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Klimud’un Kuruluşu  

KLİMUD çok yeni, genç bir 
“Uzmanlık Derneği”dir ve henüz 
5.yaşındadır. Ancak Tıbbi Mikrobi-
yoloji uzmanlığının ülkemizdeki 
geçmişi, tıpta uzmanlıkla ilgili ilk 

mevzuatın düzenlendiği 1928 yılı-
na dayanmaktadır ve bu tarihten 

günümüze kadar çıkarılan tüm 
yasal düzenlemelerde de bağımsız 
bir anadal olarak daima yer almış-
tır. En son 26 Nisan 2011 tarih-
li/6225 sayılı yasada Tıbbi Mikro-

biyoloji Uzmanlığı’nın eğitim süre-
si 4 yıl (Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için 
2 yıl) olarak belirlenmiştir.  
Tıp dallarında uzmanlaşma ve bu 
amaca uygun Tıpta Uzmanlık Eği-
timinin, toplumun sağlık gereksin-

melerine yanıt verebilecek, yetkin 
uzmanlar yetiştirmek ve sağlık 
hizmetinde kaliteyi arttırmak ol-
duğu bilinen bir gerçektir. Diğer 
taraftan 21. yüzyılda; tıp bilimindeki büyük 
gelişmeler, bilgi birikimi ve yayılımının çok art-
ması, tıp teknolojisinin hızla gelişmesi, 

(özellikle moleküler mikrobiyoloji), tanı ve te-
davide kanıta dayalı tıp kavramı, bu eğitimi 
zorlaştırmıştır. Klasik usta-çırak tipi uzmanlık 
eğitiminin yerini; öğrenen, eğitici, eğitim prog-
ramları ve kurumlar için ölçütler getiren,  Ak-
redite Eğitim Sistemleri almaktadır. 

Bu nedenle tıpta uzmanlıkla ilgili uluslar arası 
kurum ve kuruluşların; [Dünya Tıp Eğitimi Fe-
derasyonu-WFME, European  Union of Medical  
Specialist-UEMS (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği-
ATUB) ] tıpta uzmanlıkla ilgili değişim ve iyileş-
tirme çalışmaları yoğunlaşmış, evrensel kural-
lar ve ölçütler getirilmiş ve gelişmiş ülkelerdeki 

tüm bu etkinliklerde “Tıpta Uzmanlık Der-
nekleri”  önemli roller ve sorumluluklar üst-
lenmişlerdir. 
Ülkemizde de, özellikle Türk Tabipleri Birliği’nin 
Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’ne (ATUB=UEMS) 

1993’te “associate” üye olması ve 11 Kasım 
1994’te “Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kuru-

lu”nun (UDEK) kurulmasının ardından, Tıpta 

Uzmanlık Eğitimi çalışmaları art-
maya başlamıştır. 
Üyesi olmaktan her zaman 
övündüğümüz Türk Mikrobiyoloji 
Cemiyeti (TMC), ülkemizde mik-

robiyolojinin tüm alanlarındaki 
bilim insanlarını kucaklayan bü-

yük bir çatı derneğimizdir. ve 
UDEK’in kurulduğu dönemde, 
alanımızdaki tek dernek olarak 
UDEK’e üye olmuş ve bizleri 
temsil etmiştir. Ancak, hem he-

terojen üye profili hem de 
UDEK’in üyelik ölçütleri açısın-
dan bakıldığında - o dönemin 
TMC yönetimi tarafından da açık 
bir şekilde  ifade edildiği gibi -  
bir uzmanlık derneği olmadığı 
bilinmektedir. Alanımızla ilgili 

olan ve çoğu meslektaşımızın 
üye olduğu KLİMİK derneğinin 
tüzüğüne bakıldığında ise, açık 
bir şekilde iki farklı uzmanlık 

anadalının (A-) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji ve B-) Mikrobiyoloji ve Klinik Mik-
robiyoloji uzmanı) mensuplarının asıl üye ola-

bildiği yazılmış olmasına rağmen, tüzüğün he-
def ve amaçlarının sadece “İnfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” uzmanlarına yö-
nelik olduğu görülmektedir.   
 
Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin yapısı ve işlevi 

ile onun üyesi olarak ülkemizde aynı sorumlu-
luğu üstlenmiş bir kurul olan TTB-UDEK’in ku-
ruluş amaç ve hedefleri, yapılanması ve üyeleri 
için belirlediği kriterlere incelendiğinde, “Tıbbi 
Mikrobiyoloji” uzmanlığının bir uzmanlık derne-
ğinden yoksun olduğu açıkça görülmekteydi. 
 

Bizleri KLİMUD’a götüren  o dönemin ortam 
koşullarına bir göz atacak olursak… 
Ülkemizde 1995 yılından itibaren tıpta uzman-
lıkla ilgili mevzuat düzenlemeleri ve etkinlikle-
rin büyük bir ivme kazanması ve uzmanlık der-

neklerinin çok önemli roller ve sorumluluklar 
üstlenmeye başlaması, 

Editörün Petrisi 

Derneğimizin haber verme ve internet ortamındaki iletişimi artırma amacıyla planlanan bültenini ha-
zırlama işini heyecanla kabul ettim. Buradan uzmanlık alanımız ve dernekle ilgili haberleri duyuraca-
ğız. Bunun yanında mesleki gelişim ve mezuniyet sonrası eğitime katkısı olacak konularda yazılar da 
bulabileceksiniz. Akademik kaygıdan öte, meslek üyelerinin derneğe katılımını ve haberleşmesinin 

gelişmesini hedefleyerek devam edecek bültenimiz. Sizlerin de web sitemize ek olacak bu çalışmaya 
görüş, öneri ve katkılarınızı beklerim. 
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Diğer taraftan bu dönemde, uzmanlık alanımız ve uz-
manlarımızla ilgili olarak giderek artan çok ciddi mes-
leksel ve özlük hakları sorunlarının yaşanıyor olması, 

