9. TOPLANTI
04 Mart 2007, Pazar, BURSA, Saat: 09.30
TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ‐BOYUN CERRAHİSİ YETERLİLİK KURULU “Eğitim Kurumları
ve Programları Değerlendirme Komisyonu”, üyeler Dr. İstemihan AKIN, Dr. Fazıl APAYDIN, Dr.
Fazıl Necdet ARDIÇ, Dr. Onur ÇELİK, Dr. Levent ERİŞEN, Dr. Ahmet Ömer İKİZ, Dr. İlhan
TOPALOĞLU ve Dr. M. Zafer UĞUZ ile Türk KBB‐BBC Yeterlilik Yürütme Kurulu Başkanı Dr.
İbrahim HIZALAN’ın katılımlarıyla 04 Mart 2007 tarihinde aşağıda belirtilen gündem ile
toplanmıştır:
1. AÇILIŞ, gündemin okunması ve ilave edilmesi istenen konular;
2. Geçmiş toplantı;
o 8. toplantı kararlarının okunması ve imzalanması,
o Önceki toplantıların (7. ve 8.) mali boyutunun değerlendirilmesi, (Dr. İ. TOPALOĞLU)
3. Dördüncü maddede yer alan çalışmalara temel oluşturması amacıyla eğitim kurumlarına
gönderilen (gönderilecek olan) anket sonuçlarının değerlendirilmesi, (Dr. L. ERİŞEN, Dr. NF.
ARDIÇ)
4. Türk KBB‐BBC uzmanlık eğitimin standardize edilmesi için gerekli diğer çalışmalar;
o “Eğiticiler”in;
‐ Var olan durumlarının saptanması,
‐ Sorunları, gereksinimleri,
‐ Standardizasyonu,
• Öğretim görevlisi, yatak sayısı oranı,
o “Eğitim Kurumları”nın;
‐ Var olan olanaklarının saptanması,
• Fiziki koşullar,
• Teknik donanım,
• İnsan kaynakları (PhD, odyolog, odyometrist, konuşma terapisti, yutma terapisti, teknisyen
vs),
‐ Sorunları, gereksinimleri,
‐ Standardizasyonu,
o “Eğitilenler”in (asistanlar’ın);
‐ Var olan durumlarının saptanması,
‐ Sorunları, gereksinimleri,
‐ Standardizasyonu,
• Hasta potansiyeli, asistan sayısı oranı,
• Yatak sayısı, asistan sayısı oranı,
• Öğretim görevlisi, asistan sayısı oranı,
o Topluluğumuzun gereksinim duyduğu insan kaynakları açısından eğitici sayısı, asistan sayısı,
uzman sayısı vs belirlenmesi konusunda çalışılması,
‐ Ülke genelinde,
‐ Eğitim kurumu bazında,
• Var olan durumun saptanması,
• Gelişmiş ülkelerdeki durumun saptanması,
• Olması gerekli sayıların belirlenmesi,
5. Uzmanlık sonrası eğitimin planlanması, (Dr. AÖ. İKİZ)

