8. TOPLANTI
(OLAĞAN‐GENİŞLETİLMİŞ)
17 Aralık 2006, Manisa
TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ‐BOYUN CERRAHİSİ YETERLİLİK KURULU “Eğitim Kurumları
ve Programları Değerlendirme Komisyonu”, üyeler Dr. Levent ERİŞEN, Dr. İstemihan AKIN, Dr.
Fazıl APAYDIN, Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ, Dr. Onur ÇELİK ve Dr. Ahmet Ömer İKİZ ile Sağlık
Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KBB Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Dr. Can KOÇ ve
Türk KBB‐BBC Derneği Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu Başkanı Dr. Kerim CERYAN’ın
katılımlarıyla 17 Aralık 2006 tarihinde aşağıda belirtilen gündem ile toplanmıştır:
1. AÇILIŞ, gündemin okunması ve ilave edilmesi istenen konular;
2. Geçmiş toplantı;
o 7. toplantı kararlarının okunması ve imzalanması,
o Önceki (7.) toplantının mali boyutunun değerlendirilmesi,
3. Türk KBB‐BBC UÇEP taslak‐3‘ün değerlendirilmesi ve UÇEP’e son şeklinin verilmesi;
o Eğitim aktivitelerinin kredilendirilmesi, (Y. Kemaloğlu)
o Kıdem sorumluluklarının belirlenmesi, (F. Apaydın)
o Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan “müfredat” çalışmalarının ve “rotasyonlar” konusunda
alınan kararların görüşülmesi, (İ. Akın)
4. 24 Aralık 2006, Pazar Ankara’da yapılacak olan “Eğitim Üst Kurulu” toplantısı hazırlıklarının
ve komisyonumuzla ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi (L. Erişen)
• Gündem 3. madde:
Eğitim Komisyonunun (EK) çalışmalarının ve alınan kararların açıklanması
• Gündem 6. madde:
KBB‐BBC Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programının (KBB‐BBC UÇEP) son taslağının görüşülmesi,
tartışılması, son şeklinin verilmesi
UÇEP ile ilgili sorular yazılı olarak da istenecektir.
• Gündem 7. madde:
Asistan Karnesinin kullanımı konusunun görüşülmesi
5. Bir sonraki maddede yer alan çalışmaların başlatılabilmesi için eğitim kurumlarına
gönderilecek olan anket çalışmasının görüşülmesi ve son halinin verilmesi ve anketin
uygulama şeklinin belirlenmesi (FN. Ardıç)
6. Türk KBB‐BBC uzmanlık eğitimin standardize edilmesi için gerekli diğer çalışmalar;
o “Eğiticiler”in;
‐ Var olan durumlarının saptanması,
‐ Sorunları, gereksinimleri,
‐ Standardizasyonu,
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,
7. Uzmanlık sonrası eğitimin planlanması
o UEMS bünyesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
‐ “European Accreditation Council for Continuing Medical Education”
EACCME / http://www.uems.net/
o Toplantı, kongre, konferans, kurs vs aktivitelerinin değerlendirme ve akreditasyonu
kıstaslarının belirlenmesi
8. Ulusal kongre hazırlılarının görüşülmesi
o Asistan karnesi ve UÇEP konusunda yapılacak olan iki adet konuşmanın planlanması
9. KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi ile ilgili sorunlarla ilgili yapılabileceklerin görüşülmesi;
o Diğer disiplinlerle ilgili sorunlar;
‐ Ortak tartışma noktalarımızın belirlenmesi,
• Köşe tümörleri, (Y. Kemaloğlu)
10. Bir sonraki toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi ve Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim
Kuruluna ve ilgili turizm firmasına bildirilmesi;
11. Yeterlilik Genel Kurulu’nda önerilecek olan “Yeterlilik Kurulu Yönergesi”nin EK ilgili
maddesinin görüşülmesi
o İsim değişikliği
o Komisyon üyelerinin seçim şekli
o Bir sonraki dönem “Eğitim Komisyonu”nda yer almak isteyen ve “Eğitim Üst Kurulu”na
seçilmesi için önerilecek olan gönüllü üyelerimizi belirlenmesi
12. ÖNERİLER ve KAPANIŞ.
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar‐1: Gündemin okunmasını takiben bir önceki toplantı kararları okundu. Bu kararların
kabul edilerek imzalanmasına,
Karar‐2: Komisyon sekreteri Dr. İlhan TOPALOĞLU’nun toplantıya katılamaması nedeniyle bir
önceki toplantının mali boyutu görüşülemedi, bu konunun bir sonraki toplantıda tekrar
gündeme alınarak değerlendirilmesine,
Karar‐3: Bir önceki toplantıda hazırlanan UÇEP‐Taslak‐3 yeniden değerlendirildi. Dr. Levent

ERİŞEN tarafından ön hazırlığı yapılan “Kredilendirme”, Dr. Fazıl APAYDIN tarafından ön
hazırlığı yapılan “Kıdemlere göre Asistan Görev Dağılımı” konu başlıkları bir kez daha ayrıntılı
görüşüldü. Yapılan değişiklikler ve eklemeler sonrasında oluşan UÇEP taslağı son şeklinin
kabulüne (Ek‐1), bu haliyle 24 Aralık 2006 tarihinde yapılacak olan Eğitim Üst Kurulu’na
sunulmasına,
Karar‐4: 24 Aralık 2006 tarihinde yapılacak olan Eğitim Kurulu toplantısıyla ilgili hazırlıklar
görüşüldü.
