7. TOPLANTI
24 Eylül 2006, Denizli
TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ‐BOYUN CERRAHİSİ YETERLİLİK KURULU “Eğitim Kurumları ve
Programları Değerlendirme Komisyonu”, üyeler Dr. Levent ERİŞEN, Dr. İlhan TOPALOĞLU, Dr.
İstemihan AKIN, Dr. Fazıl APAYDIN, Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ, Dr. Onur ÇELİK, Dr. Ahmet Ömer
İKİZ ve Dr. Zafer UĞUZ ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KBB Bilimsel
Danışma Kurulu üyesi Dr. Suat TURGUT, Türk KBB‐BBC Yeterlilik Yürütme Kurulu Başkanı Dr.
İbrahim HIZALAN ve Sınav Komisyonu Başkanı Dr. Yücel TANYERİ’nin katılımlarıyla 24 Eylül
2006 tarihinde aşağıda belirtilen gündem ile toplanmıştır:
Gündem:
1. AÇILIŞ, gündemin okunması ve ilave edilmesi istenen konular;
2. Geçmiş toplantı;
o 6. toplantı kararlarının okunması ve imzalanması,
o Önceki (5. ve 6.) toplantıların mali boyutunun değerlendirilmesi,
3. Dr. Levent ERİŞEN’in, katıldığı 16 Eylül 2006 tarihinde yapılan Türk KBB‐BBC Derneği
Yeterlilik Yürütme Kurulu toplantısı ile ilgili bilgilendirmesi,
4. UEMS‐ORL bölümünün 05‐08 Ekim 2006 tarihinde yapılacak olan toplantısı hakkında
bilgilendirme, (L.Erişen)
5. Türk KBB‐BBC UÇEP taslak‐2‘nin değerlendirilmesi ve UÇEP taslak‐3’ün hazırlanması;
o UÇEP ve asistan karnesindeki eğitim aktivitelerinin kredilendirilmesi,
(Y. Kemaloğlu)
Kıdem sorumluluklarının belirlenmesi, (F. Apaydın)
UÇEP taslak‐2’nin hakkındaki eğitim kurumlarının görüşlerinin
değerlendirilmesi, (L. Erişen)

“Graduate Medical Education Directory 2003‐2004”nün incelenmesi,
6. Yedinci maddede yer alan çalışmaların başlatılabilmesi için eğitim kurumlarına
gönderilecek olan anket çalışmasının görüşülmesi, (FN. Ardıç)
7. 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,
o
o

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,
8. KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi ile ilgili sorunlarla ilgili yapılabileceklerin görüşülmesi;
o Diğer disiplinlerle ilgili sorunlar;
 Ortak tartışma noktalarımızın belirlenmesi, “neden KBB‐BBC hekimleri
de yapmalı?” sorusunun cevabı;
 Köşe tümörleri, (Y. Kemaloğlu)
9. Bir sonraki toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi ve Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim
Kuruluna ve ilgili turizm firmasına bildirilmesi;
10. ÖNERİLER ve KAPANIŞ.
11.



Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar‐1: Gündemin okunmasını takiben Dr. Levent ERİŞEN’in önerisiyle “29. Ulusal KBB‐BBC
Kongresi sırasında “Asistan Karnesi” ve “UÇEP” ile ilgili yapılacak sununun ayrıntılarının
görüşülmesi” maddesi gündeme eklendi ve








bu konularla ilgili 2 adet 1 saatlik konferans veya panelin yer almasına,
Birinci konferans (panel) konusunun "Asistan Karnesi: Neden gerekli?,
Nasıl hazırlandı?, Neleri içermekte?, Nasıl uygulanacak?" olmasına,
İkinci konferans (panel) konusunun "Uzmanlık Çekirdek Eğitimi Programı /
UÇEP: Neden gerekli?, Nasıl hazırlandı?, Neleri içermekte?, Nasıl
uygulanacak?" olmasına,
Birinci konferansın (panelin); Dr. Levent ERİŞEN, Dr. İstemihan AKIN, Dr.
Fazıl APAYDIN, Dr. İlhan TOPALOĞLU ve Dr. Zafer UĞUZ tarafından
gerçekleştirilmesine,
İkinci konferansın (panelin) ise; Dr. Levent ERİŞEN, Dr. Fazıl Necdet
ARDIÇ, Dr. Onur ÇELİK, Dr. Ahmet Ömer İKİZ ve Dr. Yusuf KEMALOĞLU tarafından
gerçekleştirilmesine,