Tüm bunların yanında, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği 

UEMS’in üyesi olarak 1994’te kurulan Uzmanlık Dernek-
leri Eşgüdüm Kurulu UDEK’in üyelik kriterlerine uygun, 
hukuksal, bilimsel ve hizmet anlamında diğer dallardaki 
tıpta uzmanlık dernekleri gibi çalışabilecek bir “Uzmanlık 
Derneği”mizin  olmayışı, 
UDEK kuruluşunda, o dönemde alanımızdaki tek dernek 
olarak UDEK’e üye olan ve bizleri temsil temsil eden 

TMC’nin de kendisini “Bilimsel bir dernek” olarak tanım-
laması ve alanımızda bir “uzmanlık derneği” olmadığı 
için bu sorumluluğu görev bildiğini  ifade ederek bu ek-
sikliği doğrulaması, 

 Ayrıca, ülkemizin en eski bilimsel derneklerinden biri 
olan TMC’nin tüzüğünün ve heterojen üye yapısının za-

ten bir uzmanlık derneği olarak çalışmasına olanak ver-
memesi ve özellikle hukuksal platformlarda uzmanlık 
alanımızın ve uzmanlarımızın haklarının korunup kollan-
masında hukuken taraf olmasının mümkün olamaması. 
Tüm bu koşullar ve gelişmeler ortamında, uzmanlık ala-
nımızda ülkemizde ilk ve tek olacak bir uzmanlık derne-
ği kurulması yönündeki düşüncenin, meslektaşlarımız 

arasında adeta çığ gibi büyüyerek yayıldığını ve destek-
leyici yönde çok sayıda geri bildirimler alındığı gözlen-
miştir. Bir uzmanlık derneğine gereksinim olduğunun 
çok net bir şekilde anlaşılmasıyla, mümkün olduğunca 

çok sayıda meslektaşımıza ulaşılmaya çalışılarak 
(hemen her anabilim dalı başkanlığına ve şefliklere bil-
giler verilerek) yol haritasını belirleme toplantıları yapıl-

mıştır. Bu toplantıların ilkinde  (11.04..2009, Ankara); 
hemen hepimizin üye olmaktan övünç duyduğumuz 
TMC yönetimi ile bir görüşme yapmanın yararlı ve etik 
olacağı yaklaşımı benimsenmiş ve 21.04.2009 tarihinde 
dört kişilik bir grupla  bu görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Mayıs 2009 içinde arka arkaya yapılan hazırlık toplantı-

larının ardından son haline getirilen dernek tüzüğümüz, 
19 kurucu üye tarafından 25 Mayıs 2009 Pazartesi gü-
nü, Ankara Valiliği Dernekler İl Müdürlüğü Ulus-

Ankara adresine teslim edilmiştir.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ülkemizde  uzmanlık alanımızın  ilk ve tek  “Uzmanlık 

Derneği” olarak; alanımızın çözüm bekleyen sorunlarını 

sahiplenecek, aktif mücadele verebilecek ve takibini 
yapabilecek, uluslar arası ve ulusal arenada uzmanlık 
konusunda otorite olan kurum ve kuruluşların resmi 
muhatabı olabilecek bir uzmanlık derneği olarak, 25 
Mayıs 2009 tarihinde  KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uz-
manlık Derneği) kurulmuş ve tüzel kişiliğine kavuşmuş-
tur. (www.klimud.org) KLİMUD’un, henüz beşinci yaşın-

da 1000’den fazla üyeye ulaşması, kuruluşunun ve faa-
liyetlerinin benimsendiğini ve onaylandığının da bir gös-
tergesidir.  KLİMUD, kurulduğu günden itibaren, alanı-
mızla ilgili eğitim, araştırma, toplum sağlığı ve sağlık 

hizmetlerinde bilimsel standartları oluşturmak, koru-
mak, geliştirmek ve ulusal politikalar oluşturmak, Tıbbi 

Mikrobiyoloji uzmanlık dalının saygınlığının korunması, 
yüceltilmesi ve üyelerinin haklarının korunması ve geliş-
tirilmesi için girişim ve faaliyetlerde bulunmaktadır.  
KLİMUD, uzmanlık alanımızla ilgili pek çok uluslar arası 
ve ulusal kurum ve kuruluşla yakın işbirliği içinde çalış-
malar yapmakta ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere 
(öncelikle Tıbbi Laboratuvar  Hizmetleri Daire Başkanlı-

ğı, Türk Halk Sağlığı Kurumu, Tıpta Uzmanlık Kurulu),  
Sosyal Güvenlik Kurumu, Yüksek Öğretim Kurulu ve 
Üniversiteler Arası Kurul, Türk Tabibleri Birliği-Uzmanlık 
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Avrupa Tıp Uzmanları Birli-

ği (ATUB), ESCMID ve diğer uzmanlık dernekleri ile 
mesleksel konularda görüş bildirme, bilirkişi raporları 
hazırlama, danışmanlıklar, mevzuat çalışmaları, komis-

yon üyelikleri ve komisyon çalışmalarına katılım ve çe-
şitli platformlarda uzmanlık alanımız ve dernek 
temsiliyetimizi gerçekleştirmektedir. 
Ülkemizde önlenebilir tüm mikrobik hastalıkların en aza 

indirildiği, uzmanlarımızın her yönden ideal çalışma ko-

şulları içinde olduğu, hastaların en üst düzeyde kaliteli 

mikrobiyoloji laboratuvar hizmet alabildiği ve tüm stan-

dartların çağdaş düzeye ulaştığı günlere varmak en bü-

yük dileğimizdir.  

