3. TOPLANTI
13 Ocak 2008, Pazar, Ankara, Saat: 08.30
Divan Hotel
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş‐Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Eğitim Komisyonu, üyeler Dr.
İstemihan Akın, Dr. Cem Bilgen, Dr. Onur Çelik, Dr. Sefa Dereköy, Dr. Ahmet Ömer İkiz, Dr.
Hakan Korkmaz, Dr. Mehmet Ziya Özüer ve Dr. Ömer Faruk Ünal’ın katılımlarıyla 13 Ocak 2008
tarihinde aşağıda belirtilen gündem ile toplanmıştır:
Gündem:
1. Açılış, gündemin okunması
2. Geçmiş toplantı;
‐ Önceki. toplantı kararlarının okunması ve imzalanması,
‐ Önceki toplantıların mali boyutunun değerlendirilmesi.
3. Eğitim Komisyonunun 2008‐2009 hedefleri ve çalışma takviminin oluşturulması
4. Yeni üyelerin üyelik koşullarını sağladıklarına dair bildirimlerinin toplanması
5. Asistan ziyareti programı hakkında çalışma yapılması
6. Sağlık Bakanlığı Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Birol Civelek’in de katılacağı 45 dk ‐ 1
saatlık bir bölümde, komisyonun ve bakanlığın yaptıkları çalışmalarının son durumu hakkında
bilgi alışverişi yapılması
7. Eğitim Kurumları Anket Çalışmasında son durum üzerinde O. Çelik ve İ. Akın tarafından bilgi
sunulması, komisyonun bu konudaki çalışmasını yazılı bir belge ile sonlandırması
8. Asistan karnesinin kullanım durumu konusunda bilgi alışverişi yapılması
9. Mezuniyet sonrası eğitim programları oluşturulması için plan ve program oluşturulması
10. Eğiticilerin eğitimi konusunda plan ve program hazırlıklarına devam edilmesi
11. KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi ile ilgili sorunlarla ilgili yapılabileceklerin görüşülmesi;
‐ Diğer disiplinlerle ilgili sorunlar
‐ Solunum yolu alerjileri; deri testleri, immünoterapi (Ö.F. Ünal’ın çalışmalarını sunması ve bu
çalışma üzerinde rapor oluşturulması),
‐ Kafa tabanı ve köşe tümörleri cerrahisi (C. Bilgen’in bu konuda başlattığı çalışmanın son
durumunu sunması ve ve bu çalışma üzerinde rapor oluşturulması).
12. Bir sonraki toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi ve Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim
Kuruluna ve ilgili turizm firmasına bildirilmesi.
13. Öneriler ve Kapanış.
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar‐1: Gündem okundu ve ek bir gündem maddesinin bulunmaması nedeniyle toplantının
okunan gündem maddelerine uygun biçimde yürütülmesine,
Karar‐2: Bir önceki toplantının kararları okundu. Bu kararların kabul edilerek imzalanmasına,
Karar‐3: Komisyonumuzun son ulusal kongremiz sırasında, 26 Mayıs 2007 tarihindeki 10. ve 30
Mayıs 2007 tarihindeki 11. Toplantılarımızın mali boyutu hakkında Topkon Firmasından alınan
bilgilere göre, toplantı giderlerinin kongre bütçesi kapsamında karşılanmış olduğu ve ayrıca bir

