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Yer KLİMUD Zoom Programı aracılığı ile çevrim içi 
Katılan üyeler Burçin Şener (Başkan) 

Nuran Esen (Başkan Yrd) 
Füsun Cömert (Yazman) 
Fadile Yıldız Zeyrek (Üye) 

Şöhret Aydemir (Üye) 

Selma Gökahmetoğlu (Üye) 

Banu Sancak (Üye) 

Banu Bayraktar  (TMC Temsilcisi) 

Gül Erdem (Klimud Temsilcisi) 

Gündem 1. 2022 yılı içinde yapılacak yeterlilik sınavı hakkında görüşme 
2. Güncellenecek kurum akreditasyonu standartları çalışması 

hakkında bilgilendirme 

3. STE-SMG etkinliklerinin değerlendirilmesi hakkında görüşme 

 

 

 

Gündem çerçevesinde 

görüşülenler ve öneriler 

1. 2022 Yeterlik Sınavının yeri ve zamanının belirlenmesi amacıyla 
yapılan ankette uzmanlar tarafından büyük il merkezlerinin 
tercih edilmesi üzerine mümkün olan en fazla sayıda merkezde 
sınav organize edilmesinin, bunun için ÖDSK tarafından bir 
duyuru metni ve başvuru formunun hazırlanarak sınav 
başvurusu yapanların tercihlerine göre bu organizasyonun 
yapılmasının ve dernek etkinlik takvimi de değerlendirilerek 
sınav için 10 Aralık 2022 tarihinin belirlenmesinin uygun 

olduğuna karar verildi.  
2. Revize edilen yeterlilik sınav yönergesi, sınav puan tablosu ve 

soru itiraz formlarının web linkleri ile birlikte duyurulmasına 
karar verildi. 

3. Akreditasyon Komisyonunun TUEY 2021 güncel standartları 
doğrultusunda uyumlaştırılması ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi 
verildi. Güncel standartlar ve formların TTMYK YK tarafından 
onaylanmasını takiben duyurulması uygun bulundu.  

4. STE-SMG komisyonu tarafından 2021-2022 KLİMUD ve TMC 
etkinliklerinin 2020 STE-SMG anketi çerçevesinde 

değerlendirildiği çalışmanın sonuçları hakkında bilgi verildi. 
Eğitim eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan anket üzerine 
planlanan eğitimler, bu eğitimlere katılım sayıları üzerinde 

duruldu.  

5. STE-SMG’ nin üzerinde çalıştığı ihale hazırlığı video çalışması 
değerlendirilerek, bu amaçla en fazla 10 dk. süreli olacak şekilde 
bir video yarışması düzenlenmesi, değerlendirme sonucunda 
uygun bulunan videonun eğitim materyalleri arasına alınarak 
üyelerle paylaşılmasına karar verildi. Video yarışması sonrasında 
seçilecek videolarla ilgili geri bildirimler için bir online toplantı 
organize edilmesinin tartışma ortamı sağlayarak yararlı olacağı 
düşünüldü. Video konusunun ‘Hizmet karşılığı açık ihale’ 
olmasına ve hazırlık ve başvuru için 1 ay süre verilmesine karar 

verildi.  

6. Video hazırlanması için gerekli tanımlama ve iş akışının yer 



alacağı “Laboratuvarda İhale Süreci” başlıklı dokümanın STE-
SMG komisyonu tarafından hazırlanması, EGDK tarafından 
değerlendirilmesi ve TTMYK YK onayından sonra üyelere 
duyurulması ve Web sayfası Eğitim Materyalleri arasına 
alınmasına karar verildi.  

7. Yan Dal Uzmanlıkları ile ilgili sahada yaşanan sorunlar 

kapsamında, yan dal uzmanlığı veren kurumlarda verilen 
eğitimlerin ÇEM ile uyumunun değerlendirileceği bir anketin 
AGUK tarafından yapılması, moderatörlüğünü Rabia Sarınoğlu ve 
Korhan Sığ’ın yapacağı, dernek avukatının da katılacağı bir 
webinarın düzenlenerek yandal uzmanlarının sorun/çözüm 
önerilerinin değerlendirilmesine karar verildi. 

8. Şehir Hastaneleri ve İSLAB organizasyonlarının uzmanlık 
eğitimimiz üzerine etkilerinin değerlendirileceği bir toplantının 
Aralık veya Ocak ayları için de yapılması planlandı. 

 


