4. TOPLANTI
16 Nisan 2006, Ankara
TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ‐BOYUN CERRAHİSİ YETERLİLİK KURULU “Eğitim Kurumları
ve Programları Değerlendirme Komisyonu”, üyeler Dr. Levent ERİŞEN, Dr. İlhan TOPALOĞLU,
Dr. Zafer UĞUZ, Dr. F. Necdet ARDIÇ, Dr. İstemihan AKIN, Yusuf KEMALOĞLU ve Dr. A. Ömer
İKİZ’in katılımları ile 16 Nisan 2006 tarihinde aşağıda belirtilen gündem ile toplanmıştır:
1. AÇILIŞ, gündemin okunması ve ilave edilmesi istenen konular;
2. Geçmiş toplantı;
o Kararlarının okunması ve imzalanması,
o Mali boyutunun değerlendirilmesi,
3. 22 Ocak 2006 tarihinde yapılan “Eğitim Üst Kurulu” genişletilmiş toplantısında belirtilen ve
eğitim kurumlarından yeni gelen öneriler doğrultusunda “Asistan Karnesi” konusundaki
komisyon kararımızın kesinleştirilmesi;
o Uygulamalarda minimum sayı olmalı mı?
o Olmalı ise değiştirilmeli mi?
o Uygulama seviyeleri değiştirilmeli mi?
o Grafik çalışmaları,
o Web‐site’sine indirilebilir dosya şeklinde konması,
4. Türk KBB‐BBC UÇEP taslağının değerlendirilmesi;
o Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ ve Ahmet Ömer İKİZ tarafından hazırlanan taslağın görüşülmesi,
‐ Rotasyon içerikleri,
‐ Uzmanlık tezi kıstasları,
‐ “Asistan Eğitim Dosyası” oluşturulması,
o “Graduate Medical Education Directory 2003‐2004”nün incelenmesi,
5. 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,
6. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından iletilen önerinin görüşülmesi,
7. KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi ile ilgili sorunlarla ilgili yapılabileceklerin görüşülmesi;
o Disiplinimizin ismi;
‐ Ulusal dernek bazında yasal yollara başvurulması,
‐ Üniversite anabilim dalları yoluyla YÖK’e başvurulması,
‐ TBMM Sağlık komisyonu bazında çalışma yapılması,
o Disiplinimizin tanımı
‐ Yürütme Kuruluna da danışılarak KBB‐Forum ve Kanal‐KBB’de duyurulması,
‐ Yürütme Kurulu veya Dernek tarafından Türk Tabipler Birliği’ne ve Sağlık Bakanlığı’na
gönderilmesi,
o “Bilim Dalları”nın kurulması ve “Yüksek Lisans Programları” açılması konusunda neler
yapılabileceğinin görüşülmesi,
o Diğer disiplinlerle ilgili sorunlar;
‐ Ortak tartışma noktalarımızın belirlenmesi, “neden KBB‐BBC hekimleri de yapmalı?”
sorusunun cevabı;
• Tiroid cerrahisi,
• Fasiyal plastik cerrahi,
• Solunum yolu alerjileri; deri testleri, immünoterapi,
• Köşe tümörleri,
8. İleriye dönük önerilerin ve çalışmaların görüşülmesi;
o Yeterlilik kuruluna ait web‐site’sinde komisyonumuzla ilgili haberlerin duyurulması,
o KBB‐Forum ve Kanal‐KBB ile duyurulması,
9. Bir sonraki toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi ve Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim Kuruluna
ve ilgili turizm firmasına bildirilmesi;
10. ÖNERİLER ve KAPANIŞ.