• Bu toplantıda sunulmak üzere EK çalışmalarını özetleyen ve Dr. Levent ERİŞEN tarafından
hazırlanan sununun uygun olduğuna,
• Komisyonumuz tarafından hazırlanan UÇEP taslağı ile ilgili bir kısa sununun Dr. Levent
ERİŞEN tarafından hazırlanmasına ve bu konuda gelecek öneriler doğrultusunda UÇEP
taslağında ek düzenlemeler yapılarak bunun Yeterlilik Yürütme Kurulu’na önerilmesine,
• Bu toplantıda Asistan Karnesi’nin kullanımı konusunda eğitim kurumları eğitim
sorumlularından destek istenmesine,
Karar‐5: Bir süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından bazı illerde yapılan ve sadece o ilin eğitim
hastaneleri KBB Klinik Şefleri’nin katılımıyla gerçekleşen “Uzmanlık Eğitimi Müfredat”
çalışmaları ve burada alınan kararlar değerlendirildi. Bu çalışmalara Türk KBB‐BBC Derneği’ni,
Türk KBB‐BBC Yeterlilik Kurulu’nu, Üniversite KBB Anabilim Dalı Başkanları’nı ve iki yıldır bu
konuda yoğun olarak çalışan Komisyonumuzu temsilen kimsenin çağrılmaması ve görüş
alınmaması, düşündürücü ve üzücü olarak saptandı. Bu görüşümüzün yazılı olarak ilgili
kurumlara, kendilerinin de uygun görmesi durumunda iletilmesi isteğimizin, yazışma yetkisine
sahip olan üst kuruluşumuz durumundaki Yürütme Kurulu’na bildirilmesine,
Karar‐6: 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 Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ tarafından hazırlanan anket taslağı görüşüldü, değişiklik ve ek
önerilerde bulunularak anket formuna son şekli verildi (Ek‐2) ve bu anketin eğitim kurumlarına
gönderilerek (hem basılı anket formu, hem de web‐sayfasından doldurulabilecek şekilde dijital
form şeklinde) görüş alınmasına,
Karar‐7: Karar‐5’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 çalışmalara başlanmasına,
Karar‐8: Uzmanlık sonrası eğitimin planlanması ve bu çerçevede toplantı, kongre, konferans,
kurs vs aktivitelerinin değerlendirme ve akreditasyonu kıstaslarının belirlenmesi çalışmalarına
temel oluşturmak üzere UEMS bünyesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesine, bu
konuda Dr. Ahmet Ömer İKİZ tarafından bir ön hazırlık yapılmasına ve sonraki toplantılarda

konunun tekrar ele alınmasına,
Karar‐9: Mayıs’2007 de yapılacak olan Ulusal Kongre sırasında “Asistan Karnesi” ve “UÇEP”
konusunda yapılacak konuşmalara zaman sıkıntısı nedeniyle 60 dakika yerine 30 dakikalık süre
ayrılması üzerine, bu konuşmaların panel şeklinde değil komisyonumuz üyeleri tarafından
kişisel olarak yapılmasına, “Asistan Karnesi” ile ilgili sununun Dr. Fazıl APAYDIN, “UÇEP” ile ilgili
sununun ise Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ tarafından hazırlanmasına, her iki otururumun da Dr.
Levent ERİŞEN tarafından yönetilmesine ve dinleyiciler tarafından sorulacak olan sorulara tüm
komisyon üyelerimizi yanıt vermesine,
Karar‐10: 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‐11: Mayıs’2007 de yapılacak olan Yeterlilik Genel Kurulu’nda gündeme gelecek olan
“Yeterlilik Kurulu Yönergesi”nin EK ilgili değişiklik önerileri değerlendirildi,
• 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,
• Komisyonumuz üyelerinin seçimiyle ilgili olarak, her seçimde “komisyon üyelerinin yarısının
sabit kalıp diğer yarısının değişmesi” seçeneğinin daha uygun olacağına,
Karar‐12: Bir sonraki toplantımızın 04 Mart 2007 Pazar günü Bursa’da yapılmasına ve
toplantıdan Yeterlilik Yürütme Kurulu, Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim Kurulu ve ilgili turizm
acentesinin haberdar edilmesine, bu toplantıya Yürütme Kurulu ve Sınav Komisyonu
Başkanlarının da davet edilmesine,
OYBİRLİĞİ ile KARAR VERİLMİŞTİR.
Ek‐1 UÇEP Taslak‐SON
Ek‐2: Eğitim Kurumlarına gönderilecek olan anket formu
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(mazereti nedeniyle
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