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Açıklama 
 Bu form KLIMUD Çalışma Grupları Yönergesinin madde 3.2.2 ve 3.2.3 de tanımlanan sorumluluklara yönelik gerçekleştirilenleri tanımlamaya yöneliktir. Satır sayısı gerek duyulduğu kadar arttırılabilir.  

 Bu form her dönem sonunda Çalışma Grubu tarafından hazırlanıp üyeleri tarafından kabul edildikten sonra KLIMUD Yönetim Kurulu’na elektronik olarak (calismagruplari@klimud.org.tr) gönderilmelidir. 

 

Çalışma Grubu Adı  Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon Tarih (gg/aa/yyyy) 
Raporun KLIMUD Yönetim Kuruluna 
gönderildiği tarihi girin 

27.09.2019 

Sıra 
No 

Sorumluluklar Gerçekleştirilen Etkinlikler 

BİLİMSEL  Tanımı Tarih(ler) Yer Katkıda bulunanlar Sonuç Bütçe 

1 Kalite kontrol uygulamaları kursu 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında 
internal kontrol ve dış kalite 
değerlendirme konularını senaryo ve 
örneklerle ele alan bir kalite kontrol 
uygulamaları kursu yapılması 

   Kurs için planlama 
yapıldı, tarih belirlendi. 
Yeni YK nın onayı ile 
Aralık ayı içerisinde 
Ankara da yapılması 
planlanıyor. 

 

2 Rehber hazırlanması  

Sahadaki uzmanlara yardımcı olacak, 
aynı zamanda uluslararası 
standartlarla da uyumlu bir  Rehber 
hazırlanması 

   Konu paylaşımı ve 
işbölümü yapıldı; rehber 
hazırlama grubu 
oluşturuldu; kaynaklar 
belirlendi. Çalışmalar 
devam ediyor. 

 

3 Kalitenin digital ortama geçirilmesi için 
çalışmalar yapılması  

Digital kayıt ve değerlendirme, süreç 
izleme ve iyileştirmeyi sağlamak üzere 
yazılım vb.geliştirilmesine öncülük 
edilmesi; kalitenin dijital ortama 
geçirilmesi konusuna çalışma 
yapılması 

   -  

4 İmmünoloji ÇG ile eşgüdümlü IIF dış kalite 
değerlendirme programı uygulanması 

TSE EN ISO/IEC 17043 standardına 
uygun şartları sağlayan bir Dış Kalite 
Değerlendirme Programının sistem 
hazırlıklarının yapılması 

   İş akışı oluşturuldu. DKD 
rapor formatı belirlenip 
düzenlendi. Çalışma 
yönergesi hazırlandı; 
Uygulama başladı. 

 

5 Anket çalışması yapılması 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarları 
kalite temsilcilerinin dolduracağı, 
kalite uygulamaları ile ilgili  bir anket 
çalışması yapılması ve KLIMUD 
kongresinde sunulması, yayın haline 
getirilmesi. 

   -  

6 KLİMUD 2019 kongresinde panel 

KLİMUD 2019 kongresinde bir panel 
yapılması 

   Performans 
Değerlendirme Aracı 
Olarak Laboratuvarlar 
Arası Karşılastırma 
Programları; KLIMUD 

 

mailto:calismagruplari@klimud.org.tr


KLIMUD 
ÇG Etkinlik Raporu Kalıbı (ÇG-F-04) 

2 

 

Form No: ÇG-F-04 (sürüm 2.1) 

ÇG Etkinlik Raporu (2015)  

 

 

 

 

Deneyimi başlığı ile 
panel planlandı. 
Yürütme ve çalışma 
grubundan katkılar ile 
gerçekleştirilecek. 

7 Rehber revizyon çalışmalarında kalite 
kontrol bölümlerine katkı sağlanması 

Rehber revizyonlarında kalite kontrol, 
validasyon, verifikasyon, kalite 
göstergeleri vb.konularda katkı 
sağlanması 

   -  


