
UZMAN SEÇİMİNDE KRİTERLER 

 

• “Psikoloji” kategorisine yapılan başvurularda uzmanın, Lisansını psikoloji alanında ya da pdr 

alanında tamamlayarak bunun arkasından “Yüksek Lisans” sürecini tamamlamış olması şartı 

aranmaktadır.  

• “Çocuk Gelişimi” kategorisi başvurularında uzmanın örgün eğitim lisans diplomasına sahip 

olması gerekmektedir. Yüksek lisansını tamamlamış olmak tercih edilir.  

• “Uyku Danışmanlığı” kategorisinde uzmanın Çocuk Gelişimi (örgün eğitim), psikoloji, ya da 

Pdr lisans diplomasına sahip olup, geçerliliği ve güvenilirliği yüksek bağlanma odaklı “Uyku 

Eğitimi” sürecini tamamlamış olması şartı aranmaktadır. 

• “Emzirme danışmanlığı” kategorisinde uzmanın Hemşirelik/Ebelik Lisans diplomasının olması 

ve geçerliliği, güvenilirliği yüksek olan “emzirme danışmanlığı” sertifikasına sahip olması şartı 

aranmaktadır.  

• “Doula” kategorisinde uzmanın Hemşirelik/Ebelik bölümünden lisans sürecini tamamlamış 

olması ve geçerliliği, güvenilirliği yüksek olan “ doula” eğitimini tamamlayarak “ doula” 

olmaya hak kazanmış olması şartı aranmaktadır. 

• “Özel eğitim” kategorisinde ise üniversitelerin ilgili bölümünden ( özel eğitim bölümü) lisans 

sürecini tamamlamış ya da Çocuk Gelişimi örgün lisans sürecini tamamladıktan sonra “ 

Uzman Öğretici Yetiştirme Eğitimi” kursunu tamamlayarak bu alanda en az bir yıl çalışmalar 

yürütmüş olması şartı aranmaktadır. 

• Diğer kategorilerde Uzmanın örgün eğitim ile lisans diplomasını almış olması şartı 

aranmaktadır. (Ergoterapist, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti, Diyetisyen) 

 

 

UZMANLAR SEÇİM SÜRECİ  

 

1. Uzmanlar sistem üzerinden ön başvuru oluşturmaktadır. Uzmanlar ön başvuru sırasında 

belirtilen mail adresine eğitim belgelerini iletmektedirler. Bu belgelerde lisans ve yüksek 

lisans mezuniyet bilgileri ile ilgili programlardan aldıkları sertifikalar bulunmalıdır. İ 

2. Başvurular operasyon ekibi tarafından tek tek özenle incelenmektedir. Diplomalar e-devlet 

üzerinden sorgulanmakta ve uzmanın tüm eğitimleri araştırılmaktadır.  

3. Uygun bulunan başvurular ile operasyon birimi tarafından iletişim kurularak uzmanlar 

bireysel zoom toplantısına davet edilmektedirler.  

4. Zoom toplantısından başarı ile geçen uzmanlar oryantasyon sürecine alınmaktadır. Bir 

hafta süren bu oryantasyon sürecinde uzmanlara Kidolog sistemi, online seanslar konusunda 

destek hizmeti verilmektedir.  

5. Başvurusu uygun bulunmayan uzmanlar onayları dahilinde sistem veri tabanında kayıtlı 

tutarak, destekleme eğitimine davet edilmektedirler. Bu eğitimde mesleki gelişimleri 

doğrultusunda destek hizmeti verilmektedir. Bu eğitimler sonrası tekrar bir zoom toplantısı 

yapılarak geri bildirimler alınmakta ve uygun bulunanlar Kidolog sistemine dahil edilmektedir. 

Kidolog gelişim odaklıdır.  



6. Bu son aşamada ilgili sözleşme karşılıklı olarak imzalandıktan sonra uzmanımız artık bir 

Kidolog olmaya hak kazanmıştır. Uzmanımızın panelini ziyaret ederek randevu talep edebilirsiniz.  

Detaylı Bilgi için: uzman@kidolog.com & 08508401139 

 


