6. TOPLANTI
25 Haziran 2006, İstanbul
TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ‐BOYUN CERRAHİSİ YETERLİLİK KURULU “Eğitim Kurumları
ve Programları Değerlendirme Komisyonu”, üyeler Dr. Levent ERİŞEN, Dr. Zafer UĞUZ, Yusuf
KEMALOĞLU, Dr. Onur ÇELİK, Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ, Dr. Fazıl APAYDIN ve Dr. İlhan
TOPALOĞLU ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KBB Bilimsel Danışma Kurulu
üyeleri Dr. Can KOÇ ve Dr. Suat TURGUT’un katılımlarıyla 25 Haziran 2006 tarihinde aşağıda
belirtilen gündem ile toplanmıştır:
1. AÇILIŞ, gündemin okunması ve ilave edilmesi istenen konular;
2. Geçmiş toplantı;
o 4. ve 5. toplantı kararlarının okunması ve imzalanması,
o Önceki toplantıların mali boyutunun değerlendirilmesi,
3. Dr. Levent ERİŞEN’in katıldığı tarafından 19 Haziran 2006 tarihinde yapılan Türk KBB‐BBC
Derneği Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı ile ilgili bilgilendirmesi,
o Yeterlilik Yürütme Kurulu’nun yaptığı “Asistan Karnesi” kodlama önerisinin görüşülmesi,
4. Dr. Necdet ARDIÇ’ın katıldığı TTB Çalıştayı ile ilgili bilgilendirmesi,
5. Türk KBB‐BBC UÇEP taslak‐1‘in değerlendirilmesi ve UÇEP taslak‐2’nin hazırlanması;
o Rotasyon içerikleri, (L.Erişen)
o Asistan karnesindeki uygulamaların (bağımsız ve gözlem seviyesindeki) kıdem düzeylerine
göre yapılması, (O.Çelik)
o UÇEP ve asistan karnesindeki eğitim aktivitelerinin kredilendirilmesi, (Y.Kemaloğlu)
o Kıdemlere göre bilgi, uygulama ve sorumluluk dağılımı, (A.İkiz)
o UÇEP taslak‐2’nin tüm eğitim kurumlarına gönderilerek öneri alınması,
‐ “Graduate Medical Education Directory 2003‐2004”nün incelenmesi,
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. 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;
• Tiroid cerrahisi, (L.Erişen)
• Fasiyal plastik cerrahi, (F.Apaydın)
• Solunum yolu alerjileri; deri testleri, immünoterapi,
• Köşe tümörleri, (Y.Kemaloğlu)
8. Bir sonraki toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi ve Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim Kuruluna
ve ilgili turizm firmasına bildirilmesi;
9. ÖNERİLER ve KAPANIŞ.
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar‐1: Dr. İlhan TOPALOĞLU tarafından 16 Nisan 2006 tarihinde Ankara’da yapılan toplantı
hakkında bilgi verildi ve bu toplantının mali boyutunun 1.599 YTL olduğu görüldü. Ayrıntılı
incelemede ilgili firma tarafından bildirilen harcamaların uygun olduğuna, 28 Mayıs’ta 2006
tarihinde Ankara’da yapılan toplantı ile ilgili olarak turizm acentesinden bilgi alınamadığından
bu konunun bir sonraki toplantıda ele alınmasına,
Karar‐2: 19 Haziran 2006 tarihinde gerçekleşen Türk KBB‐BBC Derneği Genişletilmiş Yönetim
Kurulu toplantısında “Asistan Karnesi” ile ilgili yapılan değişiklikler (Özel uygulamaların yeniden
tanımı gibi) Dr. Levent ERİŞEN tarafından belirtildi, bu değişikliklerin uygun olduğuna,
Karar‐3: Yeterlilik Yürütme Kurulu tarafından “Asistan karnesi” için önerilen aşağıda belirtilen
kodlama sisteminin;
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kabulüne, ayrıca YETKUR ekinin başına KBB‐BBC ekinin de konmasının uygun olacağının
önerilmesine,
Karar‐4: 29 Mayıs‐02 Haziran tarihleri arasında İzmir’de yapılan TTB‐UYEK Çalıştay’ı hakkında
Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ tarafından bilgi verildi, bu çalıştay hakkında hazırlanan raporun (Ek‐1)
kabulüne ve bunun çalıştaydaki sunuları içeren CD ve belgeleri içeren dosya ile birlikte
Yürütme Kurulu’na iletilmesine,