maliyetin oluşmamış olduğu, 24 Kasım 2007 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen bir önceki
toplantının (12. Toplantı) ise 2.759 TRL (1.386 EUR) kadar bir maliyetle gerçekleştirilmiş
olduğuna ve ayrıntılı incelemede ilgili firma tarafından bildirilen harcamaların uygun olduğuna,
Karar‐4: Eğitim Komisyonunun 2007‐2009 hedefleri ve çalışma takviminin oluşturulması
konusunda Dr. Onur Çelik tarafından komisyonun 12. toplantısı sırasında sunulan ve o
toplantının kararları gereği, komisyon üyelerinden gelen görüş ve öneriler ile son durumu
belirlenen 2007‐2009 hedefleri ve çalışma takviminin son biçiminin kabul edilerek Yeterlik
Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine,
Karar‐5: Eğitim Komisyonu’nun yeni üyelerinin üyelik koşullarını sağladıklarına dair belgelerin,
Sefa Dereköy’den gelecek belge ile tamamlanmış olacağına ve bu belgelerin daha sonra
Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine,
Karar‐6: Asistan ziyareti programının isminin, potansiyel yanlış anlamalara yol açılmaması için
uygun bulunacak başka bir isimle değiştirilmesine, programın yazılmaya başlanmasına ve
bunun Dr. Onur Çelik tarafından yapılmasına,
Karar‐7: Asistan ziyareti konusunda başlatılan çalışmalara sonraki toplantılarda da devam
edilmesine,
Karar‐8: Eğitim Kurumları Anket Çalışmasında ulaşılan son durum komisyon tarafından gözden
geçirildi ve çalışmanın bundan sonraki kısmının, komisyonların yönetmelikle belirlenen görev
alanları gereği, Akreditasyon Komisyonu tarafından yürütülmek üzere eldeki mevcut tüm bilgi
ve belgelerin Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı’na iletilmesine,
Karar‐9: Asistan karnelerinin güncellenmesi için, eğitim kurumları yöneticileri nezdinde yapılan
telefon görüşmeleri ve e‐posta iletişimine hiçbir yanıtın alınamadığı komisyonda görüşülüp,
tartışıldı. Eğitim kurumlarına, Dr. Ömer Faruk Ünal tarafından hazırlanmış olan basit ve kolay
yanıtlanabilir bir anketin gönderilmesinin uygun olacağı görüşü benimsendi. Komisyonda
benimsenen bu anket çalışmasının Yeterlik Kurulu Başkanlığı’ndan alınacak bir onaydan sonra,
Yeterlik Kurulu Başkanlığı aracılığı ile tüm eğitim kurumlarına gönderilmesine ve bu anketin
yanıtlarının alınabilmesi için komisyon olarak çalışılmasına,
Karar‐10: Asistan karnelerinin güncellenmesi için geribildirim alınmasının zorlukları komisyon
tarafından tekrar değerlendirildi. Asgari geribildirim sağlanabilmesi için en azından komisyon
üyelerinin kendi kurumlarından bu geri bildirimleri sağlamalarında gerek ve yarar olduğuna,
Karar‐11: Mezuniyet sonrası eğitim konusunda çalışmalara sonraki toplantılarda devam
edilmesine, Dr. Ahmet Ömer İkiz’ in bu konuda yazılı bir metin oluşturmak için çalışma
başlatmasına,
Karar‐12: Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalara toplantılarda devam edilmesine,
Karar‐13: Sağlık Bakanlığı Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Birol Civelek komisyon
toplantısının bir kısmına katıldı. Toplantının bu bölümünde, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu ve Eğitim Komisyonu çalışmaları ile Sağlık Bakanlığı’nın Yeterlik

Kurulu’nun ve Eğitim Komisyonu’nun ilgi alanına girebilecek konulardaki çalışmaları hakkında
görüş alışverişi yapıldı. Toplantının bu bölümünde Dr. Birol Civelek tarafından sözü edilen
konularda Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na yazılı ve sözlü bilgi sunulmasına,
Karar‐14: KBB‐BBC Uzmanlık Eğitiminde diğer disiplinlerle ilgili potansiyel sorun kaynaklarında
camiamızın hazırlıklı olması prensibi tekrar değerlendirildi. Bu amaçla, önceden alınan karar
uyarınca, solunum yolu alerjileri, deri testleri, immünoterapi konularında Dr. Ömer Faruk Ünal
tarafından yapılan çalışmaların yazılı bir belge oluşacak biçimde geliştirilip tamamlanmasına,
Karar‐15: KBB‐BBC Uzmanlık Eğitiminde diğer disiplinlerle ilgili potansiyel sorun kaynaklarında
konularında komisyonumuzca yapılacak çalışmalar kapsamında, kafa tabanı ve köşe tümörleri
cerrahisi konusunda Dr. Cem Bilgen’ in komisyona ayrıntılı bir sunu hazırlamasına ve yazılı bir
metin oluşturmak üzere çalışma başlatmasına,
Karar‐16: Bir sonraki toplantının 10 Şubat 2008 Pazar günü, Ankara’ da yapılmasına ve bu
konuda hazırlıkların yapılabilmesi için Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim Kuruluna ve ilgili turizm
firmasına bilgi verilmesine
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Dr. Onur Çelik
Dr. Barlas Aydoğan
(Mazereti Nedeniyle
katılamadı)
Dr. Ahmet Ömer İkiz

Dr. Ömer Faruk Ünal

Dr. Dr. İstemihan Akın

Dr. Cem Bilgen

Dr. Sefa Dereköy

Dr. Hakan Korkmaz

Dr. Mehmet Ziya Özüer

