Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
85. YIL ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU
I.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile ilgili güncel durum algısı
1.
2.

II.

TMC’nin geleceği için beklentiler nelerdir?
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

III.

TMC yalnız Klinik Mikrobiyolojiyi değil, tüm mikrobiyoloji alanlarını kapsayıcı bir çatı
olmalıdır.
Bu kapsayıcı çatı yapı içinde Yönetim Kurulu üyelerinin de Mikrobiyolojinin tüm farklı
uygulama alanlarının temsiliyeti sağlanmalıdır.
TMC; çalışma konularına göre farklı disiplinlerdeki meslektaşlarımızı bir araya getirme
görevini üstlenmelidir. Bu amaçla; bunun için stratejik plan geliştirilmeli, ortak
projeler ve çağrılar için ortam yaratılmalıdır.
"Tek Dünya, Tek Sağlık" kavramının da ötesine geçerek, mikrobiyolojiyi tam bir temel
bilim olarak öne çıkartacak genel ve özel işbirliği ve ortaklık ağları kurulmalıdır.
TMC Çalışma grupları beşeri Mikrobiyoloji alanıyla sınırlı kalmamalı, Gıda
mikrobiyolojisi, endüstriyel mikrobiyoloji, vetriner Mikrobiyoloji v.b farklı alanlardan
üyeleri de içerecek şekilde oluşturulmalıdır. Çalışma gruplarına katılım ve davet
konusunda özendirilmelidir.
Toplantılara Mikrobiyoloji alanındaki tüm paydaşlar çağrılmalı ve dernekteki
temsiliyetlerinin artışı sağlanmalıdır.
Eğitim faaliyetleri ile ilgili standart programlar oluşturulmalıdır.
Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde standardizasyona gidilmesi için ÇEP’ler
üzerinde çalışılmalıdır.

TMC’nin alandaki ulusal derneklerle ilişkileri
1.

IV.

KLİMUD’un eşdeğeri gibi görünmektedir.
Üyelerin heterojen yapısına karşın Klinik Mikrobiyoloji gibi tek odaklı görünmektedir.
Günümüzde beşeri mikrobiyoloji alanı ile ilgili bir dernek yapısında olmasına karşın,
kuruluş amaçlarına uygun olarak gıda, ziraat, endistüriyel mikrobiyoloji ve
mikrobiyolojinin diğer alanları da içeren bir yapıya kavuşmalıdır.

TMC üst düzeyde bir federasyon olmalıdır. Bu kapsamda diğer ülkelerde Federasyon
yapılarında olduğu gibi Mikrobiyoloji alanında bir üst şemsiye

TMC’nin uluslararası mikrobiyoloji dernekleriyle ilişkileri
1.

Uluslararası ilişkilerle geliştirmek amacıyla bir komisyon kurulmalıdır.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
V.

Uluslararası derneklerle ilişkiler konusunda yazılı kayıtların eksikliği önemli bir
sorundur. Bu tür genellikle ilişkiler bireysel düzeyde kurulması nedeniyle kurumsal
ilişkiler artırılmalıdır.
Yabancı derneklerle ilişkilerin yaygınlaştırılması için farklı bir yol haritası çizilmelidir.
Yurt dışı derneklerle işbirliği için projeler hazırlanmalı ve işbirliğine projeler ile devam
edilmelidir.
a. Avrupa ve ABD’deki dernekler ile değil Asya-Pasifik ve Avustralya’daki derneklerle
de ilişki kurulmalıdır.
b. İşbirliği amacıyla tematik alanlar ve ortak konular belirlenmelidir.
Üyelerin uluslararası çalışma gruplarına katılımı hedeflenmeli ve üye sayılarının ülkesel
temsiliyetin artırılması sağlanmalıdır.
ESCMID’den toplantılara konuşmacı ve karşılıklı observership için destek istenmelidir.
ASM üyelik sayısı arttırılarak daha büyük destek alınmalıdır.
TMC referans mektupları vererek genç araştırmacılara yardımcı olmalıdır.
ECDC, WHO ve CDC’nin observership duyuruları dernek tarafından yapılmalıdır.
Derneğin uluslararası ilişki ve faaliyetleri sürdürülebilir olmalıdır.

