2. TOPLANTI
24 Kasım 2007, Cumartesi, İzmir, Saat: 18.00
Hilton Hotel
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş‐Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Eğitim Komisyonu, üyeler Dr.
İstemihan Akın, Dr. Barlas Aydoğan, Dr. Cem Bilgen, Dr. Onur Çelik, Dr. Sefa Dereköy, Dr.
Ahmet Ömer İkiz, Dr. Hakan Korkmaz, Dr. Mehmet Ziya Özüer, Dr. Ömer Faruk Ünal ile Türk
KBB‐BBC Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Hızalan’ın katılımlarıyla 24 Kasım 2007
tarihinde aşağıda belirtilen gündem ile toplanmıştır:
Gündem:
1. Açılış, gündemin okunması ve eklenmesi istenen konular.
2. Geçmiş toplantı;
‐10. ve 11. toplantı kararlarının okunması ve imzalanması,
‐Önceki toplantıların mali boyutunun değerlendirilmesi.
3. UDEK ve UEMS toplantıları hakkında komisyona bilgi sunulması (O. Çelik).
4. Akreditasyon Komisyonu toplantısı hakkında komisyona bilgi sunulması (İ. Akın).
5. Eğitim Kurumları Anket Çalışmasında son durum üzerinde tartışma ve verilerin analizi
konusunda yöntem belirlenmesi (Gönderdiğim listede herkes kendisine düşen merkezleri bire
bir sıkıştırarak anketin doldurulmasına çalışırsa süreç başlamış olur).
6. Yapılabilecek güncellemelere zemin oluşturmak amacıyla, asistan karnesinin kullanım
durumu konusunda bilgi alışverişi yapılması (bu konuda gönüllü bir üyenin ilk toplantımıza
kadar geçecek sürede kurumlara telefonla ulaşıp bilgi toplaması, toplantı sırasındaki
tartışmaları yön vermesi bakımından yarar sağlayabilir)
7. Mezuniyet sonrası eğitim programları oluşturulması için plan ve program oluşturulması
(A.Ö. İkiz bu konuda bir önçalışma yapabilir mi acaba?)
8. Eğiticilerin eğitimi konusunda plan ve program hazırlanması (toplantı zamanını verimli
kullanmak için, bu konuda fikir oluşturmak ve olgunlaştırmak amacıyla, toplantıya kadar
geçecek sürede grupta bir tartışma yürütülebilir)
9. KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi ile ilgili sorunlarla ilgili yapılabileceklerin görüşülmesi;
Diğer disiplinlerle ilgili sorunlar
‐ Solunum yolu alerjileri; deri testleri, immünoterapi (M. Özüer bu konuda bir önçalışma
yapabilir mi acaba?),
‐ Köşe tümörleri (C. Bilgen bu konuda bir önçalışma yapabilir mi acaba?).
10. Bir sonraki toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi ve Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim
Kuruluna ve ilgili turizm firmasına bildirilmesi.
11. Öneriler ve Kapanış.
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar‐1: Gündem okundu ve Dr. Onur Çelik’ in, aşağıdaki maddelerin gündeme eklenmesi
dileği, komisyon üyelerinin oluruna sunuldu.
a. YK Çeşme ve İzmir Toplantıları hakkında komisyona bilgi sunulması
b. Eğitim Komisyonunun 2007‐2009 hedefleri ve çalışma takviminin oluşturulması
c. Yeni üyelerin üyelik koşullarını sağladıklarına dair bildirimlerinin istenmesi

d. Eğitim Komisyonunun ihtiyaçlarının belirlenmesi
e. Asistan ziyareti programı hakkında çalışma başlatılması
Toplantının bu ek maddeler ile yeniden biçimlenen gündeme uygun biçimde yürütülmesine,
Karar‐2: Bir önceki toplantının kararları okundu. Bu kararların kabul edilerek imzalanmasına,
Karar‐3: Bir önceki toplantının mali boyutu hakkında henüz Topkon Firmasından sağlıklı bir
bilgi alınamamış olmasından dolayı, son ulusal kongre sırasında Antalya’ da yapılan 10. ve 11.
