6. TOPLANTI
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
Yeterlilik Kurulu
Yürütme Kurulu 6. toplantısı
Manisa, 16‐17 Aralık 2006
Gündem
1‐ Açılış
2‐ Gündeme eklenecek maddeler ve gündemin oya sunulması
3‐ Yönetsel Konuların takibi
a. Yürütme Kurulu (YK) karar defteri
(toplantı 05 kararlarının basılı halinin YK üyelerince okunması ve imzalanması)
b. Mali konuların değerlendirilmesi:
1. varsa komisyonların talepleri, olası sorunlar
2. Yürütme Kurulunun bugüne kadar olan toplantılarının masrafları
c. TKBB‐BBC ve Ulusal Kongre ile ilgili çalışmalar ve gereksinimler
d. YETKUR tanıtımı ile ilgili çalışmalar
1. YETKUR tanıtıcı yayınları hk.
2. YETKUR tanıtım çalışmalarında kullanılacak “Power Point” prezantasyonun son
şeklinin tamamının ya da kısımlarının her yerde YETKUR tanıtım çalışmalarında kullanılmak
üzere Yürütme Kuruluna, Komisyon Başkanlarına ve tüm YETKUR üyelerine iletilmesine konusu
3. “Word” tanıtım belgesinin Dr. Levent Özlüoğlu tarafından hazırlanıp
Yürütme Kurulu üyelerine elektronik ortamda iletilerek önerilerinin alınması konusundaki son
gelişmeler
4. bir tanıtım broşürünün sınava 3‐6 ay kala yayınlanması
5. Yerel Derneklere başvurunun Dr. İbrahim Hızalan tarafından ve
öncelikle telefon ile yapılması konusu
e. YETKUR Yönetmeliği
• İyileştirilmesi gereken hususlar varsa Genel Kurula götürmek için
hazırlanılması
• Eğitim Komisyonu üyelerinin rotasyonla değişmesi konusu
f. Yeterlilik belgesinin verilmesine yönelik hazırlıklar
g. Web sayfası son durumu ve öneriler
h. YETKUR Yayınlarının kodlanması hk
4‐ Ülkemizdeki diğer Yeterlilik Kurulları ile ilgili yeni haber ve gelişmeler ve “yeterlilik tecrübesi
olan diğer kuruluşların tecrübeli yöneticilerini” davet ve bilgi alma
5‐ UEMS in KBB Branşı toplantısı (Yeterlilik Kurulu adına Eğitim Komisyonu Başkanı Dr. Levent
Erişen’in katıldığı Bratislava toplantısı hk.)
6‐ Ana konular
a. Sağlık Bakanlığı (SB) tarafından hazırlanan “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tüzüğü”nün son durumu
hk.
b. SB bünyesinde oluşturulan “Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KBB Bilimsel Danışma
Kurulu"nun çalışmalarının son durumu hk.
c. Rotasyonların SB’ca belirlenme şekli hakkında
d. Uzmanlık sonrası KBB Okulunun 'Uzmanlık Sonrası KBB Okulu Sertifikası' vermesi hk.
e. XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ; İzmir 01‐03 Aralık 2006

1. Kurultayın Genel Seyri ve özet bilgiler
2. Dr.Yıldıray Çete ile olan yazışmalar
7‐ Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonunun (EK) konuları
a. Yürütme Kurulunu doğrudan ilgilendirenler
1. Karar‐3: Asistan Karnesi’nin grafik çalışmasında yardımcı olabilmek için basım öncesi
taslağının tekrar komisyonumuzca değerlendirilmesinin uygun olduğunun Yürütme Kurulu’na
önerilmesine,
2. Karar‐5: UÇEP taslağının son durumu
b. “KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Programı" hakkında (Eğitim Kurumlarının standartları
konusu ve Anket)
c. Disiplinimizin adına “Baş‐Boyun Cerrahisi” ekinin eklenebilmesi için;
1. Ulusal Dernek bazında yasal yollara başvurulabileceğinin,
2. Üniversite anabilim dalları yoluyla YÖK’e başvurulabileceğinin ve
3. Sağlık Bakanlığında konu ile kurulacak komisyonlarda aktif rol alınarak konunun
savunulabileceğinin, girişimleri hk.
