
Tarih 29 Mart 2022 Saat:12:30-14:00 

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) 

Gül Erdem (KLİMUD temsilcisi) 
Banu Bayraktar (TMC Temsilcisi) 

Gündem 1. ÖD-SK tarafından Yeterlik Sınavı Yönergesi ve ekleri ile ilgili 
önerilen güncellemeler hakkında görüşme  

2. 2022 Yeterlik Sınavı hakkında karar alınması 
3. İhale konusunda planlanan video çekimi hakkında görüşme 

4. AGUK planları hakkında bilgilendirme  
5. Bölge Merkez Laboratuvarlarının ve Şehir Hastanelerinin 

uzmanlık eğitimine etkisinin değerlendirileceği bir toplantı 
düzenlenmesi konusunda görüşme 

6. Öneriler ve yapılacakların planlanması 
a. Yeterlik sınavı sonucu Yeterlik Belgesi alanların 

dernek Web sayfasında yayımlanması 
b. Bölümlere son yıl asistanlarının yeterlik sınavına 

girmeleri konusunda teşvik edilmelerine yönelik yazı 
yollanması 

c. KLİMUD Okul 2022 hakkındaki görüş ve öneriler 

Gündem çerçevesinde 

görüşülenler ve öneriler 

1. ÖD-SK tarafından Yeterlik Sınavı Yönergesi ve ekleri ile ilgili 
önerilen güncellemeler hakkında görüş alınarak gerekli 
düzenlemeler yapıldı. 

2. 2022 Yeterlik Sınavının kongre tarihinde kongre merkezi ya 
da Akdeniz Üniversitesinde yapılması önerildi. 

3. İhale konusunda hazırlanması düşünülen video için, SMG-

STE tarafından hazırlanacak senaryoya göre bir video 
yarışması düzenlenmesi, bu konuda AGUK ile planlama 
yapılması, yarışma kazananına ödül verilmesi önerildi. 

4. AGUK ile görüşülerek hedefledikleri planların 
gerçekleşmesine motivasyon sağlanması önerildi. Makale 
saatlerinin yeniden başlayacağı ve ayda bir yapılacağı 
belirtildi. 

5. Eğitim üst kurulları, bölge merkez laboratuvarları ve şehir 
hastanelerinin uzmanlık eğitimine etkilerine yönelik yüz yüze 
bir çalıştay yapılmasına ve bu konuda AGUK ile 

görüşülmesine karar verildi. 
6. -Yeterlik sınavı sonucu Yeterlik Belgesi alanların dernek Web 

sayfasında yayımlanmasına ve bunun dernek sekreterimiz 
tarafından organize edilmesine karar verildi. 
-Son yıl asistanlarının yeterlilik sınavına girmesi konusunda 
teşvik edilmesi için bir yazı hazırlanarak anabilim dalı 
başkanları/eğitim sorumlularına iletilmesinin sağlanmasına 
karar verildi. 

-Akreditasyon süresi dolan kurumların re-akreditasyonu için 



TUEK’in bir düzenlemesi olmadığı, bu nedenle yeniden 
başvuru yapılması gerektiği görüşüldü. TUEK’in 2021 yılından 
itibaren akreditasyon kriterlerinin değişmesini önerdiği ve 
2023 yılından itibaren yapılacak başvuruların 
değerlendirilmesinde bunun dikkate alınmasını (9 madde) 

istediği belirtildi. 
-Kış okulu konusunun Mayıs ayında yapılması planlanan 
toplantıda Faruk Aydın, Melek Demir ve Berrin Esen katılımı 
ile gündeme alınmasına karar verildi. 
 

 


