17. TOPLANTI
20 Aralık 2008
Wow otel, Yeşilköy‐İstanbul
1‐ Toplantı saat 10:30 da başkan Dr.Nazım KORKUT’ un açılışıyla başladı. Yürütme Kurulunun
üyelerinin tümü ile Sınav Komisyonu Başkanı Dr. Yücel TANYERİ ve önceki dönem başkanı
Dr.İbrahim HIZALAN’ ın toplantıda hazır olduğu anlaşıldı.
Başkanın açış ve önceki dönemlere teşekkürü sonrası sekreter Dr.Orhan YILMAZ geçmiş
dönemleri özetledi ve yeni seçilen kurul ve komisyon üyelerini tanıttı. Dr.Yılmaz Yürütme
Kurulunu temsilen katıldığı 12.TUEK çalışmalarını özetledi.
2‐ Gündem tartışmaya açıldı, değişiklik önerisi olmaması üzerine oylanarak aynen kabul
edildi.
3‐ Yönetsel konuların takibi konusuna geçildi:
a. Yeterlik Yürütme Kurulunun 16. toplantı tutanağı ve kararları okundu ve aynen kabul
edildi.
b.

Yeterlik Kurulunun yönetsel konuları görüşmeye açıldı.

1. Önceki dönemden devredilen evraklarda eksiklik olmadığı görüldü.
2. Web sayfalarındaki eksikliklerin tamamlanması, güncellenmesi ve denetlenmesi
konusunda Dr.Orhan YILMAZ’ ın yetkili olmasına karar verildi.
3. Kurul ve Komisyonların yeni dönem faaliyetleri üzerinde görüşmeler yapıldı ve bu
çalışmaların gerçekleşenlerinin web sitesinde yayınlanmasına karar verildi.
c.

Sınav Komisyonu ile ilgili durum değerlendirmesi görüşmeye açıldı.

1. Burada söz alan komisyon başkanı yapılan ikinci sınav hakkında bilgi verdi. 26 Kasım 2008
deki Ankara’da yapılan sınava 29 başvuru 27 katılım olduğunu ve tümünün başarılı olduğunu,
İzmir’de yapılan pratik sınava 8 başvuru 6 katılım ve 5 başarı olduğunu, yeni Yeterlik Belgesi
almaya hak kazananlara kutlama mesajı ve belgelerinin gönderildiğini bildirdi.
Burada Genel Kurulun tüm üyelerine gelişme ve sonuçlar hakkında daha fazla bilgi
verilebilmesi için web sayfalarının kullanılması ve bir mail‐list oluşturulmasına karar verildi.
2. Yine Sınav komisyonunun başarıları vurgulanırken, Komisyon üyelerinin 1/3 ünün 01
Haziran 2009 tarihi itibarıyla yenilenmesine karar verildi.
3. 2009 yılı yazılı sınavın Ekim 2009’da uygulamalı sınavın ise Kasım 2009’da yapılmasına, soru
bankasının zenginleştirilmesi için eğiticilerden soru istenmesine karar verildi.
d. Eğitim Komisyonu yeni dönem programı üzerine görüşler:

Aynı anda toplantıda bulunan Eğitim Komisyonu başkanı davet edildi. Bu maddeden itibaren
toplantıya Dr. Ömer Faruk ÜNAL katılarak çalışmaları hakkında blgi aktardı.
1‐ Asistan Karnelerinin elektronik ortamda doldurulur ve onaylanır şekilde bir ön program
taslağının hazırlandığını belirtti. Programın ücretlendirilmesi ve yazımı konusunda Dr. Ömer
Faruk ÜNAL’ a yetki verildi.
2‐ UZSEP üzerindeki çalışmaların devam ettiğini resertifikasyon kriterlerinin TTB’ye
gönderildiğini ve TTB yetkililerince de kabul gördüğünü belirtti.
3‐ Eğiticilerin eğitimi konusunda Komisyon üyelerinin kurs verebilecek durumda olduklarını
ayrıca başka kurumlardan da eğitim desteği alınabileceğini bildirdi.
4‐ Asistan ve Uzmanların, gönüllü kurumlarda, kurumlar arası ziyaret programının gayri resmi
olarak devam ettiğini belirtti.
e.

Yeni seçilen Akreditasyon Komisyonundan beklentilerimiz:

1. Yeni seçilen Akreditasyon Komisyonunun 4 Ocak 2009 günü İstanbul’ da toplantıya davet
edilip başkan ve raportör seçiminin yapılmasına karar verildi. Akreditasyonun alt yapı
akreditasyonu ile başlamasının uygun olduğu belirtildi.
4. Gelecek Yürütme Kurulu Toplantısının 05‐07 Mart 2009 tarihinde Astım Rinit toplantısı
sırasında Kıbrıs’ta yapılmasına karar verildi.
5. Ek bir öneri olmadığı anlaşıldı.
6. Toplantı saat 16:15 de kapatıldı.