Ankara Valiliğin’den Klimud Kuruluş Belgesinin Alınışı—25 Mayıs 2009  

http://www.klimud.org/
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KLİMUD haber bültenidir, parayla satılmaz. www.klimud.org web sitesinin ekidir. 
Sahibi: KLİMUD 

Yayın yönetmeni: Alper AKÇALI 
Yayın yönetmen yardımcısı: Gülçin BABAOĞLU 

Telefon:+90 312 230 78 18 - +90 530 693 86 67 
E-posta: info@klimud.org  

Tarihin ilk çağlarından beri topluluk 

halinde yaşayan insanoğlu birbiriyle ilişkile-
rinde bazı kurallara göre davranmak zorunda 
kalmıştır. Bu kurallar başlangıçta ahlak, gör-
gü kuralları ve din kuralları olmuştur. Sosyal 
hayatın karmaşıklaşması, yapılacak işlerin ve 
görevlerin çeşitlilik kazanması ile yeni kuralla-
ra gerek duyulmuş ve hukuk kuralları ortaya 

çıkmıştır. 
Hukuk, kişilerin birbiriyle ve toplumla 

olan ilişkilerini düzenleyen ve kamu gücü ile 
desteklenen sosyal kurallar bütünüdür. Hak 

ise hukukun kişilere tanıdığı yetki anlamında-
dır. Hukuk, yaptırım, cezalandırma, zorla 

yaptırma, tazminat ödeme, geçerli saymama, 
iptal şeklinde işler. 

Demokratik ülkelerde temel hak ve 
özgürlükleri Anayasa belirler. Anayasal hak-
ların uygulanması ülkemizde TBMM yetkisi ile 
çıkarılan kanunlarla sağlanır. Uygulanacak hiçbir kural 
Anayasa ve kanunlara aykırı olamaz. Yasa  gücündeki  

metinler ise, milletlerarası andlaşmalar ve kanun 
hükmündeki kararnameler (KHK)'dir. Milletlerarası 
andlaşmaların onaylanması, TBMM'nin bir yasa ile 
andlaşmayı onaylamasına bağlıdır. Bunlar hakkında, 

Anayasa'ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne 
başvurulamaz. Hukuk düzeninin sağlanabilmesi için 
bunlar dışında çeşitli hukuki metinler mevcuttur. Bun-

lardan Tüzük; kanunların uygulama şekli hakkında Ba-
kanlar Kurulu tarafından çıkarılır, Danıştay onayı ve 
Cumhurbaşkanı onayından sonra Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girer. Yönetmelik ise, Başbakan-
lık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişileri kendi görev alan-
larını ilgilendiren yasaların ve tüzüklerin uygulanmasını 

sağlamak üzere hazırladıkları metinlerdir. 
Konumuzla bağlantılı olarak Cumhuriyetimizin kuru-

luşuyla beraber, sağlıkla ilgili hukuk altyapısı da oluş-

maya başlamıştır. Sağlıkla ilgili ilk kanun ve izleyen ka-
nunlar aşağıda ki gibidir, uzmanlık alanımızı ilgilendir-
mesi ve genç meslektaşlarımızın nereden nasıl gelindi-
ğini bilmesi bakımından öğrenmelerinin yararlı olacağı 

kanısındayım (1). 
Kanun No 38 : Tababeti Adliye Kanunu,   

Kabul Tarihi : ll. 10.1920 
Resmi Gazete: 12.3.1921,    Sayı:6 

Kanun No 442: Köy Kanunu 
Kabul Tarihi : 18.3.1924 
Resmi Gazete: 7.4.1924,    Sayı:68 

Kanun No 767: Türk Kodeksi Hakkında Kanun 
Kabul Tarihi : 3.3.1926   

Resmi Gazete: 17.3.1926,      Sayı:324 
Kanun No 831: Sular Hakkında Kanun 

Kabul Tarihi : 28.4.1926  
Resmi Gazete: 10.5.1926,Sayı:368 

Kanun No 927: Sıcak ve Soğuk Maden Sularının 
İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun 

Kabul Tarihi : 10.6.1926 
Resmi Gazete: 30.6.1926,    Sayı:408 

Kanun No 984 : Ecza Ticarethanelerinin Sanat ve 
Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir 
Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus 

Kanun 

Kabul Tarihi : 2.3.1927 
Resmi Gazete: 12.3.1927,    Sayı:575 

Kanun No 992: Seriri ve Taharriyat ve Tahlilat Yapı-

lan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma 

Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya 
Laboratuvarları Kanunu 
Kabul Tarihi : 19.3.1927 
Resmi Gazete: 30.3.1927,Sayı:580 
Kanun No 1219: Tababet ve Şuabatı 
San'atlarının Tarzı İcrasına  Dair Kanun 
Kabul Tarihi : 11.4.1928 

Resmi Gazete: 14.4.1928,  Sayı:863 
Kanun No 1593: Umumi Hıfzısıhha Kanu-
nu  
Kabul Tarihi : 24.4.1930 

Resmi Gazete: 6.5.1930,   Sayı:1489 
 

Yukarıda görüldüğü üzere tıbbi 
laboratuvarlarla ilgili kanun (Kanun 
No:992, Seriri ve Taharriyat ve Tahlilat 
Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umu-
ma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya 

Laboratuvarları Kanunu ) çok eskidir(2).  Üstelik ülke-
mizde tababetin uygulanmasına yönelik kanundan 

(Kanun No: 1219, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tar-
zı İcrasına  Dair Kanun) daha eskidir (3). 1219 sayılı 
kanunun çıkarılmasından sonra 29.06.1929 tarih ve 
1228 sayılı Resmi Gazete’de 8034 nolu Kararname ile 

“Tababet ve İhtisas vesikaları hakkında nizamname” ile 
ihtisas vesikaları (4); 

