
Tarih 22 Mart 2021 Saat:12:00-13:30 
Yer KLİMUD Zoom Platformu 
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) 
Candan Çiçek (TMC Temsilcisi) 
Elif Aktaş (EPGK) 
Rukiye Berkem (AK) 
Dilek Metin (AK) 

Gündem 1. Açılış 
2. Gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması 
3. 10 ve 30 Aralık 2020 TTMYK-KLİMUD YK toplantı sonrası 

yapılanların özetlenmesi (Burçin Şener) 
4. Tıbbi Mikrobiyoloji  ÇEM v.2.4 (2019) güncelleme çalışmaları 

(EPGK-Şöhret Aydemir) 
5. Akreditasyon komisyonu çalışmaları (Akreditasyon Komisyonu-

Nuran Esen) 
6. 2021  yılında planlanan yeterlik sınavı (soru havuzu) ve KSM 

güncel durumu hakkında bilgilendirme  (ÖD-SK-Candan Çiçek) 
7. KLİMUD 2021 yılı STE/SMG etkinliklerine sağlanabilecek katkılar 

(STE-SMG Komisyonu-Fadile Yıldız Zeyrek) 
8. Öneriler ve yapılacakların planlanması 
9. Kapanış 

Gündem çerçevesinde 
görüşülenler ve öneriler 

 
1. SUT ile ilgili olarak yapılan çalışmaların KLİMUD YK’na 

iletilmesi ve ardından önerilerin Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Daire Başkanlığına 25 Ocak 2021 
tarihinde iletilmesi ile ilgili bilgi verildi.  

2. ÖD-SK’in stratejik plan takvimi gözden geçirildi. Temel 
İmmünoloji, Seroimmünoloji, COVID-19, Sterilizasyon-
Dezenfeksiyon-Antisepsi, Laboratuvar Güvenliği, 
Mikrobiyota konularında hazırlanan KSM’lerin  8 Şubat 2021 
itibarı ile üyelerin erişimine sunulmuş olduğu belirtildi. 
Rehber hazırlama gruplarından KSM için soru istendiği 
bildirildi. 

3. Bu yıl yeterlilik sınavının Ekim ayı içinde yapılabileceği 
kararlaştırıldı. Plexus ile çalışmaların sürdüğü belirtildi.  

4. Yeterlilik sınavına katılım oranlarının arttırılmasına yönelik 
öneri paketi için hazırlıkların sürdürüldüğü bir sonraki YK 
toplantısında gündeme alınabileceği bildirildi.  

5. EPGK stratejik plan takvimi gözden geçirildi. Yapılmış olan 
SUT ve ÇEM karşılaştırmaları hakkında kısa bilgilendirme 
yapıldı. UEMS ÇEM’ı hakkında Elif AKTAŞ bilgi verdi. UEMS 
Tıbbi Mikrobiyoloji ve diğer ilişkili “Core Curriculum”ların 
incelenerek 19 Nisan 2021 tarihinde yapılacak bir toplantıda 
değerlendirilmesine, buradan çıkacak sonuçlara göre ÇEM ile 
ilgili güncelleme çalışmasının yapılmasına karar verildi.  



6. AGUK ile asistan ve isterlerse uzmanların da katılacağı bir 
çevrim içi toplantı ile ÇEM, asistan karnesi ve uzmanlık 
eğitimi hakkında interaktif bir toplantının planlanmasına 
karar verildi.  

7. STE-SMG stratejik plan takvimi gözden geçirildi. Daha önce 
yapılan ve sonuçları paylaşılan anket üzerine eğitim 
videolarının hazırlanması ve derneğin youtube kanalından 
yayınlanmasına örnek oluşturacak bir eğitim videosunun STE 
komisyonu tarafından hazırlanmasına karar verildi . 

8. Çevrimiçi eğitim etkinliklerinin kredilendirilmesi konusunda 
TTB-UDEK ile iletişime geçilmesine karar verildi.  

9. KMTD-KLİMUD iş birliği ile Kan Merkezleri eğitiminin 2021 
yılında planlanması konusunun KLİMUD YK’ya iletilmesine 
karar verildi.  

10. Akreditasyon Komisyonu stratejik plan takvimi gözden 
geçirildi. Akreditasyon için başvuru yapan kurumların dosya 
değerlendirmelerinin tamamlandığı ve uzaktan ve yerinde 
ziyaret planlaması yapılacağı bilgisi alındı. Ege Ü.T.F. Tıbbi 
Mikrobiyoloji A.D.’nın süresi bitmek üzere olan 
akreditasyonunun uzatılması için uzaktan ve yerinde 
denetim planlamasının yapılmasına karar verildi.  

11. Akreditasyon değerlendirme ziyareti yapılacak kurumlara 
yazı yollanmasına ve bu ziyaretlerde görevlendirilecek TTB-
UDEK gözlemcisi için TTB-UDEK’le iletişime geçilmesine karar 
verildi. 

 


