13. TOPLANTI
2 Kasım 2013, MaxxRoyal Hotel, Antalya.
Gündem
KBB Yeterlik Sınav Komisyonu
1‐ 2 Kasım saat 11:30’da MaxxRoyal Hotel toplantı salonunda yeterlik sınav komisyonu
üyelerini katılımı ile toplanıldı. Gündem okundu.
2‐ Tamer Erdem, Cenk Ecevit, Çağatayhan Ülkü, İbrahim Çukurova, Timur Akçam,Erol Keleş ve
Onur Odabaşının katılımıyla gerçekleşti.
3‐ 35.Ulusal KBB‐BBC kongresi esnasında 3 Kasım 2013 tarihinde yapılacak yeterlik yazılı
sınavının hazırlıkları değerlendirildi. 129 adayın başvurduğu, son güne kadar bir adayın sağlık
nedenleriyle başvurusunu dondurduğu bilgisi verildi.
4‐Eylül ayında Gaziantepte yapılan yeterlik yürütme kurul toplantısında yapılan ve 2012‐2013
sınav komisyonu faaliyet raporu hakkında bilgi verildi.
5‐ Sınav komisyonu önerisiyle, Dernek Yönetim Kurulu ve Yeterlik Yürütme Kurulu’nca kabul
edilen doçentlik sınavı öncesi yeterlik sınavına girilmesine dair tavsiye kararı değerlendirildi.
6‐ Okullarda gerek eğitmen, gerekse öğrenci önşartı olarak aranan yeterlik sınavını geçme
konusu değerlendirildi.
7‐ Tüm bu gündem konularına bağlı olarak artan sınav başvurularının özellikle uygulama
sınavını nasıl etkileyeceği ve kalite düzeyini bozmadan gerekli format değişikliği konusunun
ayrıntılı tartışılması için gerekli görev paylaşımları yapıldı. 15‐17 Kasım’da İzmir’de yapılacak
toplantıda simülasyon çalışması planlandı.
8‐ Sınav şartlarının hazırlanmasındaki belirsizlikten dolayı, yeterlik sınavına son başvuru
tarihinin, sınavdan dokuz gün önceki Cuma günü saat 17:00 değil de açıklanan sınav
tarihinden bir ay (4 hafta) öncesi Cuma günü saat 17:00 olması konusunda görüş birliğine
varılmıştır. Uygulama sınavına başvuruların da, uygulama sınavından 4 hafta önce
sonlandırılması kararının alınması önerildi.
9‐ Toplantı öncesi yazılı sınav aşamasının Ulusal Kongre dışında yapılması önerisi tartışıldı.
Uygun bulundu. Sınav yeri ve tarihinin sınav komisyonunca belirlenecektir.
10‐ Kulak Burun Boğaz Yeterlik Kurulu internet sayfasında yer alan sınav yönergesinin;
“Yeterlik Begesine sahip olabilmek için yazılı sınavda başarılı olanların takip eden 5 yıl içinde, 2
kez katılabileceği uygulama sınavından da başarılı olması gerekir. Beş yıl içinde başarılı
olamama durumunda yeniden yazılı sınava girerek başarılı olma koşulu aranır.”
(http://www.kbbyeterlik.org.tr/sinav/sinav‐bilgi.asp)

Yazılı sınavda başarılı olanlar ikinci basamak sınavı olan uygulama sınavına girmeye hak
kazanırlar. Uygulama sınavı yılda en az bir kez yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan bir adayın
sınav sonucu 5 yıl geçerlidir. Bu süre içerisinde 2 kez uygulama sınavına girme hakkı vardır.
Uygulama sınavında 2 kez başarısız olan bir aday yazılı sınava tekrar müracaat etmek
zorundadır.
(http://www.kbbyeterlik.org.tr/sinav/uygulama‐sinavi.asp)
Yine internet sayfamızın http://www.kbbyeterlik.org.tr/belgeler/yonetmelik.asp adresinde
belirtilen yönetmeliğimizde yer alan aşağıdaki bilgilerle uyumlu hale gelmesi için gerekli
yönerge değişikliğinin yapılmasına
“Yazılı sınavda Başarılı olanların Takip eden Iki (2) Yıl Içinde Uygulama Sınavından da Başarılı
Olması gerekir. Uygulama sınavında Iki (2) Yıl Içinde Başarılı olamama durumunda Yeniden
Yazılı sınavı geçme Koşulu aranır.” O yıl ve ertesi yıl ibaresi eklenirse daha açık anlam ifade
edeceği düşünüldü.
10‐ Dilek ve temennilerin ardından toplantı sonlandırıldı.
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