d. Uzmanlık alanımızın tarifi (Disiplinimizin tanımının (Ek‐2), Yürütme Kurulu’nun da uygun
görmesi durumunda, Kanal‐KBB ve KBB‐Forum yoluyla KBB‐BBC topluluğuna duyurulmasının
ve bu tanımın Yürütme Kurulu ve/veya Ulusal Dernek tarafından Sağlık Bakanlığı’na ve Türk
Tabipler Birliği’ne duyurulması
8‐ Sınav Komisyonunun (SK) konuları
a. Sınav Komisyonunun dördüncü ve beşinci toplantısı ve kararları hk.
b. Yeterlilik Güncelleme Belgesinin yeniden alınmasına hak kazandıracak STE puanları
açısından,
Ulusal Kongre bünyesinde yer alan “kurs”ların STE puanlarının diğer benzerlerinden yüksek
olması konusunun, TKBB‐BBC Derneği ve Ulusal Kongre Düzenleme Kurulundan talep edilmesi
c. Sınav hazırlama ücreti hk
d. Sınav Komisyonunun takvimi
e. “Belge” konusundaki gelişmeler
9‐ Eğitim Üst Kurulu Genişletilmiş Toplantısı, Ankara 24.12.2006
Amaçlar: Eğitim Üst Kurulundan:
o Asistan karnesi kullanımı için destek istemek
o Sınav soruları için destek istemek
o Sınavlara katılımı teşvik etmek
o Yönerge değişikliği konusunda bilgilendirmek ve destek istemek
10‐ Gelecek YK toplantısının yeri ve zamanı
11‐ Öneriler
12‐ Kapanış
Kararlar
1)Yürütme Kurulunun yönetsel çalışmalarının maliyetinin aşağıdaki şekilde gerçekleştiği
görüldü
a) 1. Toplantı (Antalya, Ulusal Kongre) Masrafsız
b) 2. Toplantı (Bursa, 2 gün) 5,601,00 YTL
c) 3. Toplantı (İstanbul, 2 gün) 7,831,00 YTL
d) 4. Toplantı (Ankara, 1gün, Akademi Toplantısı) 900,00 YTL
e) 5. Toplantı (Çeşme, 1 gün, Otoloji Toplantısı) 3,336,00 YTL
2) TKBB‐BBC Derneğinden aşağıda belirtilen konulardan destek istenmesine:

a) Yeterlilik Kurulunun Ulusal Kongre içinde ihtiyaç duyacağı toplantı ve salon listesinin
karşılanması taleplerimizin iletilmesine, Eğitim Komisyonunun Ulusal Kongrede vereceği
konferanslara katılım sağlanması ve bu konferanslara Eğitim Üst Kurulu üyelerinin ve
asistanların katılımının teminine,
b) Bilimsel kurullarda TTB tarafından verilen STE puanlarının Yeterlilik Kurulu tarafından etkin
şekilde kullanılabilmesi için KBB‐BBC alanındaki toplantıların akreditasyonunun doğrudan
TKBB‐BBC Derneği tarafından yapılarak bu puanların hem katılım belgelerine yazılması, hemde
TTB ye ve YETKUR’a iletilmesi konusunun Ulusal Derneğimize arz edilmesine,
3) YETKUR tanıtım çalışmaları ile ilgili olarak:
a) Şu ana kadar YETKUR ile ilgili yapılan 4 duyurunun ve KBB Forum da yayınlanan “açık
mektubun” uygun olduğu ve tanıtım yazılarının devamına,
b) YETKUR tanıtım çalışmalarında kullanılacak “Power Point” prezentasyonunun Yürütme