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar‐1: Dr. İlhan TOPALOĞLU tarafından 21 Ocak 2006 tarihinde yapılan toplantı hakkında
bilgi verildi ve bu toplantının mali boyutunun 5.398 YTL olduğu görüldü. Ayrıntılı incelemede
ilgili firma tarafından bildirilen harcamaların uygun olduğuna,
Karar‐2: 24 Ocak 2006 tarihinde yapılan “Genişletilmiş Üst Eğitim Kurulu” toplantısında ve
sonradan eğitim kurumlarından gelen öneri ve görüşler doğrultusunda “Asistan Karnesi”
yeniden gözden geçirildi. Son değişikliklerin yapılarak “Asistan Karnesi”nin Yürütme Kurulu’na
sunulmasına,
Karar‐3: Asistan Karnesi’nin grafik çalışmasında yardımcı olabilmek için basım öncesi taslağının
tekrar komisyonumuzca değerlendirilmesinin uygun olduğunun Yürütme Kurulu’na
önerilmesine,

Karar‐4: Asistan Karnesi’nin son şeklinin indirilebilir bir word ve pdf dosyası şeklinde, yürütme
kurulu web‐sayfasının komisyonumuzla ilgili bölümüne eklenmesine,
Karar‐5: UÇEP taslağının amaç, tanımlar, kapsamı, genel hususlar, kıdem, eğitim programı
yöntemleri (nöbet bölümüne kadar) gözden geçirildi, zaman yetersizliğinden dolayı geri kalan
bölümlerin incelenmesine bir sonraki toplantıda devam edilmesine,
Karar‐6: KBB‐BBC Uzmanlık Eğitiminin standardize edilmesi ile ilgili olarak, eğiticiler, eğitim
kurumları ve eğitilenler (asistanlar) ile ilgili konuların bir sonraki toplantıda görüşülmesine,
Karar‐7: Sağlık Bakanlığı tarafından tekrar aktif hale getirilen Uzmanlık Dalları Eğitim ve
Müfredat Komisyonu’nun 18 Nisan 2006 tarihinde yapılacak toplantısına, komisyon üyelerimiz
İlhan TOPALOĞLU, Mustafa Zafer UĞUZ ile birlikte Yusuf KEMALOĞLU’nun (Levent ERİŞEN’in
yerine) katılmasına ve komisyonumuzca alınan kararların bu komisyonda da kabul edilmesi için
çalışmasına,
Karar‐8: Disiplinimizin adına “Baş‐Boyun Cerrahisi” ekinin eklenebilmesi için;
• Ulusal Dernek bazında yasal yollara başvurulabileceği,
• Üniversite anabilim dalları yoluyla YÖK’e başvurulabileceği ve
• Sağlık Bakanlığında konu ile kurulacak komisyonlarda aktif rol alınarak konun
savunulabileceği
düşünüldü ve bu görüşlerin Yürütme Kurulu’na iletilmesine,
Karar‐9: Disiplinimizin tanımının, Yürütme Kurulu’nun da uygun görmesi durumunda, Kanal‐
KBB ve KBB‐Forum yoluyla KBB‐BBC topluluğuna duyurulmasına ve bu tanımın Yürütme Kurulu
tarafından Sağlık Bakanlığına ve Türk Tabipler Birliğine duyurulmasının uygun olduğuna,
Karar‐10: İleride uygulanması düşünülen üst ihtisas (yan dal) eğitimine temel oluşturmak
üzere, öncelikle “yüksek lisans programları”nın açılmasının takiben “bilim dalları”nın
kurulmasının uygun olduğuna,
Karar‐11: Diğer disiplinlerle olan sorunlarda hazırlanan asistan karnesi ve hazırlığı devam eden
UÇEP içeriğinin yeterli olduğu kararlaştırılmasına rağmen, tüm eğitim kurumlarında farklı
tartışma ortamları yaratmamak ve ortak savunma noktalarında fikir birliği oluşturmak için
çalışma yapılmasına, bu bağlamda;
• Tiroid cerrahisi konusunda Dr. Levent ERİŞEN
• Köşe tümörleri konusunda Dr. Yusuf KEMALOĞLU
• KBB‐BBC’nde Plastik ve Rekonstrüktif konusunda Dr. Fazıl APAYDIN’ının ön hazırlık
yapmasına,
• Solunum yolları alerjileri, deri testleri ve immünoterapi konusunda ise “Rinoloji Çalışma
Grubu” ve/veya Türk Rinoloji Derneği’nden görüş alınmasına,
Karar‐12: Yeterlilik Kurulu web‐sayfasının komisyonumuzla ilgili bölümüne;
• Yeterlik Kurulu Yönergesinde Komisyonumuzun tanımı ve görevleri ile
ilgili maddelerin,
• Komisyonumuzu oluşturan üyelerin kimlik, kurum ve iletişim bilgilerinin,

• Komisyonumuzun bugüne kadar yaptığı toplantılarda aldığı kararların,
• KBB‐BBC uzmanlık disiplininin tanımının,
• Şu an halen geçerli olan eski 1973 ve 2002 yılı ve taslak halinde hazırlanan yeni Tıpta
Uzmanlık Tüzükleri’nin,
• Komisyonumuzla ilgili yazışmalarda kullanılan kısaltmalar ve anlamlarının, ve
• 22 Ocak 2006'da Ankara'da yapılan genişletilmiş eğitim üst kurulu toplantısında
komisyonumuz ile ilgili yönlendirilen sorular ve yanıtlarının
Konulmasına,
Karar‐13: Bir sonraki toplantımızın 25 Haziran 2006 Pazar günü İstanbul’da yapılmasına,
OYBİRLİĞİ ile KARAR VERİLMİŞTİR.
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