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Açılış
Gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması
14 Şubat 2020 tarihli TTMYK Faaliyet Planının gözden geçirilmesi
EPGK tarafından planlanan faaliyetlerin görüşülmesi
Akreditasyon Komisyonu tarafından planlanan faaliyetlerin
görüşülmesi
6. ÖD-SK tarafından planlanan faaliyetlerin görüşülmesi
7. STE-SMG Komisyonu tarafından planlanan faaliyetlerin görüşülmesi
8. AGUK Webinarı (29 Eylül 2020) sonrası planlanabilecek yeni
faaliyetler hakkında görüşme
a. Uzmanlık öğrencilerine ÇEP hakkında detaylı bilgi verilmesi,
sorularının yanıtlanması
b. Eğitici Eğitimi materyallerinin eğiticilerle çevrimiçi
paylaşılması
14 Şubat 2020 tarihli TTMYK faaliyet planı gözden geçirildi.
 Dernek internet sayfasında çalıştay planının yer almasının
sağlanması ve kontrolü yapılacak
 Çalıştay planı Hedef 1. “Çekirdek eğitim müfredatında (ÇEM)
sahanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlemelerin
yapılması ve tüm eğitim kurumlarında standart olarak
uygulanmasının sağlanması” ile ilgili olarak;
o 1.1. Çekirdek Eğitim Müfredatlarının yeniden gözden
geçirilmesi, bu konuda Avrupa ÇEM ile birlikte gözden
geçirilerek TTMYK yürütme kurulu ile birlikte yeniden
düzenleme için öneri hazırlanması. Sorumlusu EPGK’dan
Elif Aktaş.
 2021 KLİMUD kongresinde raporun sunulması için
hazırlıklar sürüdürülmekte.
o 1.2. Asistan karnesi uygulamasının tüm kurumlardan görüş
alarak standart bir formatta yeniden düzenlenmesi.
Sorumlusu EPGK’dan Şöhret Aydemir.
 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
asistanları üzerinden organize edilen bir demo
çalışmasının Aralık ayına kadar tamamlanması
planlanıyor. Aralık ayında yapılması planlanan alt
komisyonların da yer alacağı toplantıda tekrar
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görüşülecek.
1.3. “ÇEM uygulanabilirliği kurum ve uzmanlık öğrencileri
anketleri-2019” sonuçlarının tüm eğitim kurumlarıyla
paylaşılması. Sorumlusu EPGK Aydan Özkütük.
 Anket sonuçları rapor haline getirilerek TTMYK
YK’na iletilecek ve buradan da tüm eğitim
kurumlarına iletilmesi talebi ile KLİMUD’a
gönderilecek. Pandemi nedeniyle Ekim 2020 olarak
planlanan bu hedefin yıl sonuna kadar
gerçekleştirilmesi planlanmakta.
1.4. Rehberlerin revizyonu. Sorumlusu EPGK.
 Çalışmalar devam ediyor. Otoimmün hastalıklar,
doku, idrar ve kan örneklerinin rehberleri revize
edildi. Pandemi rehberi hazırlanıyor.
1.5. Online uzaktan eğitim modüllerinin hazırlanması.
Sorumlusu EPGK.
 Online eğitim modüllerinin rehberlere dayalı
olarak oluşturulması istenecek. Plexus alt yapısı
hazır. Sanal eğitim yapan tıp fakültelerinin ortak
çalışma yürüttüğü platformlardan destek
alınabilirliği araştırılacak.
1.6. Proje yazma, çok merkezli araştırma planlama
eğitimleri. Sorumlusu EPGK.
 Pandemi döneminde yeterli proje çağrısı açılmadı.
İçinde bulunduğumuz süreçte birincil öncelikte
olmadığı düşünüldü.
1.7. Eğitimin standardizasyonu. Sorumlusu EPGK.
 AGUK’un 29 Eylül 2020 tarihinde yapmış olduğu
webinarda da gündeme alındı. Eğiticilerin eğitimi
ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan eğitim
materyallerin dernek web sayfasından erişimi
kolaylaştırılmalı. Bu materyallerin web sayfasında
direk olarak “Eğitim Materyalleri” sekmesi altına
alınması sağlanarak, eğitim kurumlarına ilgili link
hakkında bilgi iletilecek.
1.8. Kanıta dayalı eğitim materyallerinin hazırlanması.
Sorumlusu EPGK.
 Pandemi sonrasına alınmasına karar verildi.
Bunun dışında, çevrimiçi ortamda makale saatlerinin
düzenlenmesinin organizasyonu için Burçin Şener’in
KLİMUD YK ile görüşmesi kararlaştırıldı.
Anadal-Yandal ÇEM yetkinliklerinin uzmanların haklarında
kısıtlamaya neden olup olmadığı incelenerek rapor
hazırlanacak. Bu konuda daha önceden yapılmış çalışmalar
hakkında önceki TTMYK Başkanı Melek Demir’den bilgi
alınacak (Burçin Şener).
KMTD ile mevcut protokol dahilinde Kan Merkezine yönelik
bir eğitimin planlanması konusunda KLİMUD YK ile
görüşülecek (Burçin Şener).
Asistan karneleri ve ÇEM hakkında uzmanlık öğrencilerine
yönelik, bilgilendirme amaçlı bir webinar yapılmasının
yararlı olacağı düşünüldü. AGUK ile görüşülecek (Burçin