TMC’nin hedeflerine ulaşması için izlenmesi gereken yöntemler
1. Çalışma grupları
a. ÇG yönergesi yeniden gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
b. ESCMID çalışma gruplarına uygun olarak TMC çalışma grupları yeniden
düzenlenmelidir. Uluslararası derneklerdeki (ESCMID, v.b) ÇG'na benzer yapılanma
ile ilişkilerin arttırılması sağlanmalıdır.
c. Çalışma gruplarının tekelden çıkarılması sağlanmalı. Çalışma grupları yönergesi
değiştirilerek, tüm üyelerinin katılabilmesi sağlanmalıdır.
d. Çalışma gruplarının tanıtımı yapılmalıdır.
e. Çalışma gruplarının web siteleri aktif çalışmalarını ve yayınlarını içerecek şekilde
düzenlenmelidir.
f. Yıllık faaliyetleri kongre oturumlarında sunulmalıdır.
2. Eğitim
a. TMC bünyesinde Eğitim komisyonları kurulmalıdır.
 Bu komisyonlar uzmanlık eğitimi için KLIMUD’la ortak çalışmaya devam
etmelidir.
b. Mikrobiyoloji Yüksek lisans eğitimi için ayrı komisyon kurulmalıdır.
c. TMC, ülkemizin gençleri için (ilk, orta, lise) bir “bilim köprüsü” olmalı ve bu amaçla
eğitim rolü üstlenmeli ve eğitsel materyaller hazırlamalıdır.
d. Toplumun mikrobiyoloji hakkında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi konusunda
TMC öncü rol üstlenmelidir.
3. Multidisipliner yapı
a. Diğer dernekler ve klinisyenlerle ortak kongreler, toplantılar düzenlenmelidir.
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b. TMC yönetim kurulunda ve çalışma gruplarında farklı branşların temsiliyeti
sağlanmalı, bu konuda gerekiyorsa mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.
c. Eczacılık, veteriner hekimlik gibi disiplinler çalışma gruplarına ve toplantılara dahil
edilmelidir.
d. Öncelikli hedef olarak “Ortak Sağlık” ya da “Sağlıkta Birlik” konsepti benimsenme ve
Cemiyetin multidisipliner bir dernek olduğu konusunda farkındalık yaratılmalıdır.
f. Farklı branşların birbirini tanıması sağlanmalı ve ortak çalışma platformları
oluşturulmalıdır.
 TMC konu bazlı bir araya getirme görevini üstlenmeli; bunun için stratejik plan
geliştirilmeli, ortak projeler ve çağrılar için ortam yaratılmalıdır.
g. Gerekli olduğu durumlarda Özel sektör platformlara dahil edilmelidir.
h. Multidisipliner ortak amaçlı hedeflerin belirlenmesi için daha büyük bir çalıştay
düzenlenebilir.
4. Üyeler
a. Üyeliklerin ve üye çeşitliliğinin arttırılması yönünde çalışılma yapılmalıdır.
b. Üye profilini geliştirme amaçlı üye popülasyonu analizi yapılmalıdır.
c. Camiamız içinde aidiyet duygusunun arttırılması yönünde çalışma yapılmalıdır.
d. Üye çeşitliliğinin arttırılması, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin üye olması ve
aktivitelere katılması konusunda Yönetim Kurulu, anabilim dalı başkanları ve diğer
üyeler öncü olmalı ve rol üstlenmelidir.
5.

TMC dergisi
a. Multidisipliner yapıya kavuşturulmalı ve diğer branşlardan yayın gönderilmesi teşvik
edilmelidir.
b. Uluslararası endekslere kabulü için çalışılma yapılmalıdır.

6. Tanıtım
a. Basın komisyonu kurularak Cemiyet tanıtım alanında profesyonel bir anlayışla
çalışmalar yürütülmelidir.
b. Sosyal medya daha aktif kullanılmalıdır.
 Facebook ve twitter hesapları açılmalı ve güncel notlar paylaşılmalı,
 Web sitesine sorulan sorular ilgili çalışma grubuna yönlendirilerek
cevaplanması sağlanmalıdır.
7. Kongre ve diğer aktiviteler
a. Büyük şehirlerde büyük kongreler yapılarak daha çok ve çeşitli üye kapsanmalıdır.
b. Kongrelere gençleri çekmenin yolları aranmalı, kongre formatı değişmeli, gençler
kendi araştırmalarını sunabilmeli ve katılım ücretleri düşürülmelidir.
c. Bölgesel temsilcilikler kurularak olanaklar daha hızlı ve etkili biçimde
duyurulmalıdır.
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d. Anabilim dalı başkanları asistanlara dernek üyelikleri, observership başvuruları,
proje üretme konularında destek vermelidir.
8. Gelir
a. Kongre dışında gelir kaynağı olabilecek bilimsel faaliyet, proje, danışmalık hizmeti vb
seçenekler araştırılmalıdır.
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