2. TOPLANTI
05 Aralık 2010 Pazar, Saat 10.00
Ankara
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş‐Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Eğitim Komisyonu, üyeler Dr.
M. Cem Miman, Dr. İrfan Kaygusuz, Dr. Engin Dursun, Dr. Sabri Uslu, Dr. M. Haluk Özkul, Dr.
Faruk Kıroğlu ve Dr. Fatma Tülin Kayhan’ın katılımlarıyla 05 Aralık 2010 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‐ Komisyon üyelerinin Yeterlik Belgesi fotokopilerinin ve en az 5 yıldır aktif eğiticilik
kadrosunda bulunduklarını belgeleyen resmi evraklarının asıl kopyalarının ilgili kurullara
iletilmek üzere toplanması ve dosyalanması
4‐ Eğitim Komisyonu’nun 2008–2010 yılları arasındaki çalışmaları ile ilgili bilgi verilmesi İrfan
Kaygusuz (Ömer Faruk Ünal’ın katkıları ile)
5‐ Komisyonun 2010–2012 çalışma dönemi için programının ve kısa (6 ay), orta (1 yıl) ve uzun
vadeli (2 yıl) eylem planlarının görüşülerek karara bağlanması
6‐ Bir sonraki toplantının yerinin ve tarihinin belirlenmesi
7‐ Öneriler ve kapanış
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar–1: Gündem okundu ve ek bir gündem maddesinin bulunmaması nedeniyle toplantının
okunan gündem maddelerine uygun biçimde yürütülmesine,
Karar–2: Bir önceki toplantının kararları okundu. Bu kararların kabul edilerek imzalanmasına,
Karar–3: Komisyonumuzca 30 Ekim 2010 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen bir önceki
toplantı 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi içerisinde
gerçekleştirildiği için bu toplantı hakkında herhangi bir mali değerlendirme yapılmamasına ve
bu kararın bu şekilde alınmasına,

Karar–4: Komisyon üyelerinin yeterlik belgesi fotokopileri ve en az 5 yıldır aktif eğiticilik
kadrosunda bulunduklarını belgeleyen resmi evraklarının asıl kopyalarının toplanmasına ve
toplanan bu belgelerin Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine,
Karar–5: Eğitim Komisyonu’nun 2008–2010 yılları arasındaki çalışmaları ile ilgili bilgi, Dr. İrfan
KAYGUSUZ tarafından verildi. Yeni üyelerin geçmiş dönem çalışmaları hakkında
bilgilendirildiğinin Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine,
Karar–6: Komisyonun 2010–2012 çalışma dönemi için programı ve kısa (6 ay), orta (1 yıl) ve
uzun vadeli (2 yıl) eylem planlarının oluşturulması görüşüldü ve:
— Kısa (altı ay):
Asistan karnesinin yeniden gözden geçirilmesi ve bu konuda tüm komisyon üyelerinin
çalışma yapmasına,
Sağlık Bakanlığı’nın asistan karnesi oluşturma yönünde çalışmaları olduğu
bilindiğinden bu çalışmaların akıbetinin ve varsa oluşturulan karnenin gözden
geçirilmesine ve bu konuda Dr. Fatma Tülin KAYHAN’ın görevlendirilmesine,
Türkiye’deki Kulak Burun Boğaz asistan ve uzman sayılarının (isimleri ve çalıştığı
kurumlarla birlikte) saptanmasına, bu çalışma ile ilgili olarak aşağıda detayları kısaca
belirtilen bir anket formu oluşturularak, tüm eğitim birimlerine gönderilmesine ve bu
konuda Dr. Engin DURSUN’un görevlendirilmesine,
Eğitim birimlerine, birimlerinde çalışan asistanların eğitime başlangıç ve tahmini
bitiriş tarihlerini de içeren isim listelerinin sorulmasına
Eğitim birimlerine, birimlerinde hangi asistan karnesini (TKBB BBCD’nin asistan
karnesi / Eğitim Kurumuna ait asistan karnesi/ eğitimi biriminin geliştirdiği asistan
karnesi /diğer) uyguladıklarının sorulmasına ve bu uygulanan asistan karnesi ile
ilgili uygulamada karşılaşılan zorluklar, eksikler ve önerilerin sorulmasına,
Eğitim birimlerine, birimlerinde eğitimden sorumlu kişi veya kişilerin isimlerinin
sorulmasına.
UÇEP’in gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve bu konuda tüm komisyon üyelerinin
çalışma yapmasına,
Eğitim Komisyon’u için yönerge hazırlanmasına ve bu konuda Dr. İrfan KAYGUSUZ ve
Dr. Engin DURSUN’un çalışma yapmasına,
— Orta (bir yıl)
Asistan karnesinin elektronik ortama taşınması ve tüm işlemlerin elektronik ortamda
yapılması ile ilgili çalışma yapılmasına ve bu konuda Dr. Murat Cem MİMAN ve Dr.
Sabri USLU’nun görevlendirilmesine,

