4. TOPLANTI
2010–2012 ÇALIŞMA DÖNEMİ
12 Mart 2011 Cumartesi, Saat 10.00
İstanbul
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş‐Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Eğitim Komisyonu, üyeler Dr.
M. Cem Miman, Dr. İrfan Kaygusuz ve Dr. M. Haluk Özkul’un katılımlarıyla 12 Mart 2011
tarihinde aşağıda belirtilen gündem ile toplanmıştır:
Gündem
1. Açılış, gündemin okunması
2. Geçmiş toplantı
‐ Önceki toplantı kararlarının okunması ve imzalanması
‐ Önceki toplantının mali boyutlarının değerlendirilmesi
3. UÇEP’teki puanlama şablonunun detaylandırılması, UÇEP’e son şeklinin verilmesi ve bu
konudaki önerilerin değerlendirilmesi
4. 13.02.2011 tarihindeki toplantıda gözden geçirilen ve güncellenen asistan karnesine UÇEP’
teki puanlama tablosunun eklenmesi, asistan karnesine son şeklinin verilmesi ve bu konudaki
önerilerin değerlendirilmesi
5. Türkiye’deki Kulak Burun Boğaz asistan ve uzman sayılarının (isimleri ve çalıştığı kurumlarla
birlikte) saptanması için anket formunun oluşturulup oluşturulmadığının görüşülmesi ve bu
konuda komisyonun bilgilendirilmesi (Dr. Engin Dursun tarafından)
6. Bir sonraki toplantının yerinin ve tarihinin belirlenmesi
7. Öneriler ve kapanış
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar–1: Gündem okundu, Dr. Faruk Kıroğlu’nun dilekçesinin 8. gündem maddesi olarak
gündeme alınmasına, toplantılara mazeretsiz olarak devam etmeyen üyelerin durumlarının
tutanak altına alınmasının 9. gündem maddesi olarak gündeme alınmasına, Dr. Engin Dursun
toplantıya katılmadığı için gündemin 5. maddesinin gündemden çıkarılmasına ve elektronik
karne uygulaması ile bu maddenin üzerinde çalışılmasının gereğinin ortadan kalkması
nedeniyle sonraki toplantılarda ele alınmasına gerek kalmadığına, Asistan karnesinin
elektronik ortamda çalışması için şartname hazırlanmasının 10. gündem maddesi olarak
gündeme alınmasına, Eğitim Komisyonu yönergesi hakkında düşüncelerin konuşulmasının 11.
gündem maddesi olarak gündeme alınmasına ve toplantının bu şekilde belirlenen gündem
maddelerine uygun biçimde yürütülmesine,
Karar–2: Bir önceki toplantının kararları okundu. Bu kararların kabul edilerek imzalanmasına,
Karar–3: Komisyonumuzca 13 Şubat 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen bir önceki
toplantının mali boyutu değerlendirildi. Harcamalara bakıldığında:
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bu harcamaların uygun olduğuna ve kabul edilmesine,
Karar–4: Yeniden gözden geçirilen, düzeltme ve düzenlemeler yapılan UÇEP’in bu haliyle
Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine,
Karar–5: Asistan karnesi yeniden gözden geçirildi. Yapılan bu düzenlemelerle asistan
karnesinin son haliyle Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine,
Karar–6: Bir sonraki toplantının 14 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da yapılmasına ve bu konuda
hazırlıkların yapılabilmesi için Yeterlik Yürütme Kurulu’na bilgi verilmesine,
Karar–7: Dr. Faruk Kıroğlu’nun toplantıya katılmaması ile ilgili Eğitim Komisyonu Başkanlığı’na
gönderdiği mazeret dilekçesi görüşüldü. Toplantıya katılmama mazeretinin uygun olduğuna ve
dilekçenin ekte Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine,
Karar–8: Dr. Engin Dursun’un komisyon başkanlığımıza herhangi bir yazılı mazeret
bildirmeksizin 13 Şubat 2011 ve 12 Mart 2011 tarihlerindeki Eğitim Komisyonu toplantılarına
ardı ardına iki kez katılmadığının saptandığının Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı’na
iletilmesine,
Karar–9: Asistan karnesinin elektronik ortama geçirilmesi için şartname hazırlanarak teklif
alınmasına ve bu konuda Dr. Murat Cem Miman ve Dr. Sabri Uslu’nun görevlendirilmesine,
Karar–10: Eğitim Komisyonu Yönerge taslağının bir sonraki toplantıya Dr. İrfan Kaygusuz
tarafından hazırlanarak sunulmasına,
Karar–11: Sonraki toplantıların tarih ve yeri konusunda bilgilendirilirken mevcut olan e‐posta
haberleşmesine ek olarak komisyon başkanı tarafından cep telefonu görüşmesi ve/veya SMS
atılması yöntemine başvurulmasına,
Katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
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