Seririyat ihtisasları, 

Laboratuvar ihtisasları, 
Hıfzısıhha ihtisası, 

Olarak planlanarak laboratuvarların önemine 1929 yılın-
da vurgu yapılmıştır. Bu nizamnameye göre laboratuvar 
ihtisasları 6 şubeden mürekkepti. Bunlar; 

Bakteriyoloji 

Teşrihi marazi (Tıbbî Patoloji) 
Kimyayı tıbbi 
Tababeti ruhiye ve adliye 

Radyoloji 
Hikemi tedavi (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) 

 
Bu kararnamede birçok konu açıklanırken,  Madde 10’da 

— “İhtisas vesikaları namzedin liyakatine göre ya bir 
şubei tababette o şubeye ait bir seririyat veya 
lâboratuvarı müstakillen idare edebileceğini veyahut o 
şubede mütehassıs olarak yalnız serbest icrayı sanat 
eyleyebileceğini gösterir bir surette tertip olunur.  Bu iki 
neviden başka suret ve muhteviyatta ihtisas vesikası ita 
edilemez”  denmektedir. Görüldüğü üzere uzmanlık ala-

nımızı ilgilendiren ve o zaman ki adıyla “Bakteriyoloji” 
dışında bir başka uzmanlık alanı yoktur. Günümüzde 

“Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” olarak 
bulunan uzmanlık adı geçen nizamnamede yer alma-
mıştır. 
Daha sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile 09.08.1947 tarih 

ve 6680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Tababet 
Uzmanlık Belgeleri Hakkında Tüzük çıkarılmış ve bu tü-
zükte uzmanlık alanları “Türkiye’de Tababete ait Klinik 
ve Laboratuvar Uzmanlık Kolları” başlığı altında bir tab-
loda toplanmıştır(5). Bu tabloda Bakteriyoloji müstakil 
olarak değil, yanına “intanı hastalıklar” eki alarak 
“Bakteriyoloji ve intanı hastalıklar” olarak görülmekte-

dir. Ancak “Parazitoloji” müstakil bir uzmanlık alanı ola-

rak yer almaktadır. Toplam uzmanlık dalı sayısı 22’dir. 

1929 Yılından Günümüze Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığına Yolculuk  

Prof. Dr. Faruk AYDIN 

Klimud YK Başkanı 

http://www.klimud.org
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“Madde 2 — Türkiye'de, tababete ait klinik ve lâboratuvar uzmanlık kolları şunlardır:  
I - İç hastalıkları  
II - Genel şirürji  

III - Nöroşirurji  

IV-Ağız ve çene cerrahisi (Stomatoloji)  
V - Çocuk cerrahisi ve ortopedi !!! 
VI - Kadın hastalıkları ve doğum  
VII  - Akıl ve sinir hastalıkları  
VIII -Deri ve frengi hastalıkları  
IX- Kulak, boğaz ve burun hastalıkları  
X - Göz hastalıkları  

XI - Çocuk hastalıkları  
XII -  Üroloji  
XIII -Ijien (Hijyen) 
XIV-Adlî ve ruhî tababet  

XV -Bakteriyoloji ve intanı hastalıklar  
XVI -Parazitoloji  

XVII -Fizikoterapi ve idrolojl  
XVIII -Radyoloji  
XIX-Hayati kimya  
XX -Anatomi patolojik  
XXI -Farmakodinami  
XXII -Genel sağlık uzmanlığı” 
 

Bu tabloya 8.03.1949 tarih ve 7150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bazı eklemeler yapılmış ancak 
Laboratuvar branşlarında değişiklik olmamıştır (6). 20 Ocak 1956 tarih ve 6379 karar sayılı bir kararname ile de-
ğişiklik aşağıda görüldüğü şekilde yapılmıştır(7). 

 
Bu kararname ile “Bakteriyoloji” uzmanlığı yanına aldığı “intani hastalıklar” ekinden bağımsız olarak yeniden uz-
manlık alanlarında müstakilen “Bakteriyoloji” olarak yer almıştır. Bu kararnameden sonra 14 Haziran 1961 tarih 
ve 10828 sayılı Resmi Gazete’de 1219 sayılı kanunun 9.maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca hazırlanan 
yeni “Tababet İhtisas Tüzüğü” yürürlüğe konulmuştur(8). Bu tüzüğe göre; 

Madde 1 — Tababet veya onunla ilgili bir dalda ihtisas belgesi almak, bu Tüzük hükümlerine bağlıdır.  
Madde 2 — Tababet veya onunla ilgili Üniversite sonrası eğitim iki ana bölüme ayrılmıştır.  

1 İç hastalıkları 18 Kadın hastalıkları ve doğum 

2 Göğüs hastalıkları 19 Kulak - boğaz - burun hastalıkları 

3 Kardioloji 20 Üroloji 

4 Gastroantroloji 21 Göz hastalıkları 

5 Andokrinoloji 22 Hijiyen 

6 Ematoloji 23 Epidemiyoloji ve sâri hastalıklar 

7 Besi hastalıkları 24 Bakteriyoloji ve intani hastalıklar 

8 Çocuk sağlığı ve hastalıkları 25 Bakteriyoloji 

9 Akıl ve sinir hastalıkları 26 Parazitoloji 

10 Deri hastalıkları ve zührevi, hastalıklar 27 Hayatî ve tıbbi kimya 

11 Genel şirürji 28 Patolojik anatomi 

12 Göğüs şirürjisi 29 Farmakodinami 

13 Nörorşirürji 30 Fizikoterapi ve idroterapi 

14 Ağız ve çene şirürjisi 31 Radyoterapi 

15 Anesteziyoloji 32 Radyoloji 

16 Çocuk şirürjisi ve ortopedi 33 Adlî tababet 

17 İç hastalıkları grupu sağlık uzmanlığı 34 Şirürji grupu sağlık uzmanlığı 
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A — TIP ve ŞİRÜRJİ ALANINDA 
İHTİSAS,  
B — YARDIMCI ve TEMEL TIP 

BİLİM DALLARINDA İHTİSAS. 
Bu tüzük hükümlerine göre 
laboratuvar uzmanlıkları 
“Yardımcı ve Temel Tıp Bilim 
Dallarında İhtisas” başlığı altına 
alınmıştır. 

