4. TOPLANTI
10 Şubat 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. Ahmet Ömer İkiz, Dr. Mehmet Hakan
Korkmaz, Dr. Mehmet Ziya Özüer ve Dr. Ömer Faruk Ünal’ın katılımlarıyla 10 Şubat 2008
tarihinde aşağıda belirtilen gündem ile toplanmıştır:
Gündem:
1. Açılış, gündemin okunması
2. Geçmiş toplantı;
‐ Önceki toplantı kararlarının okunması ve imzalanması
‐ Önceki toplantının mali boyutunun değerlendirilmesi
3. Asistan karnesinin kullanım durumu konusunda bilgi alışverişi yapılması
4. Mezuniyet sonrası eğitim programları oluşturulması için hazırlanan metin üzerinde çalışma
yapılması
5. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışma yapılması
6. KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi ile ilgili sorunlarla ilgili çalışma yapılması;
‐ Diğer disiplinlerle ilgili sorunlar
‐ Solunum yolu alerjileri; deri testleri, immünoterapi (Ö.F. Ünal’ın hazırlayacağı metin
üzerinde revizyonların yapılması ve rapor haline getirilmesi),
‐ Köşe tümörleri (C. Bilgen’in bu konuda başlattığı çalışmanın son durumunu sunması ve bu
çalışma üzerinde rapor oluşturulmasına başlanması).
7. Bir sonraki toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi ve Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim Kuruluna
ve ilgili turizm firmasına bildirilmesi.
8. Asistan ziyareti programı hakkında çalışma yapılması
9. Öneriler ve Kapanış.
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar‐1: Gündem okundu. Gündem maddelerinden bazılarında aşağıdaki değişikliklerin
yapılmasına:
a. 8 numaralı gündem maddesi ‘’Asistan ziyareti programı hakkında Dr. Onur Çelik tarafından
komisyon üyelerine bilgi verilmesi’’ şeklinde düzenlendi.
b. 6 numaralı gündem maddesinin ‘’Solunum yolu alerjileri; deri testleri, immünoterapi (Ö.F.
Ünal’ın hazırlayacağı metin üzerinde revizyonların yapılması ve rapor haline getirilmesi)’’
bölümü, Dr. Ünal’ın toplantıya katılabilmesinin son anda mümkün olması nedeniyle
gündemden çıkarıldı.
Karar‐2: Bir önceki toplantının kararları okundu. Bu kararların kabul edilerek imzalanmasına,
Karar‐3: Komisyonumuzun 13 Ocak 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen bir önceki
toplantının (13. Toplantı) maliyetinin 886.‐ EURO + 1957.‐ YTL olarak gerçekleştirilmiş
olduğuna ve ayrıntılı incelemede ilgili firma tarafından bildirilen harcamaların uygun olduğuna,

Karar‐4: Eğitim Komisyonunun 13 Ocak 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen bir önceki
toplantının (13. Toplantı) kararları doğrultusunda Dr. Onur Çelik tarafından hazırlanıp Yeterlik
Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiş olan ‘’Eğitim Komisyonu 2007‐2009 Hedefleri ve Çalışma
Takvimi ile Kısa Dönem Faaliyet Raporu’’ ile ‘’Sağlık Bakanlığı Eğitim Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Birol Civelek İle Yapılan Görüşmenin Anahatları’’ başlıklı bilgilendirme yazısının uygun
olduğuna,
Karar‐5: Eğitim Komisyonu’nun yeni üyelerinin üyelik koşullarını sağladıklarına dair belgelerin,
Dr. Barlas Aydoğan’dan gelecek belge ile tamamlanmış olacağına ve bu belgelerin daha sonra
Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine,
Karar‐6: Asistan ziyareti programı ile ilgili olarak, Dr. Onur Çelik tarafından komisyona verilen
bilgiler doğrultusunda, çalışmalara sonraki toplantılarda devam edilmesine,
Karar‐7: Asistan karnelerinin güncellenmesi çalışmalarına ışık tutabilmesi amacıyla, var olan
kullanım durumunun tespitine ve kullanımla ilgili diğer geribildirimlerin alınabilmesi için, Dr.