toplantıların mali boyutu hakkında Topkon Firmasından bilgi istenmesine,
Karar‐4: Eğitim Komisyonunun 2007‐2009 hedefleri ve çalışma takviminin oluşturulması
konusunda Dr. Onur Çelik tarafından sunulan ve toplantı sırasında bazı değişikliklere uğrayan
hazırlıklara son biçiminin verilebilmesi için, komisyon üyelerinin en geç 15 gün içinde Dr. Onur
Çelik’ e son görüş ve önerilerini iletmesine,
Karar‐5: Eğitim Komisyonunun yeni üyelerin üyelik koşullarını sağladıklarına dair belgelerin
öğretim üyeleri için fakülte dekanlıklarından, eğitim hastanesi şefleri için hastane
başhekimliklerinden alınarak 15 gün içersinde Dr. Onur Çelik’ e iletilmesine,
Karar‐6: Eğitim Komisyonunun yeni çalışma dönemi için ihtiyaçlarının tespit edilmesi
toplantıda tartışıldı ve Yeterlik Kurulu Başkanlığı’ na iletilmek üzere, bir ihtiyaç listesi
oluşturulabilmesi için komisyon üyelerinin önerilerini en geç 15 gün içinde Dr. Onur Çelik’ e e‐
posta ile göndermelerine,
Karar‐7: Asistan ziyareti konusunda başlatılan çalışmalara sonraki toplantılarda da devam
edilmesine,
Karar‐8: Eğitim Kurumları Anket Çalışmasında hala yanıt alınamayan merkezlerden yanıt
alınabilmesi için, önceden yapılmış olan dağıtım çerçevesinde, tüm komisyon üyelerinin 1 ay
süreyle gayretlerini sürdürmesi prensip olarak kabul edildi. Sağlanacak son durumun Dr.
İstemihan Akın veya Dr. Onur Çelik tarafından Akreditasyon Komisyonu başkanı Dr. Suat
Özbilen’e sözlü ve yazılı olarak bildirilmesine, anketle ilgili sonraki çalışmaların Akreditasyon
Komisyonu tarafından sürdürülmesinin daha uygun olacağına,
Karar‐9: Güncellemeleri yapabilmek için asistan karnesinin kullanılmasının sağlanması ve geri
bildirimleri toplamanın gerekliliği ortaya konuldu. Bu amaçla komisyon üyelerinin kendi
birimlerinde ve çevrelerinde asistan karnesinin kullanımını sağlamak üzere gayret
göstermelerine, bu amaçla eğitim komisyonu adına ülke genelindeki eğitim merkezlerine
ulaşmak için Dr. Ömer Faruk Ünal’ ın çalışma yapmasına,
Karar‐10: Mezuniyet sonrası eğitim konusunda çalışmalara sonraki toplantılarda devam
edilmesine, Dr. Ahmet Ömer İkiz’ in bu konuda yazılı bir metin oluşturmak için çalışma
başlatmasına,
Karar‐11: Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalara toplantılarda devam edilmesine,

Karar‐12: KBB‐BBC Uzmanlık Eğitiminde diğer disiplinlerle ilgili potansiyel sorun kaynaklarında
camiamızın hazırlıklı olması prensibi belirlendi. Bu amaçla önceden başlatılmış çalışmaların
devamı niteliğinde, solunum yolu alerjileri, deri testleri, immünoterapi konularında Dr. Ömer
Faruk Ünal’ ın, kafa tabanı ve köşe tümörleri cerrahisi konusunda Dr. Cem Bilgen’ in yazılı bir
metin oluşturmak üzere çalışma başlatmasına,
Karar‐13: Bir sonraki toplantının 13 Ocak 2008 Pazar günü, Ankara’ da yapılmasına ve bu
konuda hazırlıkların yapılabilmesi için Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim Kuruluna ve ilgili turizm
firmasına bildirilmesine
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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