Bunun hemen arkasın-
dan tüzük yeniden düzenlenerek 
6 Eylül 1962 tarih ve 11199 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
(9). Yeni tüzüğe göre; 
Tababet Uzmanlık Tüzüğü Genel 
hükümler  
Madde 1 — Tababet ve onunla 
ilgili dallarda uzman olmak ve 
uzmanlık belgesi almak bu Tüzük 

hükümlerine tabidir.  
Madde 2 — Tababet ve onunla 
ilgili dallarda uzmanlık dört ana 
bölüme ayrılmış olup, uzmanlar 
bu dallarda, aşağıda gösterilen 
sürelerde asistanlık yaparak yeti-
şirler.  
Uzmanlık bölümleri şunlardır :  

A - Klinik tababet uz-
manlıkları;  

B - Koruyucu tababet 
uzmanlıkları;  

C - Lâboratuvar uzman-
lıkları;  

D - Akademik uzmanlık-

lar.  
 

Bu bölümlerdeki uz-
manlık dallarından birbirleriyle 
ilgili olanlar uzmanlık grupları, 
ilgili olmayanlar ise uzmanlık 
dalları halinde gösterilmişlerdir.  

Daha sonraki değişiklik 
5 Nisan 1973 tarihinde, 7/6229 
karar sayısı ile kabul edilen 
“Tababet uzmanlık Tüzüğü” uy-
gulamaya sokulmuştur(10).  Bu 
tüzükte uzmanlık dalları düzenle-
nerek klinik veya laboratuvarlara 
yönelik ayırım yapılmamıştır. 

Uzmanlık alanımız “Mikrobiyoloji” 
olarak yer almış ve  6 Eylül 1962 
tarih ve 11199 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan tüzükte ayrı 
başlık altında gösterilen viroloji, 
immünoloji, mikoloji, parazitoloji 
olmak üzere dört adet yan dal 
uzmanlığı tanımlanmıştır. 
“Bakteriyoloji ve intani hastalık-
lar” bu tüzükte “Bakteriyoloji ve 
infeksiyon hastalıkları” olarak yer 
almış, herhangi bir yan dal uz-
manlığı tanımlanmamıştır. 

Bu tüzükte belirtilen 
uzmanlık dalları için gereken 
asistan sayılarını 22 Mayıs 1974 

tarih ve 14893 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanmıştır(11). 

Laboratuvar branşlara 
atıf yapılmamasına karşın bu 
kararnamede Radyoloji, Mikrobi-
yoloji, Biyokimya ve Patolojik 
Anatomi laboratuvar branş olarak 
gösterilirken,  “Bakteriyoloji ve 
İnfeksiyon Hastalıkları” klinik 
branşlar içinde yer almış ve sahip 
olmaları gereken olanaklar ta-
nımlanmıştır. Fonksiyonları da 
olanaklarına göre düzenlenmiştir. 

Bu kararnameden yak-
laşık on yıl sonra, 23 Kasım 1983 

tarih ve 18230 sayılı Resmi Gaze-
te’de 1219 sayılı kanunun 
9.maddesine dayanılarak Tababet 
Uzmanlık Tüzüğünde değişiklikler 

yapıldığı yayım-
lanmıştır(12). Bu 
tüzükte Uzmanlık 

Ana dalları, rotas-
yonları ve yan 
dalları belirlenmiş-
tir. Ancak klinik 
veya laboratuvar 
uzmanlık alanları 
şeklinde bir tasnif 
yapılmamış olma-
sının yanında 
uzmanlık alanımız 
“Mikrobiyoloji ve 
Klinik Mikrobiyolo-
ji” şeklinde tanım-
lanmış, Bakteriyo-
loji ve İnfeksiyon 
hastalıkları 

“Enfeksiyon Has-
talıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji” 
olarak tanımlanmış ve benzer 
kökenlerden gelen bu iki uzman-
lık dallarının birinin klinik birinin 
laboratuar branş olmasına karşın 
“Klinik Mikrobiyoloji” kümesi 
yönünden birbirine girift anlaşıl-
masına neden olunmuştur. 

Mevzuat dikkatle ince-
lendiğinde, “Tababet Uzmanlık 
Tüzüğü” olarak bilinen mevzuat 
20 Şubat 1997 tarih ve 22911 
sayılı Resmi gazete’de “Tababet 

Uzmanlık Yönetmeliği” olarak 
mevzuatta yer aldığı izlenmekte-
dir(13). 

Daha sonra yeni bazı 
değişikliklerin yapıldığı mevzuatta 
Tababet Uzmanlık Yönetmeliği, 
“Tıpta Uzmanlık Tüzüğü” olarak 
19 Haziran 2002 tarih ve 24790 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır (14). Yine klinik veya 
laboratuvar uzmanlık dalları ile 
ilgili bir tasnif yapılmamış ancak 
uzmanlık alanımız “Mikrobiyoloji 
ve Klinik Mikrobiyoloji” olarak yer 
alırken isim benzerliği nedeniyle 

klinik bir branş olan ““Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolo-
ji” ise “Enfeksiyon hastalıkları” 
uzmanlığı olarak yer almıştır. 