Şener).
Hedef 2: Uzmanlık sonrası sahanın gereksinimlerini karşılayacak
şekilde Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) etkinliklerinin planlanması.
Sorumlu SMG Komisyonu
o 2.1. Sahadaki uzmanların uzmanlık sonrası eğitim
eksikliklerinin belirlenmesi için Kasım ayı içinde kısa bir
anket alt yapısı hazırlanmış olacak.
o 2.2. Ankette belirlenen eksiklikler ile ilgili olarak çevrim içi
kurslar planlanacak.
 AGUK’un 29 Eylül 2020 tarihinde yapmış olduğu
webinarda belirlenen öncelikli konular; kan
merkezi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon,
spermiyogram
o 2.3. ve 2.4. öncelikli konularla ilgili hazırlanacak eğitim
videolarının mümkünse Plexus, değilse youtube aracılığı ile
erişebilirliği sağlanacak.
o 2.7. ASM, ESCMID, CDC ve ECDC güncellemelerinin kaç
merkez tarafından yapıldığının belirlenmesine çalışılacak.
o 2.8. Online olarak yapılacak eğitimlere katılımların
kredilendirilmesinin nasıl yapılabileceği, TTB-UDEK ile
görüşülecek
o Bölge toplantılarının bölgeler özelinde dernek Zoom
platformu üzerinden yapılması sağlanacak.
Hedef 3: Uzmanlık eğitimi akreditasyonu olan kurum sayısının
arttırılması.
o Akreditasyon başvuruları mümkün olduğunca sanal ortam
üzerinden değerlendirilecek.
o Akreditasyon değerlendirmeleri için kurum ziyaretleri
yerinde yapılacak. Kurum değerlendirmesi kapsamında yer
alan asistan görüşmeleri Zoom üzerinden yapılarak kurum
ziyaretlerinin süresi kısaltılabilir.
o Sanal ortamda yapılacak ön değerlendirmede belirlenen
eksikliklerin kurumlara iletilmesi ile zaman kazanılması ve
motivasyonun sağlanması mümkün olabilecek.
Hedef 4: Yeterlilik belgelendirmesinde sınav ve kendini sınama
modülleri de dahil olmak üzere etkinliklerin, hazırlıkların ve
motivasyonun arttırılması.
o Yeterlilik sınavı için çalışmalar hazır ancak pandemi
nedeniyle bu yıl sınav yapılamayacak. Mayıs 2021 sınav için
olası tarih olarak düşünülüyor.
o ÖDSK tarafından soru havuzunun güncellenmesi isteniyor.
Eski soruların ‘Eski Sorular’ klasöründe toplanması
sağlandı. Birbirini takip eden basamaklı soruların
hazırlanabilmesi için, sistemde değerlendirme ve puan
hesaplama alt yapısının değiştirilmesi gerekiyor. Videoların
soru olarak kullanabilmesi için host alanında fazlaca
büyütme gerekiyor. Plexus ile yapılan/yapılacak anlaşma,
sınav ve web sayfası sözleşmesi gözden geçirilecek.
Diğer konular:
o 8 Eylül 2020’de yapılan UEMS-SMM toplantısı hakkında

o
o

Burçin Şener tarafından bilgilendirme yapıldı. UEMS
tarafından ikisi Türk olan 14 kişilik bir soru yazarları ekibi
oluşturulmuş ve 2021 yılında bir pilot sınav yapılması
planlanıyor. Pilot sınav sonrası bir sertifika verilmeyecek.
UEMS, e-learning çalışmalarında henüz bir yol alamamış,
ancak pandemi koşullarının bu konuda itici bir güç
konumunda olduğu paylaşıldı.
Kasım 2020’de alt komisyonların kendi aralarında
toplanmasına karar verildi.
Aralık 2020’de alt komisyonlar ile birlikte Yeterlik Kurulu
toplantısı yapılarak planların takip edilmesi kararlaştırıldı.