TKBB ve BBCD’nin düzenlediği veya desteklediği tüm bilimsel kongre, toplantı ve
seminerlere dernek desteği ile katılacak asistanların toplantılardaki oturumlara
katılımlarının denetlenmesi için çalışma yapılmasına ve bu çalışmaların Yeterlik
Kurulu’na sunulmasına,
TKBB ve BBCD’nin düzenlediği veya desteklediği tüm bilimsel kongre, toplantı ve
seminerlere dernek desteği ile katılacak asistanların eğitim birimlerinden seçilme
kriterleri konusunda standardizasyonun sağlanması için çalışma yapılmasına ve bu
çalışmaların Yeterlik Kurulu’na sunulmasına,

— Uzun ( iki yıl)
Eğitim komisyonunun görevleri arasında uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası
eğitiminin teorik müfredatının standardizasyonu da yer almaktadır. Bu anlamda gerek
asistan gerekse uzmanlık sonrası eğitim için, TKBB BBCD’nin düzenlediği veya
desteklediği kongre, toplantı ve seminerlerde, eğitimin standardizasyonu açısından,
teorik bilgilerin verilmesi konusunda çalışma yapılmasına ve bu çalışmaların Yeterlik
Kurulu’na sunulmasına,
UÇEP içerisinde yer alan ana başlıklar dikkate alınarak tüm eğitim birimlerindeki
teorik bilgi ve müfredat standardizasyonun sağlanması için çalışma yapılmasına ve bu
çalışmaların Yeterlik Kurulu’na sunulmasına,

Karar–7: Bir sonraki toplantının 13.02.2011 tarihinde İstanbul’da yapılmasına ve bu konuda
hazırlıkların yapılabilmesi için Yeterlik Yürütme Kurulu’na bilgi verilmesine,

Karar–8: Aşağıda belirtilen konuların temenni olarak Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı’na
iletilmesine;
Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında yapılacak toplantılarda Eğitim Komisyonu’nu
ilgilendiren konularla ilgili temsil konusunda komisyonumuzun görüşünün alınması ve
bu konuda Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilmiş veya görevlendirilecek
kişi veya kişilerin komisyonumuzu bilgilendirmek amacıyla yapılacak ilk Eğitim
Komisyonu Toplantısı’na katılımının sağlanmasına,
Asistanların gönüllü olarak, zorunlu rotasyonlar dışında, klinikler arası eğitim birimleri
(aynı veya farklı eğitim birimlerinde) arasında veya yurt dışında yapacağı eğitim
rotasyonlarının, uzmanlık eğitimine yararlı olacağı düşünüldüğünden Yeterlik
Kurulunca bunların desteklenmesinin sağlanmasına,

Gerek asistan gerekse uzmanların, ileri ve belirli KBB uygulamaları konusunda yurtdışı
bilgi ve deneyimlerinin arttırılması açısından desteklenmelerinin sağlanmasına,
Ülkemizde epidemiyolojik ve çok merkezli çalışmaların başlatılması için destek
sağlanmasına,
Gerek asistan ve gerekse uzmanlar için araştırma yapma, makale yazma, tez
hazırlama, sunu yapma ve istatistik konularında eğitici kurslar düzenlenmesi için
destek sağlanmasına,

Katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
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