Karar‐2: Bir önceki toplantının kararları okundu ve kabul edilerek imzalanmasına,
Karar‐3: Dr. İlhan TOPALOĞLU tarafından 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen toplantımızın mali
boyutunun 601 USD + 2.400 YTL, 25 Haziran’daki toplantımızın mali boyutunun ise 695 Avro +
1.963 YTL olduğu bildirildi ve ayrıntılı incelemede ilgili firma tarafından bildirilen harcamaların
uygun olduğuna,

Karar‐4: Dr. Levent ERİŞEN tarafından 16 Eylül’de yapılan ve EK’yı temsilen katılınan Yürütme
Kurulu toplantısı hakkında bilgi verildi ve EK’unda alınan kararların Ulusal Dernek tarafından
ilgili platformlarda daha etkin bir şekilde sunulmasının gerekli olduğuna,
Karar‐5: 05‐08 Ekim 2006 tarihinde Bratislava’da yapılacak olan UEMS‐ORL toplantısı hakkında
Dr. Levent ERİŞEN tarafından bilgi verildi ve bu toplantıda gündeme getirilmesi gerekli konular
görüşüldü, bu konuların toplantıda önerilmesine,
Karar‐6: UÇEP taslak‐2 görüşüldü ve




“Asistan eğitim aktvitelerinin kredilendirilme”si ve “Kıdemlere göre bilgi, uygulama ve
sorumluluk dağılımı” konularında ön çalışma yapılamaması nedeniyle bu konuların bir
sonraki toplantıda ele alınmasına,
Asistan eğitim aktvitelerinin “kredilendirilme”si ile ilgili prensipler olarak, daha önce
alınmış olan ilkelere ek olarak;
o Her eğitim aktivitesinin kredilendirilmesi,
o Her kıdem geçişinde en az toplanması gerekli kredi miktarının belirlenmesi,
o Kıdem geçişlerindeki en az toplanması gerekli kredi miktarının %40 oranında
kuramsal, %60 oranında ise uygulamalı aktivitelerden olması,

ilkelerinin kabulüne,


Görüş alınmak üzere yazı gönderilen toplam 64 eğitim kurumunun 18’inden yanıt
alındığı görüldü ve eğitim kurumundan gelen öneriler doğrultusunda yeniden
oluşturulan ve Ek‐1’de görülen UÇEP taslak‐3’ün kabulüne,

Karar‐7: 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 bulunuldu ve bu anketin bir sonraki toplantıda kesinleştirilerek eğitim kurumlarına
gönderilmesine ve bu anket sonuçlarına göre bu konuda çalışma başlatılmasına,
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: Bir sonraki toplantımızın 17 Aralık 2006 Pazar günü Manisa’da Yürütme Kurulu ve
Sınav Komisyonu toplantılarıyla birlikte eş zamanlı olarak yapılmasına, UÇEP çalışmaları devam
ettiğinden bu toplantının yine Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KBB Bilimsel
Danışma Kurulu üyelerinin de katılımıyla “genişletilmiş” olarak yapılmasına ve toplantıdan
Yeterlilik Yürütme Kurulu, Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim Kurulu ve ilgili turizm acentesinin

haberdar edilmesine, Yürütme Kurulu tarafından 24 Aralık 2006 Pazar günü Ankara’da
yapılacak olan “Eğitim Üst Kurulu” toplantısına EK üyelerinin mümkünse tam kadro ile
katılmasına,
Karar‐10: Öneriler bölümünde Dr. Levent ERİŞEN tarafından önerilen “Uzmanlık sonrası
eğitimin planlanması” konusunun EK gündemine eklenmesine ve EK’nun ilerideki çalışma
hedefleri içine alınmasına,
OYÇOKLUĞU ile KARAR VERİLMİŞTİR.
Ek‐1 UÇEP Taslak‐3
Dr. İlhan TOPALOĞLU
(mazereti nedeniyle
katılamadı)

Dr. Levent ERİŞEN

Dr. İstemihan AKIN

Dr. Onur ÇELİK

Dr. Yusuf KEMALOĞLU

Dr. Ahmet Ömer İKİZ

Dr. Fazıl APAYDIN
(mazereti nedeniyle
katılamadı)
Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ
(mazereti nedeniyle
katılamadı)
Dr. Mustafa Zafer UĞUZ