Son olarak 18 Temmuz 
2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış olan yö-
netmelik (Karar sayı-
sı:2009/15153) tamamen değiş-
tirilmiş ve yeni ismiyle “Tıpta ve 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğiti-
mi Yönetmeliği” olarak karşımıza 
çıkmıştır(15). Ancak bu yönetme-
likte de 1928 den itibaren 1974’e 
kadar “Laboratuvar Uzmanlık 
Dalları”na vurgu yapılırken artık 

branşlar oturmuştur ve uzmanlık 
alanlarının görevleri belirlenmiştir 
öngörüsüyle olduğunu düşünebi-
leceğimiz  tanımlama artık kulla-
nılmamıştır. Bu yönetmelik ile 
uzmanlık alanımız “Tıbbi Mikrobi-
yoloji” olarak yer alırken Enfeksi-
yon Hastalıkları tekrar 
“Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji” olarak yer almıştır. 

Bu yönetmelikte yer 
alan uzmanlık dalları çizelgesi 20 
Nisan 2011 tarih ve 27916 sayılı 
resmi gazetede 1219 sayılı kanu-
na ek madde eklenerek kanun-

laşmış olduğu görülmektedir 
(16). Bugün uygulamada olan 
uzmanlık çizelgesi 1219 sayılı 
kanuna yapılan ek ile 6225 sayılı 

kanun içeriğinde 
bulunan uzmanlık 
ana dalları ve 

eğitim süreleri 
tanımlanmıştır. 
Çizelgede, Tıbbi 
Mikrobiyoloji uz-
manlarının Enfek-
siyon Hastalıkları 
uzmanlığını alabil-
meleri için sınava 
girerek 3 yıl En-
feksiyon hastalık-
ları ve Klinik mik-
robiyoloji uzman-
lık alanında, En-
feksiyon Hastalık-
ları uzmanlarının 
da Tıbbi Mikrobi-

yoloji uzmanı 
olmak istemeleri 
durumunda sınava 

girerek “Tıbbi Mikrobiyoloji” ala-
nında iki yıl eğitim almaları ge-
rektiği, görülmektedir. Çeşitli 
nedenler ve Danıştaya açılan 
davalarla süregelen uzmanlık 
alanlarında değişiklikler böylece 
kanunlaşmış oldu.  

Resmi Gazete’nin 25 
Ağustos 2011 tarih ve 28036 
sayılı nüshasında “Tıbbi 
Laboratuvarlar Yönetmeliği” ya-
yımlanmıştır(17). Bu yönetmelik 

yeniden çeşitli itirazlar üzerine 
yeniden düzenlenerek 9 
Ekim 2013  tarih ve 28790 sayılı 
resmi gazetede yayımlanmıştır
(18). Ancak hem derneğimiz 
KLİMUD hem başka kuruluşlar 
halen hukuki itirazlarını sürdür-
mektedir. 

Bu yönetmeliğin çeşitli 
yerlerinde geçen uzman tanımı 
aşağıda gösterildiği  şekilde ya-
pılmıştır. “p) Uzman: Tıpta uz-
manlık mevzuatına göre bir 
laboratuvar ana dalı veya yan 
dallarından birinde uzmanlık eği-

timini tamamlayarak o alanda 
sanatını uygulama hakkı ve uz-
man unvanını kullanma yetkisi 
kazanmış ve uzmanlık alanında 
müstakilen bir laboratuvarı yö-
netmeye yetkili olan kişiyi” ta-
nımlar.  

Burada karşımıza çıkan 
önemli ve çözülmesi gereken bir 
konu 1974 itibariyle mevzuatta 
üzerinde durulmayan “……..  bir 
laboratuvar  ana dalı veya yan 
dallarından birinde uzmanlık eği-
timini….” denmesine karşın 
“Laboratuvar Ana Dalları” nın 
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uz-

manlık Eğitimi yönetmeliğinde 
6225 sayılı kanunla 1219 sayılı 
kanuna yapılan ekte bu tanımın 
yerleştirilmemiş olmasıdır. 

Özetlemek gerekirse gü-
nümüzde “Tıbbi Mikrobiyoloji” 
adını almış olan uzmanlık alanı-
mız 1929 yılından beri var 
olan “Bakteriyoloji” adıyla 
başlamış, 1947’de “Bakteriyoloji 
ve intanı hastalıklar” olarak de-
vam etmiş, 1956’da tekrar eski 
adına “Bakteriyoloji” ye dönmüş, 
1973 yılında “Mikrobiyoloji”, 1983 
yılında “Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji”, 2002 yılında 
“Tıbbi Mikrobiyoloji” adını 
alarak günümüze ulaşmıştır.  

Ülkemiz için uzun sayıla-

cak 84 yıllık serüven içinde uz-
manlık alanımızla ilgili olarak 
1931 yılında “Türk Mikrobiyoloji 

Cemiyeti” derneği kurulmuş ve 
mikrobiyoloji alanıyla ilgili yakın 
branşlarda çalışanların bu derne-
ğe üye olması sağlanmıştır. Za-
man içinde uzmanlık alanlarının 
gelişimi, uzmanlarımızın özlük ve 
hukuki sorunlarının yüksek sıklık-
ta karşımıza çıkması ve  bir bilim 
derneği olarak kurulmuş olan 
“Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti”nin 
“Tıbbi Mikrobiyoloji” uzmanlarını 
ilgilendiren bazı dava konularına 
müdahil olamayacağı hukuk ku-
rumlarından alınan geri bildirim-
ler neticesinde ortaya çıkan başı-
boşluk, sahipsizlik ortamı nede-

niyle 25 Mayıs 2009 da  Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği 
“KLİMUD” kurularak hem bilim-
sel, hem sosyal, hem hukuk ala-
nında Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman-
larının sivil toplum örgütü olma 
yükümlülüğünü biz uzmanların 
kabulüyle üstlenmiştir. 
 