o UEMS bünyesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
o Toplantı, kongre, konferans, kurs vs aktivitelerinin değerlendirme ve akreditasyonu
kıstaslarının belirlenmesi
6. Ulusal kongre hazırlıklarının görüşülmesi
o Yeterlilik Genel Kurulu öncesi komisyonumuzun son toplantısının planlanması,
o Komisyonumuzun 2005‐07 döneminde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili olarak Yürütme
Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunulmak üzere bir “Faaliyet Rapor”unun hazırlanması, (Dr. L.
ERİŞEN)
o “Asistan Karnesi” ve “UÇEP” konusunda yapılacak olan konferansların planlanması, (Dr. F.
APAYDIN, FN. ARDIÇ)
1. Asistan Karnesi:
Neden gerekli?, Nasıl hazırlandı?, Neleri içermekte?, Nasıl uygulanacak?
Moderatör: Dr. Levent ERİŞEN
Konuşmacı: Dr. Fazıl APAYDIN
Tartışma: Türk KBB‐BBC Yeterlilik Kurulu Eğitim Komisyonu
tüm üyeleri
2. Uzmanlık Çekirdek Eğitimi Programı / UÇEP:
Neden gerekli?, Nasıl hazırlandı?, Neleri içermekte?, Nasıl uygulanacak?
Moderatör: Dr. Levent ERİŞEN
Konuşmacı: Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ
Tartışma: Türk KBB‐BBC Yeterlilik Kurulu Eğitim Komisyonu
tüm üyeleri
7. KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi ile ilgili sorunlarla ilgili yapılabileceklerin görüşülmesi;
o Diğer disiplinlerle ilgili sorunlar;
‐ Ortak tartışma noktalarımızın belirlenmesi,
• Köşe tümörleri, (Y. Kemaloğlu)
8. ÖNERİLER
• Yeterlilik Genel Kurulu’na sunulacak olan Yeterlilik Yönergesi değişiklik önerileri içinde Eğitim
Komisyonu’nu ilgilendiren maddelerin görüşülmesi
KAPANIŞ.
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar‐1: Dr. İbrahim HIZALAN tarafından önerilen “Yeterlilik Genel Kurulu’na sunulacak olan
Yeterlilik Yönergesi değişiklik önerileri içinde Eğitim Komisyonu’nu ilgilendiren maddelerin
görüşülmesi” önerisinin kabul edilmesine ve gündeme eklenmesine,
Karar‐2: Gündemin okunmasını takiben bir önceki toplantı kararları okundu. Bu kararların
kabul edilerek imzalanmasına,
Karar‐3: Dr. İlhan TOPALOĞLU tarafından 16 Eylül’de gerçekleştirilen toplantımızın mali
boyutunun 4.256 YTL, 17 Aralık’taki toplantımızın mali boyutunun ise 1.861 YTL + 85 USD
olduğu bildirildi ve ayrıntılı incelemede ilgili firma tarafından bildirilen harcamaların uygun
olduğuna,
Karar‐4: KBB‐BBC uzmanlık eğitiminin standardizasyonu çalışmaları çerçevesinde;
• Eğiticilerin,

• Eğitim kurumlarının, ve
• Eğitilenlerin (asistanların)
şu anki var olan durumlarının tespiti ve eğitim kliniklerinin bu konulardaki görüşlerini almak
üzere hazırlanan anketin 08 Şubat 2007 tarihi itibarıyla 47 üniversite KBB anabilim Dalı
başkanına, 33 Eğitim ve araştırma Hastanesi KBB Klinik şefine gönderildiği, 02 Mart 2007
tarihiyle toplam 12 eğitim kurumundan anket formunun doldurulduğu Dr. Levent ERİŞEN
tarafından bildirildi, bu konuda anket formu doldurulması için verilen son tarih olunan 01
Nisan 2007 tarihine kadar beklenmesine, bu tarihten sonra anket formunu göndermeyen
eğitim kurumları ile birebir temasa geçilerek, mümkünse tüm eğitim kurumlarından bilgi
alınmasına,
Karar‐5: Karar‐4’de belirtilen anket sonuçlarına göre;
KBB‐BBC uzmanlık eğitiminin standardizasyonu çalışmaları çerçevesinde;
• Eğiticilerin,
• Eğitim kurumlarının, ve
• Eğitilenlerin (asistanların)
sorunları, gereksinimleri ve standardizasyonu ile Türk KBB‐BBC topluluğunun gereksinim
duyduğu “İnsan Kaynakları” konularında yapılması gerekenler olarak,
1. Anket sonuçlarının genel olarak ve eğitim kurum adı belirtilmeksizin tüm KBB‐BBC
topluluğuna açıklanmasına,
2. Anket sonuçlarına göre, çağdaş ve güncel evrensel ile Türkiye gerçekleri göz önünde
bulundurularak, eğitim kurumlarının eğitici, fizik ve teknik donanım, insan kaynakları ve
eğitilenler bazında asgari standartlarının belirlenerek Yürütme Kurulu’na önerilmesine,
3. Bu anket uygulamasının 2 yılda bir tekrarlanarak standartların belli aralıklarla gözden
geçirilmesine,
Karar‐6: Uzmanlık sonrası eğitimin planlanması ve bu çerçevede toplantı, kongre, konferans,
kurs vs aktivitelerinin değerlendirme ve akreditasyonu kıstaslarının belirlenmesi çalışmalarına
temel oluşturmak üzere Dr. Ahmet Ömer İKİZ tarafından UEMS bünyesinde yapılan çalışmaları
özetleyen sunu yapıldı (Ek‐1), bu bilgiler temelinde sonraki toplantılarda konunun tekrar ele
alınmasına ve bu konudaki çalışmaların devamına
Karar‐7: Mayıs’2007 de yapılacak olan Ulusal Kongre sırasında eğitim komisyonu ile ilgili
çalışmalar değerlendirildi ve
1. Yeterlilik Genel Kurulu öncesi komisyonumuzun yapacağı son toplantı tarihinin açıklandığı
gibi 27 Mayıs Pazar günü 12.30 / 13.30 yerine, 26 Mayıs Cumartesi günü saat: 16.00 / 18.00
arası yapılmasına ve bu değişikliğin toplantı turizm acentesine ve Yürütme Kurulu’na
bildirilmesine,
2. Eğitim Komisyonu’nun 2005‐07 çalışma dönemini kapsayan bir faaliyet raporu
hazırlanmasına ve bu rapor taslağının Dr. Levent ERİŞEN tarafından hazırlanarak (Dr. İlhan
TOPALOĞLU’nun hazırlayacağı mali raporu da ekleyerek) ve komisyon üyelerinden görüş
alınarak son şeklinin verilmesine ve Türk KBB‐BBC Yeterlilik Yürütme Kurulu’na sunulmasına,
3. “Asistan Karnesi” ve “UÇEP” konusunda yapılacak la ilgili olarak;
a. Ulusal Kongre programında 27 Mayıs 2007 Pazar günü saat: 11.45 ile 12.30 arasında toplam