Karar‐5: UÇEP Taslak‐1 tekrar görüşüldü ve
• Dr. Onur Çelik tarafından önerilen değişikliklerin (KBB‐BBC disiplininin tanımı
bölümündekiler hariç) kabulüne,
• Dr. Levent Erişen tarafından hazırlanan zorunlu dış rotasyon içerikleri tartışıldı ve UÇEP
Taslak‐2’deki ek‐1’de belirtildiği şekliyle kabulüne,
• Dr. Onur Çelik tarafından hazırlanan “Asistan Karnesi”nde “bağımsız” veya “gözetim altında”
yapılması gerekli uygulama ve becerilerin kıdem düzeylerine göre yapılmasıyla ilgili tablo
tartışıldı ve UÇEP Taslak‐2 ek‐3’de belirtilen şekliyle kabulüne,
• UÇEP kapsamı içinde olan tüm eğitim aktivitelerinin kredilendirilmesi konusunda Dr. Yusuf
KEMALOĞLU tarafından hazırlanan cetvel tartışıldı, kredilendirme hesaplamasının temel
prensipleri kabul edildi, bu prensipler bazında cetvelin tekrar Dr. Yusuf Kemaloğlu tarafından
geliştirilerek bir sonraki toplantıda kesinleştirilmesine ve UÇEP‐Taslak‐2’de ek‐5 olarak ele
alınmasına,
• UÇEP içinde yer alan “Kıdemlere göre bilgi, uygulama ve sorumluluk dağılımı” başlığı yeniden
tartışıldı, bu bölümde belirtilen “bilgi düzeyi”nin KBB‐BBC disiplinin tanımıyla paralel olması
gerektiğine, sorumluklular bölümün ise Dr. Fazıl APAYDIN tarafından tekrar gözden geçirilerek
bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmesine,
• Bir önceki toplantımızda kabul edilen UÇEP Taslak‐1’in yukarıda belirtilen değişiklikler
yapıldıktan sonra UÇEP Taslak‐2 olarak adlandırılmasına (Ek‐2), bu haliyle Sağlık bakanlığı
bünyesinde kurulan komisyona iletilmek üzere Yeterlilik yürütme Kurulu’na önerilmesine, bu
taslak hakkında görüş ve öneri almak için tüm eğitim kliniklerine yazı yazılmasına ve son görüş
bildirme tarihi olarak 15 Eylül 2006 tarihinin verilmesine,
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 bir anket düzenlenmesi çalışmalarına başlanmasına, bu anket taslağının Dr. Fazıl Necdet
Ardıç tarafından hazırlanmasına ve bu konunun bir sonraki toplantıda tekrar ele alınmasına,
Karar‐7: KBB‐BBC uzmanlık eğitimin sorunları çerçevesinde diğer disiplinlerle ilgili
sorunlarımızla ilgili olarak;
• Dr. Levent Erişen tarafından hazırlanan ve 19 Haziran 2006 tarihinde Türk KBB‐BBC Derneği
Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’na sunduğu raporun yeni eklemeler yapılmış şeklinin
kabulüne ve bu raporun Yeterlilik Yürütme Kurulu ve Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim Kurulu’na
sunulmasına,
• Fasiyal‐Plastik Cerrahiyle ilgili olarak ilgili derneğin hazırladığı ve 19 Haziran’da 2006
tarihinde Türk KBB‐BBC Derneği Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’na sunduğu raporun
yeterli olduğuna ve bu konuda başka hazırlık yapılmasının gerekmediğine,
• Köşe tümörleriyle ilgili olarak Dr. Yusuf Kemaloğlu tarafından hazırlanacak olan raporun bir
sonraki toplantıda ele alınmasına,
• Solunum yolu alerjileri, deri testleri ve immünoterapiyle ilgili olarak ilgili derneğin hazırladığı
ve 19 Haziran’da 2006 tarihinde Türk KBB‐BBC Derneği Genişletilmiş Yönetim Kurulu
Toplantısı’na sunduğu raporun yeterli olduğuna ve bu konuda başka hazırlık yapılmasının
gerekmediğine,

Karar‐8: “Asistan Karnesi” ve “UÇEP”in nasıl tutulacağının asistanlara ve eğiticilere
komisyonumuz üyeleri tarafından açıklanması için, 2007 yılı Mayıs ayında yapılacak olan Ulusal
Kongre sırasında 2 adet birer saatlik konferans veya kurs programlanabilmesi için Yeterlilik
Yürütme Kurulu’na öneri götürülmesine,
Karar‐9: Bir sonraki toplantımızın 24 Eylül 2006 Pazar günü Denizli’de 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,
OYÇOKLUĞU ile KARAR VERİLMİŞTİR.
Ek‐1 TTB‐UYEK Çalıştayı Raporu
Ek‐2 UÇEP Taslak‐2 ve ekleri
Dr. İlhan TOPALOĞLU
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Dr. İstemihan AKIN

Dr. Onur ÇELİK

Dr. Yusuf KEMALOĞLU
(mazereti nedeniyle
katılamadı)

Dr. Ahmet Ömer İKİZ

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