Kaynakça: 

Türk Sağlık Mevzuatı, Anka-
ra Tabip Odası yayınları
-No:3 (2.Baskı), İmaj 
Matbaası 1998-İzmir 

Resmi Gazete: 30.3.1927,     

Sayı:580, Kanun No 
992: Şeriri ve 
Taharriyat ve Tahlılat 
Yapılan ve Masli Tea-
müller Aranılan Umuma 
Mahsus Bakteriyoloji ve 
Kimya Laboratuvarları 
Kanunu,  

Resmi Gazete 14.4.1928 
tarih  863 sayı, Kanun 
No 1219: Tababet ve 
Şuabatı San'atlarının 
Tarzı İcrasına  Dair 
Kanun,  

Resmi Gazete 29.06.1929 

tarih ve 1228 sayı, 
8034 nolu Kararname. 

Resmi Gazete 09.08.1947 
tarih ve 6680 sayı, 
Bakanlar Kurulu Kararı. 

Resmi Gazete 8.03.1949 
tarih ve 7150 sayı. 

Resmi Gazete 20 Ocak 1956 
tarih ve 6379 karar 
sayılı Kararname. 

Resmi Gazete 14 Haziran 
1961 tarih ve 10828 
sayı. 

Resmi Gazete 6 Eylül 1962 
tarih ve 11199 sayı. 

Resmi Gazete 5 Nisan 1973 

tarihi ve 7/6229 karar 
sayısı ile kabul edilen 
“Tababet uzmanlık 
Tüzüğü” 

Resmi Gazete 22 Mayıs 1974 
tarih ve 14893 sayı. 

Resmi Gazete 23 Kasım 
1983 tarih ve 18230 
sayı. 

Resmi Gazete 20 Şubat 
1997 tarih ve 22911 
sayı, “Tababet Uzman-
lık Yönetmeliği” 

Resmi Gazete 19 Haziran 
2002 tarih ve 24790 

sayı, “Tıpta Uzmanlık 
Tüzüğü” 

Resmi Gazete 18 Temmuz 
2009 tarih ve 27292 
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10-13 Kasım 2013 tarihinde Belek, Antalya’da gerçekleştirildi. Kongreye gönderilen sözlü bildirilerden 

“Deneysel sıçan modelinde aşılama ile Adv-36’nın adipojenik etkisi azaltılabilir mi” başlığı ile Tamer 

Şanlıdağ ve arkadaşları, poster bildirilerinden ise “16S rDNA bölgesel dizilemesinin Nocardia spp. teş-

hisinde kullanılması” başlığı ile H. Kaan Muştak ve arkadaşları birincilik ödülü kazandı. 

Dernek genel kurulu da kongre beraberinde yapıldı ve Prof. Dr. Faruk Aydın, Prof. Dr. Burçin Şener, 

Prof. Dr. Güner Söyletir, Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Celal Başustaoğlu, Doç. Dr. Berrin 

Esen, Uzm.Dr. Fahri Yüce Ayhan yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçildiler. 

(Prof.Dr. Ahmet Celal Başustaoğlu diğer yoğun işleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmayı 

talep ettiğinden, birinci yedek üye olan Doç. Dr. Aynur Eren Topkaya göreve gelmiştir.)  

 

2.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitiminde Halk Sağlığı Rotasyonu, Öğretim Üyesi Gözüyle Bir Deneyim: 

 

Doç. Dr. Coşkun Bakar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Halk Sağlığı ABD. 
 

Halk Sağlığı uzmanlık eğitimi alan bir araştırma görevlisi doktor birçok klinik bölümde rotasyon yapmaktadır. Ancak yeni uz-

manlık yönetmeliği düzenlemesine kadar halk sağlığı anabilim dalında rotasyon yapılması çok beklenen bir durum değildir. 

Yeni yönetmelikte yapılan değişiklikle Tıbbi Mikrobiyoloji araştırma görevlisi eğitiminin bir aylık halk sağlığı rotasyonu bulun-

maktadır.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın rotasyon eğitimi talebini ilet-

mesi üzerine yapılan görüşmede  epidemiyoloji, araştırma teknikleri ve temel istatistik bilgilerinin öğrenilmesinin beklendiği 

belirtildi. Bunun üzerine bir aylık bir eğitim programı yapıldı. Epidemiyoloji, araştırma teknikleri, araştırma planlaması, araştır-

ma raporunun yazılması başlıklarını içeren bir eğitim planlandı. Bu program içine temel istatistiki bilgiler ve salgın yönetimi 

konuları da konuldu. Eğitim yöntemi olarak asistanlara kaynaklar sağlanarak (1. Tezcan S. (1992). Epidemiyoloji Tıbbi Araştır-

maların Yöntem Bilimi. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı. Ankara. , 2. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Kurumu.Temel Epidemiyo-

loji. Ankara. 2006.) bu konulara kendilerinin hazırlanmaları ve anlatmaları istendi. Halk Sağlığı öğretim üyeleri eksikleri ta-

mamlamaya çalıştı. Halk Sağlığı Asistanlarının da katılımı ile birlikte birebir yapılan dersler çoğunlukla karşılıklı tartışma ortamı 

içinde geçti. Bunun yanında Tıbbi Mikrobiyoloji asistanlarının tezleri ile ilgili soruları da gündeme alındı. 2012 ve 2013 yıllarında 

üç asistan birer aylık rotasyon eğitimi aldı. Eğitim öncesi ve sonrası değerlendirmelerde bilgi düzeylerinin arttığı saptanmış 

olup, eğitimin amacına ulaştığı belirlenmiştir. 

