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Gündem 1. Açılış 
2. E-öğrenme görüş yazısı ve E-Öğrenme Materyalleri Hazırlama ve 

Uygulama Yönergesi hakkında görüşme 
3. TTMYK ve AGUK iş birliği ile düzenlenecek ÇEM Webinarı 

hakkında görüşme (AGUK Korhan Sığ ve Duygu Bozkurt’un 
katılımlarıyla)  

4. EPGK tarafından planlanan asistan karnesi anketi ve AGUK 
tarafından yapılması planlanan ÇEM anketi hakkında görüşme 
(AGUK Korhan Sığ ve Duygu Bozkurt’un katılımlarıyla)  

5. Öneriler ve yapılacakların planlanması 
6. Kapanış 

Gündem çerçevesinde 
görüşülenler ve öneriler 

 
1. Bir önceki toplantıda üzerinde konuşulan ‘Tele-tıp 

Eğitimi’nin planlanması doğrultusunda Burçin Şener 
tarafından hazırlanan E-öğrenme görüş yazısı ve E-Öğrenme 
Materyalleri Hazırlama ve Uygulama Yönergesi 
değerlendirilerek, konu hakkında öneriler alındı. Bu 
kapsamda hazırlanacak olan materyallerin değerlendirilmesi 
amacıyla TTMYK altında STE-SMG ve EPGK alt 
komisyonlarından birer kişinin de bulunacağı bir kurul 
oluşturulmasının, işlevselliği arttıracağı düşünüldü. Öneriler 
doğrultusunda hazırlanan taslak yönerge son haline 
getirilecek ve onay için KLİMUD YK’na iletilecek.  

2. TTMYK ve AGUK iş birliği ile düzenlenecek ÇEM Webinarı 
hakkında AGUK temsilcileri Korhan Sığ ve Duygu Bozkurt 
tarafından bilgi verildi. ÇEM güncellemeleri hakkında 
bilgilendirmek ve ÇEM farkındalığı oluşturmak amacıyla 5 
Temmuz 2021 tarihinde araştırma görevlilerinin katılacağı 
çevrim içi bir webinar düzenlenecek. Bu şekilde kıdemlere ve 
ana konulara göre eğitim hedefleri anlatılacak, uzmanlık 
eğitimi sonunda kazanılması gereken yetkinlikler hakkında 
bilinç oluşturularak, eğitim kurumlarındaki eksikliklerin talep 
edilmesi ve farklı kurumların desteği ile tamamlanabilirliği 
konusunda farkındalık oluşması sağlanacak. Bu webinara 
TTMYK’ın gözlemci olarak katılımı planlanıyor. Webinar 
moderatörlüğünün AGUK tarafından yapılması, araştırma 
görevlilerinin sorularının moderatör tarafından alınması, kişi 
ve kurum bilgisi saklı tutularak TTMYK’ya iletilmesi ve 



yanıtlanmasının sağlanmasının yararlı olacağı düşünüldü. 
AGUK tarafından ÇEM’in uygulanma düzeyinin tespiti için 
detaylı bir anket yapılacak. Bu ankette ÇEM’de yer alan tüm 
yetkinliklerin sorgulanması ve bunların kıdemlere göre 
tasnifi amaçlandı. Bu anket sonuçları, bu konuda daha önce 
yapılmış ve daha genel kapsamlı olan anket ile 
karşılaştırılacak. Anket, önce bir pilot uygulama olarak 10-15 
kuruma iletilecek, alınan sonuçlar 5 Temmuz 2021 tarihinde 
yapılacak olan webinarda paylaşılacak. Bu şekilde hem anket 
tanıtımının hem de ÇEM yetkinliklerinin farkındalığına vurgu 
yapılması amaçlandı. Ardından ülke çapında uygulanacak 
anket sonuçlarının KLİMUD 2021 kongresinde sunulması 
planlandı. Bunun yanı sıra eğitim kurumlarındaki eğiticilere 
de anket yapılarak, eğitim eksikliklerinin ve bu eksikliklerin 
diğer kurumlara yapılacak rotasyonlar ile giderilmesi imkanı 
üzerine farkındalık oluşturulması planlandı. 

 