45 dakika ayrıldığı için, Dr. Fazıl APAYDIN tarafından sunulacak olan “Asistan Karnesi” ile Dr.
Fazıl Necdet ARDIÇ tarafından sunulacak olan “UÇEP” ile ilgili sunuların 15’er dakika olmasına,
son 15 dakikanın ise tartışmaya ayrılmasına,
b. Bu oturuma katılımın maksimum olması için toplantıyı tanıtıcı küçük el broşürlerinin ve
afişlerin hazırlanarak ilgili kimselere (eğiticiler ve asistanlara) dağıtılmasına, ön çalışması Ek‐
2’de görülen el broşürü üzerinde ek çalışmaların Dr. Fazıl APAYDIN tarafından yapılarak
Yürütme Kurulu’na ve toplantı turizm acentesine iletilmesine, Eğitim Üst Kurulu üyelerine bu
toplantıya katılımları için Yürütme Kurulu Başkanı tarafından bir davet mektubu yazılmasına,
Karar‐8: KBB‐BBC uzmanlık eğitimin sorunları çerçevesinde diğer disiplinlerle ilgili
sorunlarımızla ilgili olarak;
• Köşe tümörleriyle ilgili olarak hazırlanacak olan raporun tamamlanamaması nedeniyle
konunun bir sonraki toplantıda ele alınmasına,
Karar‐9: Mayıs’2007 de yapılacak olan Yeterlilik Genel Kurulu’nda gündeme gelecek olan
“Yeterlilik Kurulu Yönergesi”nin EK ilgili değişiklik önerileri Yürütme Kurulu Başkanı Dr. İbrahim
HIZALAN tarafından sunuldu ve Eğitim Komisyonu olarak önerilerimiz olarak,
• İsim değişikliği önerisi olarak, komisyonumuzun adının kısaca “Eğitim Komisyonu” olmasının
uygun olduğuna,
• Komisyonumuzun görevlerinin yeniden tanımlanması konusundaki önerilerin uygun
olduğuna ve şu anki komisyonumuzun görevlerinin bazılarını üstlenecek şekilde “Akreditasyon
Komisyonu” kurulmasının uygun olduğuna,
• Eğitim Komisyonu görevleri içinde “Uzmanlık sonrası eğitimin standardize edilmesi”
ifadesinin de yer alması gerektiğine,
• Komisyonumuz üyelerinin seçimiyle ilgili olarak, her seçimde “komisyon üyelerinin yarısının
sabit kalıp diğer yarısının değişmesi” seçeneğinin daha uygun olacağına,
OYBİRLİĞİ ile KARAR VERİLMİŞTİR.
Ek‐1 UEMS ve akreditasyon ile ilgili sunu
Ek‐2 Ulusal Kongre Eğitim Komisyonu toplantısı el broşürü
Dr. İlhan TOPALOĞLU
Dr. İstemihan AKIN
Dr. Yusuf KEMALOĞLU
(mazereti nedeniyle
katılamadı)

Dr. Levent ERİŞEN
Dr. Onur ÇELİK

Dr. Fazıl APAYDIN
Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ

Dr. Ahmet Ömer İKİZ

Dr. Mustafa Zafer UĞUZ