Verilen eğitimin ders başlıkları: 

Epidemiyolojiye giriş – Tanımlayıcı araştırmalar, Kesitsel araştırmalar – Vaka-kontrol, Kohort araştırmalar, Müdahale araştır-

maları, Metodolojik Araştırmalar, Araştırma planlaması, Örneklem, Epidemiyolojide neden kavramı, Biyoistatistik temel kav-

ramlar, SPSS kullanımı, SPSS’de veri analizi, Önemlilik testleri ve SPSS uygulamaları, Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi ve 

salgın, Salgın senaryo çalışması, sağlık ölçütleri. 
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Evet, bu köşe sorunlarınızı ve eleştirilerinizi duyurabileceğiniz bir bölüm. Etik değerlere uygun, hakaret içermeyen 

eleştirilerinizi, mesleki uygulamalardaki sorularınızı buradan iletebilirsiniz.  

Çalışma Gruplarında Haberler ,  

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Çalışma Grubu’nun en önemli hedefi, 
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji tanı yöntemlerinin günümüzde ayrılmaz bir parçası olan moleküler genetik 

esasıyla yapılanmış teknikler konusunda asistan ve uzmanlarımızın eğitilmesidir. 
Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji, Parazitoloji ve İmmünoloji gibi Mikrobiyo-

loji ve Klinik Mikrobiyoloji kapsamındaki birçok çalışma alanında ortak kullanılmakta ancak henüz standardizasyon 

sorununu ne yazık ki aşamamış durumdadır. Moleküler Mikrobiyoloji’de kullanılan yöntemlerin standardize edil-
mesi, tanı ve tedavi izlem rehberlerinin hazırlaması uzmanlarımızın en çok gereksinim duyduğu konular arasında 
yer almaktadır. 

Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Çalışma Grubunun amacı, öncelikle moleküler genetik temel prensiplerin-
den başlayarak moleküler mikrobiyoloji ve tanıda kullanılacak tüm yöntemler konusunda bilgi ve prensiplerin teo-
rik ve uygulamalı pratik kurs ve toplantılarla eğitimler düzenlenerek verilmesidir. Bu kullanılan yöntemlerdeki 
standardizasyonu sağlamak amacıyla her alanla işbirliği oluşturarak rehberler düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca uzmanlarımızın sürekli mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilmek için yapılan kongrelerde paneller ve kurs 
programları kapsamında yeni ve güncel konuları aktarmaktır. 

Bu hedefler doğrultusunda, bugüne kadar çeşitli paneller ve kurslar düzenlemiştir. Moleküler mikrobiyoloji 
konusunda eğitim sağlayan kurslar grubumuzun titizlikle üzerinde durduğu en önemli hedeftir. İlk kurs I. Ulusal 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlar Derneği Kongresi’nde “Salgın Analizi ve Salgınlara Moleküler Yaklaşım” konusunda 
olmuştur. Seri halinde programlanan diğer kurslarda ise moleküler mikrobiyoloji eğitimi düzey düzey planlanmış-
tır. Bu düzeylerin her birinin her yıl kendi içinde tekrarları yapılacaktır. İki düzeyde Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji 

Kursu düzenlenmiştir. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının ilk düzeyde bilmesi gereken “Temel PZR Teknikleri ve Uygu-
lama Alanları” konusunda 7-9 Aralık 2012 ve 8-9 Haziran 2013 tarihinde 2 kez tekrarlanmıştır. 3. tekrarı 8. Ulusal 
Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi’nde 3-4 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. “DNA Dizileme 
Teknikleri ve Uygulama Alanları” konusunda ise 3-4 Mayıs 2014 tarihinde kurs gerçekleştirilecektir. 
Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Çalışma Grubu olarak beraber tüm uzmanlarımız, eğitimcilerimiz, öğretim üyeleri-
miz, bu alana yıllardır emek harcamış bilim insanlarımızla ortak alanlarımızda daha iyiye ve ileriye gidebilmek için 

işbirliği içinde hep beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
  

Prof.Dr. Meltem Yalınay Çırak 
Tanısal Moleküler Çalışma Grubu Başkanı  

İnkübatör 

Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Çalışma Grubu  
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Yakın tarihli etkinlikler 

11. Antimikrobik ve Kemoterapi Günleri, 18-20 Nisan 2014, Harbiye, İstanbul, http://www.akg2014.org/ 

Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Kursu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 3-4 
Mayıs 2014 

ECCMID 2014, 24. Avrupa Klinik Mikroyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 10-13 Mayıs 2014, Barcelona, 
İspanya, http://www.eccmid.org/ 

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kalite ve Verifikasyon Kursu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikro-
biyoloji Anabilim Dalı / BURSA, 24-25 Mayıs 2014 

29. Ankem Kongresi, 28-31 Mayıs 2014, Bodrum, www.ankem2014.org 

8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 4-7 Haziran 2014, Ankara,                                             
http://www.molekulermikro2014.org/ 

 

 

KLİMUD haber bültenidir, parayla satılmaz. www.klimud.org web sitesinin ekidir. 

Sahibi: KLİMUD 
Yayın yönetmeni: Alper AKÇALI 

Yayın yönetmen yardımcısı: Gülçin BABAOĞLU 
Telefon:+90 312 230 78 18 - +90 530 693 86 67 

E-posta: info@klimud.org 

Bizim Laboratuvarımız 

Ekip olarak çalıştığınız birimle ilgili 200 kelimeyi geçmeyen tanıtım bilginiz ve çalışma alanınızdan bir 

fotoğrafınızı gönderirseniz, bu bölümde yayımlayacağız. 

ADRESİMİZ : MEŞRUTİYET CAD. 38/15 KIZILAY / ANKARA ( Çağ Hastanesi Karşısı )  

Web’deyiz ! : www.klimud.org E-Posta : klimud@gmail.com Tel : 0312 230 78 18 

Klimud 2.Bölgesel Toplantısı Ankara’da yapıldı. 26 Nisan 2014 Hacettepe Üni. TF. Kültür Merkezi R Salonu   

http://www.akg2014.org/
http://www.eccmid.org/
http://www.ankem2014.org
http://www.molekulermikro2014.org/
http://www.klimud.org

