönetim kurulunda temsilciler tarafından kısa rapor olarak ya da sözel geri bildirim 

olarak sunulur. Gereği durumunda sadece çalışma komisyonlarından biri ya da birkaçı 

için çağrılı toplantılar düzenlenerek YK tarafından gerçekleştirilir.    
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Madde 5. Komisyon ilgili görevin tamamlanması veya komisyon faaliyetlerinden 

beklenen verimin alınamaması gibi durumlarda herhangi bir zamanda yönetim kurulu 

kararı ile lağvedilebilir, bazı görevleri sonlandırılabilir, görevleri başka bir komisyona 

devredilebilir. 

Madde 6.  İlk aşamada kurulması yönergede yer alması planlanan komisyonlar, 

görevleri ve ilgili temsilcileri aşağıdaki gibidir. Bundan sonra kurulacak olan çalışma 

komisyonlarının ve değişecek temsilcilerin yönergede yenilenmesine gerek yoktur. 

Sadece yönetim kurulu kararları ile kayda girmesi yeterlidir.  

A) Eğitim Komisyonları: 

1. İlk ve Orta Öğretimde Mikrobiyoloji Eğitim Komisyonu: Görev; İlk ve orta 

öğretimde mikrobiyoloji dünyasını tanıtmak, mikrobiyoloji bilim alanında 

çalışma yapmayı özendirmek, mikroplarla ilgili farkındalık yaratmak. Buna 

yönelik olarak eğitsel materyaller oluşturmak, pilot iller ve gönüllüler 

belirlemek, ödüllendirme sistemi oluşturmak. Temsilci; Barış Otlu 

2. Lisans Düzeyinde Eğitim Komisyonu: Görev; Tıp Fakültesi öncelikli olmak 

üzere lisans düzeyinde mikrobiyoloji eğitimi ile ilgili standardizasyon 

çalışmalarını gerçekleştirmek, müfredat oluşturmak, konu ile ilgili nitelikli 

bilgi üretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Temsilci; M. Ali Öktem 

3. Lisansüstü Eğitim Komisyonu: Görev; Bilim uzmanlığı ve doktora eğitimi ile 

ilgili standardizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek, müfredat oluşturmak, 

konu ile ilgili nitelikli bilgi üretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

Temsilci; Mustafa Özyurt  

4. Topluma Yönelik Mikrobiyoloji Eğitim Komisyonu: Görev; Toplumun 

bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma, faydalı 

mikroorganizmalar ve insan mikrop ilişkisi ile ilgili toplumsal farkındalığı 

arttıran eğitsel dokümanlar hazırlamak ve aktiviteler düzenlemek. Temsilci; 

Sebahat Aksaray 

B) Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu: Görev; Cemiyetin tanıtımında ve halkın 

mikrobiyoloji ile ilgili güncel gelişmeler konusunda hızlı ve doğru 

bilgilendirilmesini sağlamak. Bu amaçla sosyal medyanın daha aktif 

kullanılmasını sağlamak (E posta grubu, Web sayfası düzenlemeleri ve 

güncellemeleri yapmak, Facebook, Twitter hesapları açmak, güncellemek, 

bilgilendirici paylaşımlar yapmak) Temsilci; Barış Otlu 

C) Kongre Düzenleme Komisyonu: Türk Mikrobiyoloji Kongresini düzenlemek. 

Temsilci; Z. Çiğdem Kayacan. 

D) Uluslararası İlişkiler Komisyonu: Cemiyetin uluslararası dernekler ve 

federasyonlar ile ilişkilerini geliştirmek, üyeleri için burs ve araştırma 

imkanlarını çoğaltmak. Yurt dışındaki mikrobiyoloji dernekleri ile ortak 

aktiviteler düzenlemek. Temsilci; Arzu Sayıner 

E) Çalışma Grupları Komisyonu: Çalışma grupları arasında düzenlemeler 

yapılarak ESCMID çalışma grupları ile benzer bir yapının kurulmasının 

sağlanması. ESCMID çalışma grupları ile ortak çalışmalar için projeler 

hazırlanmasının teşvik edilmesi. Temsilci; Selçuk Kılıç, Mehmet Ali Öktem  

 

 