Kuruluna, Komisyon Başkanlarına ve tüm Yetkur üyelerine iletildiği ancak dönem dönem
güncelleştirilmesi gerektiğine,
c) Hazırlanması planlanan “Word” tanıtım belgesinin ve broşürünün; “ Yeterlilik Belgesi nedir,
neden alınmalıdır, kimler başvurabilir, YB Sınavına nasıl başvurulur, sınava nasıl hazırlanmalı,
sınav ne zaman ve nasıl yapılır, YB nasıl yenilenir ”, sorularını kapsayacak soru‐cevap şeklinde
oluşan bir el broşürü şeklinde olması ve sınava 3 ay kala yayınlanmasına; bu tanıtım
broşürünün Dr.Levent Özlüoğlu tarafından bu şekilde yeniden hazırlanılmasına,
4) YETKUR yönerge değişiklikleri ile ilgili olarak:
a) Dr.Tayfun Kirazlı tarafından hazırlanan YETKUR yönergesi değişikliklerinin 24 Aralık 2006 da
Ankara’da yapılacak Eğitim Üst Kurulunda görüşülmesine, gelecek Yürütme Kurulu
toplantısının bu konuya ayrılmasına ve oluşacak nihai taslağın web sitesinde tartışmaya
açılmasına ve Ulusal KBB‐BBC Kongresinde 28 Mayıs 2007 de yapılacak yapılacak Genel Kurula
kadar tüm görüşlerin alınmasına,
b) Eğitim Komisyonu üyelerinin rotasyonla değişmesi konusunda hazırlanan ve her dönem
üyelerin 2/3 ünün değişmesi görüşünün uygun olduğuna,
5) Şu ana kadar Yeterlilik Belgesi için 102 başvuru olduğu anlaşıldığından, konunun Dr. Nazım
Korkut tarafından takibine, başvuruların ekindeki belgelerin incelenerek Yönergenin 8.1
maddesine uygunluğunun kontrolü ve uygun görülenlere Yürütme Kurulu Başkanlığı
tarafından yazı yazılarak TKBB‐BBC Derneğinin belirtilecek hesaba 150,‐YTL yatırılmasının
istenmesine ve belgenin basımının hızlandırılmasına,
a) Belirlenen hak sahiplerinin web sitesinde ilan edilmesine,
b) Hak sahibi olduğu halde listede bulunmayanların başvurularının teminine,
c) Son tarih olan 13 Şubat 2007 nin hatırlatılmasına,
d) Bu konudaki duyuru yazısının Yürütme Kurulu Başkanınca hazırlanmasına,
6) YETKUR web sayfası ile ilgili olarak:
a) Dr.Oğuz Basut denetiminde bir firma tarafından hazırlanan web sayfasında, Yeterlilik Kurulu
tarafından yayınlanan duyuruların yeni açılacak bir “DUYURULAR” başlığı altında sıra ile ulaşılır
durumda olmasına,
b) Sınav ile ilgili duyuruların öncelikli olmasına,
7) YETKUR yayınlarının kodlanmasının belirlenen düzende devamına ve UÇEP ile Yeterlilik
Başvuru Formunun kodlanmasının Yürütme Kurulu Başkanlığınca yapılmasına,
8) UEMS ile ilgili olarak:
a) Dr.Levent Erişen’in 05‐08 Ekim 2006 tarihine Bratislava’da yapılan KBB branş toplantısı ile
ilgili getirdiği toplantı ve UEMS ile ilgili belgeleri teslim alındığına.
b) Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Agah Çertuğ’un Anestezioloji ve Reanimasyon

Yeterlilik Kurulu üyesi olarak yaptığı açıklamalar ve deneyimleri paylaşıldığına,
9) UÇEP ve rotasyonlar ile ilgili olarak:
Sağlık Bakanlığı (SB) tarafından yapılan ve sadece Eğitim Hastaneleri Klinik Şefleri tarafından
gerçekleştirilen “Uzmanlık Eğitim Müfredat” çalışmalarının ve bu konuda dar çerçevede alınan
kararların konunun kapsamı ve önemi ile orantılı olmadığı; bu konuda Türk KBB‐BBC Derneği,
Türk KBB‐BBC Yeterlilik Kurulu ve Üniversite Anabilim Dalı Başkanlarının görüşleri alınmadan
yapılacak çalışmaların uygun olmayacağına; Türk KBB‐BBC Eğitim Üst Kurulu, SB Sağlık Eğitimi
Genel Müdürlüğü, KBB Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri ve Yeterlilik Kurulu Eğitim
Komisyonunca ortak yapılan hazırlıkları ve rotasyonlar konusunda alacakları nihai kararların
Sağlık Bakanlığına iletilmesine ve yönetmelikte yer almasının takip edilmesine,
10) Yeterlilik Kurulu etkinlik ve belgelerinin isim haklarının korunması ile ilgili olarak:
Türk KBB‐BBC Yeterlilik Kurulunun, Ulusal Derneğinden aldığı yetki ile vereceği “Yeterlilik
Belgesi”, “Uzmanlık Sonrası Eğitim Güncelleme Belgesi” ve buna benzer diğer ilan edilmiş
belgeleri çağrıştıracak isim taşıyan belgelerin Türk KBB‐BBC Derneğinden yetki alınmadan
kurumlarca, toplantı ya da kurs düzenleyicisi kişi ve kuruluşlarca kullanılmamasının Türk KBB‐
BBC Derneğinden talep edilmesine,
11) XII.Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı ile ilgili olarak:
İzmir’de 01‐03 Aralık 2006 Tarihinde yapılan XII.Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayına katılan
Dr.Semih Öncel’den bilgi alındı.
12) Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonunun ile ilgili olarak:
a) Asistan Karnesinin TKBB‐BBC Derneğince basılmasının ve grafik çalışmaları için komisyona
geri yollanmasının takip edilmesine,
b) “KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Programı” nın 24 Aralık 2006 günü Eğitim Üst Kuruluna
sunulmasına ve nihai kararların alınmasına
c) Disiplinimizin adına Baş‐Boyun Cerrahisi ekinin eklenebilmesi için çalışılmasına ve
çalışmaların zamana yayılmasına,
d) Uzmanlık alanının tarifinin Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve Yükseköğretim
Kurumuna, Ulusal Derneğimiz aracılığı ile yollandığının teyit edilmesine,
13) Sınav Komisyonu ile ilgili olarak:
İlk yazılı sınavın Ulusal Kongre sırasında 30 Mayıs 2007 Çarşamba günü Antalya’da
yapılmasının, ve uygulama sınavının sonbaharda “Yapılandırılmış Klinik Sınav” şeklinde
yapılmasının onaylanmasına,
14) Eğitim Üst Kurulu toplantısı ile ilgili olarak:
Ankara’da 24.12.2006 tarihinde yapılacak Eğitim Üst Kurulu toplantısının hazırlıkları
konusunda kendilerinden,
a) UÇEP hakkında ve içeriğindeki rotasyonlar konusunda son kararların alınmasına,
b) Asistan Karnesi kullanılması için destek istenmesine,
c) Sınav soruları için destek istenmesine,
d) Sınavlara katılımın teşvik edilmesine,
e) Yeterlilik Kurulu Yönergesi değişikliği konusunda ön bilgilendirme yapıldıktan sonra, görüş
ve destek istenmesine,
15) Gelecek ilk toplantının 17‐18 Şubat 2007 tarihlerinde Adana’da yapılmasına, ana
konusunun Yeterlilik Kurulu Yönergesinde ihtiyaç duyulan değişikliklere ayrılmasına ve Ulusal
Kongre öncesi son toplantının da 28‐29 Nisan 2007 de İzmir’de yapılmasına,
oy birliği ile karar verildi.
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Dr.Semih Öncel, Dr. Levent Özlüoğlu

