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1) TORL ve BBC Derneğinin tüzük değişikliği amacıyla 25 Aralık 2005 tarihinde yapılacak
Olağanüstü Genel Kurulunda oylanacak olan taslaktaki Yeterlilik Kurulu ile ilgili maddenin son
tarif ve ifadelerinin uygun olduğuna,
2) Ulusal çaptaki KBB Toplantıları içinde YETKUR ile ilgili tanıtım yapılması için programda yer
ayrılmasına ve yöresel derneklerinde YETKUR ile ilgili tanıtım toplantıları programlamaları için
ilgili kurul ve kuruluşlara yazı yazılmasına,
3) Tanıtım çalışmaları açısından:
a ) Tanıtım Belgesi olarak Power Point prezentasyon hazırlanmasına ve her yerde aynı
belgenin kullanılmasına,
b ) Word Belgesi hazırlanıp elektronik ve baskılı ortamlarda kullanılmasına,
c ) Bir tanıtım broşürünün sınava 3‐6 ay kala yayınlanmasına,

4) YETKUR Yönergesi ile ilgili olarak yönergede iyileştirilmesi gereken hususların peyder pey
not edilmesi ve ilk Genel Kurula değişiklik önerilerinin götürülmesine, Bu toplantıda
1. “Yeterlilik Sınavı” kavramının kelime olarak yanlış anlamalara yol açabileceği ve kastedilmek
istenilenlerin yeterlilik ya da yetersizlik olmadığı, sınavı ve verilecek belgelerin adlarının “TKBB
ve BBC Uzmanlık Sonrası Eğitimi Güncelleme Sınavı ve Belgesi” olarak önerilmesine,
2. Kurulun adının içerdiği çok yönlü işlevler nedeniyle Yeterlilik Kurulu olarak kalmasının
önerilmesine
5) Yeterlilik Belgesi verilmesi ile ilgili olarak başvuru şekli ve belge verilenlerin kayıtlarının nasıl
tutulacağı, ne gibi bilgi ve evraklar isteneceği, belgenin süresi, yenileme süresi dolmadan
hatırlatma ile ilgili olarak Yürütme Kurulunun bir sonraki toplantısında karara son şeklinin
verilmesine ve Yürütme Kurulu Sekreterinin ilk aşamada başvuru taslağını hazırlaması için
görevlendirilmesine,
6) Dr. Yücel Tanyeri tarafından hazırlanan ve beğenilen Yeterlilik Kurulu Logosunun
kullanılmasına ve SK ve EPK logoları ve Sınav Belgesinin tasarımının da Dr. Yücel Tanyeri
tarafından hazırlanmasının rica edilmesine,
7) Web sayfası çalışmaları ile ilgili olarak Profesyonel destek alınmasına,
8) Ülkemizdeki diğer Yeterlilik Kurullarında görevli tecrübeli yöneticilerin bilgi alışverişi için

davet edilmesine,
9) Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu ile ilgili olarak;
a‐ EPK 2. toplantısında alınan 5 numaralı kararda bulunan bazı organ isimlerinin değiştirilerek
kabul edilmesine,
b‐ Yandal ihtisasları için şu an ek çalışmaya gereksinim olmadığına,
c‐ EPK’nin ve YK’nun tüm kurul ve komisyonlarının YETKUR web sitesinde yer almasına ve site
tasarımının bu şekilde yapılmasına,
d‐ EPK’nun sınav öncesi kurs yerine basılı yayın önerisinin benimsenmesine, ek olarak bazı
temel kitapların kaynak olarak kullanılmasına ve soruların büyük bölümünün bu kaynaklardan
seçilmesine,
e‐ YK Başkanı ve Komisyon Başkanlarının (ya da kendileri adına görevlendirecekleri birer
üyelerin) Yeterlilik Kurulunun Kurul ve Komisyonlarının toplantılarına karşılıklı olarak
katılmalarına,
f‐ Asistan karnesinin TORL‐BBC Derneği tarafından bastırılmasının istenmesine ve Eğitim
Kurumlarınca kullanılmasının teşvik edilmesine,
g‐ KBB‐BCC Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Programı için yapılan çalışmaların uygun olduğuna,
h‐ 22 Ocak 2006 tarihinde yapılacak Eğitim Üst Kurulu ile genişletilmiş toplantının gündeminin
uygun olduğuna,
10) Sınav Komisyonu ile ilgili olarak ilk sınavın Ocak 2007 de ilan edilip, sınavların 2007 yılı
içerisinde yapılmasına,
11) YK Dördüncü toplantısının 16 Nisan 2006 tarihinde Ankara’da 4. Akademi Toplantısı
sonunda yapılmasına ve Yeterlilik Kurulu konusunda deneyimli bir konuşmacının davet
edilmesine,
oy birliği ile karar verildi.

