25. TOPLANTI
04 Haziran 2010 Cuma saat 09.30 – 17.00
Wow Otel, İstanbul
1‐ Toplantı saat 09:30 da başkan Dr.Tayfun KİRAZLI’ un açılışıyla başladı. Toplantıda mazeretli
Dr.Onur ÇELİK dışında tüm Yürütme Kurulu üyeleri ve Sınav Komisyonu başkanı Dr.Yücel
TANYERİ ve Denetleme Kurulu başkanı Dr.İbrahim HIZALAN’ ın toplantıda hazır olduğu
anlaşıldı.
2‐ Bir önceki toplantının tutanakları imzalandı.
3‐ TTB‐UYEK Genel Kurulunun ve Çalıştayı’nın 13 Haziran 2010 tarihinde Ankara’ da yapılacağı
ve burada KBB Yeterlik Kurulunu temsilen Dr.Orhan YILMAZ’ ın görevlendirilmesine karar
verildi.
4‐ Başkan Dr.Tayfun KİRAZLI Akreditasyon Komisyonu olarak yapılan çalışmaları ve hazırlanan
yönerge ve ekleri nedeniyle komisyona ve başkanına teşekkür ederek bunun sonucu olarak ilk
Akreditasyon başvurusunun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı tarafından
yapıldığını açıkladı. Başvurunun bütünlük açısından değerlendirilmesi sonucunda dosyanın tam
olduğu ve gereğinin yapılması için Akreditasyon komisyonuna gönderilmesine karar verildi.
5‐ Sınav Komisyonu başkanı Dr.Yücel TANYERİ kurul olarak yaptıklarını özetleyen bir sunu
yaparak sınavlar ve komisyon hakkında bilgi verdi. 2010 yılı sınavlarının bu yıl Ekim Aralık
aylarında yapılabileceğini belirtti. Ancak soru bankasının zayıf kaldığını ve tüm Genel Kurul
üyelerinden soru istenmesinin ve bunun duyurulması gerektiğini belirtti. Dr. Tanyeri ayrıca
sınav uygulamasında yaşananlar nedeniyle üye sayısının arttırılması ve deneyimli üyelik için
görev sürelerinin uzatılması gerektiğini bildirdi ve yönetmeliğin Sınav Komisyonu ile ilgili
bölümlerinin değiştirilmesini istedikleri kısımları aktardı. Kurul bunları uygun bularak 32.Ulusal
kongrede yapılacak olan Yeterlik Genel Kuruluna sunulmasına karar verildi.
Ayrıca Sınavın önemi ve gerekliliği konusunda Ulusal Kongre sırasında duyuru aktivitelerinin
düzenlenmesine ve Eğitim Üst kurulunda bu konunun vurgulanmasına karar verildi.
6‐ Eğitim Komisyonu çalışmaları hakkında komisyon başkanının bilgilendirilmesi doğrultusunda
özellikle asistan karnelerinin Uzmanlık süresindeki değişiklik göz önüne alınarak
adaptasyonundaki çalışmalara teşekkür edildi.
7‐ Yeterlik Kurulu web sayfasında bir süredir yapılamayan güncellemelerin Dr.Orhan YILMAZ’
ın sorumluluğunda hızla sonuçlandırılmasına karar verildi.
8‐ Bir sonraki toplantının yeni bir gelişme olmadıkça Ekim 2010 ayında Ulusal Kongre sırasında
Antalya’ da yapılmasına karar verildi.
9‐ Toplantı başkan Dr.Tayfun KİRAZLI tarafından kapatıldı.