Ömer Faruk Ünal tarafından hazırlanmış olan anket taslağının son biçimi verildikten sonra Türk
Kulak Burun Boğaz Ve Baş‐Boyun Cerrahisi Derneği aracılığı ile tüm eğitim kurumlarına
gönderilmesine ve bu anketin yanıtlarının alınabilmesi için komisyon olarak çalışılmasına,
Karar‐8: Asistan karnelerinin güncellenmesi için geribildirim alınmasının zorlukları komisyon
tarafından tekrar değerlendirildi. Asgari geribildirim sağlanabilmesi için komisyon üyelerinin
kendi kurumlarından düzenli olarak bu geri bildirimleri toplamalarına, her toplantı öncesinde
bir sonraki toplantıda komisyona sunmak üzere çalışmalarına gerek ve yarar olduğuna,
Karar‐9: Mezuniyet sonrası eğitim konusunda Dr. Ahmet Ömer İkiz’ in yaptığı ve komisyon
üyelerine daha önce e‐posta ile göndermiş olduğu tercümeler üzerine çalışıldı. Bu konuda
a. Yazılı programın oluşturulması sürecinde iş bölümü yapılmasına ve tüm komisyon üyelerinin
bu konuda aktif katkı sağlamasının gerekliliğine,
b. Konuya hakimiyetin kolaylaştırılması için Dr. İkiz tarafından, yapmış olduğu tercümelerin bir
sayfalık özetinin hazırlanıp, komisyon üyelerine e‐posta ile göndermesine,
c. Dr. İkiz’in bu tercümeleri kısımlara ayırarak komisyon üyelerine paylaştırmasına ve bunları e‐
posta ile ilgili komisyon üyelerine göndermesine,
d. Yazılı programın taslağını ana hatları ile oluşturup, komisyon üyelerine e‐posta ile
göndermesine ve bu taslak üzerinde her üyenin kendi sorumluluk alanındaki program kısmını
yazmasına,
e. En son olarak bu hazırlanan rapor kısımlarının Dr. İkiz sekretaryasında tüm komisyon katkısı
ile birleştirilip bütünleştirilmesine,
Karar‐10: Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalara toplantılarda devam edilmesine,
Karar‐11: Komisyonumuzun bir önceki toplantısına katılan ve kendisi ile çok yararlı görüşmeler
yapılmış olan, Sağlık Bakanlığı Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Birol Civelek’in bu
görevinden ayrılmış olması komisyonumuzda değerlendirildi. Sağlık Bakanlığı ile Eğitim
Komisyonu arasındaki başlatılan iyi ilişkilerin süreklilik taşıması ve geliştirilmesinde yarar
olduğuna, bu amaçla Ankara’da yapılacak bir komisyon toplantısına Eğitim Genel Müdürü’nün
veya yardımcısının davet edilmesine,

Karar‐12: 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,
bu hazırlanan dokümanların Dr. Ünal tarafından 2 hafta içinde e‐posta ile komisyon üyelerine
gönderilmesine,
Karar‐13: 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 başlattığı çalışmalarını geliştirmesine ve son biçimini
vererek yazılı bir metin oluşturmasına, hazırlanan bu metnin Dr. Bilgen tarafından 2 hafta
içinde e‐posta ile komisyon üyelerine gönderilmesine,
Karar‐14: Komisyonun 15. toplantısının 16 Mart 2008 tarihinde İstanbul’da yapılmasına ve
bunu izleyen 16. Toplantısının ise Çeşme’ deki Akademi Toplantısı sırasında 12 Nisan 2008
Cumartesi günü yapılmasına ve bu konuda hazırlıkların yapılabilmesi için Türk KBB‐BBC
Derneği Yönetim Kuruluna ve ilgili turizm firmasına bilgi verilmesine
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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