3. TOPLANTI
21 Ocak 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. Onur ÇELİK, Dr. Fazıl APAYDIN, Dr. F. Necdet ARDIÇ, Dr. İstemihan AKIN,
Yusuf KEMALOĞLU ve Dr. A. Ömer İKİZ ile Yürütme Kurulu Başkanı Dr. İbrahim HIZALAN ve
Sınav Komisyonu Başkanı Dr. Yücel TANYERİ’nin katılımları ile 21 Ocak 2006 tarihinde aşağıda
belirtilen gündem ile toplanmıştır:
1. AÇILIŞ, gündemin okunması ve ilave edilmesi istenen konular;
2. Geçmiş toplantı kararlarının okunması ve imzalanması;
3. Yeterlilik Yürütme Kurulunun 24‐25 Aralık 2005 tarihli toplantısında EPK ile ilgili olarak
alınan ve tartışılan konuların görüşülmesi;
• Bir üyenin maddi konularla görevlendirilmesi ve o komisyonun mali giderlerini (özellikle her
toplantı sonrası) Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim Kuruluna ve EPK’ya bildirmesi,
• EPK ile ilgili logonun hazırlanması,
• EPK toplantılarına YK ve SK başkanlarının da katılabilmesinin sağlanması,
4. 22 Ocak 2006 tarihinde yapılacak olan “Eğitim Üst Kurulu” genişletilmiş toplantısı öncesi
“Asistan Karnesi” konusundaki önerilerin son kez değerlendirilmesi ve toplantıda belirtilecek
olan komisyonumuzun görüşlerinin kesinleştirilmesi;
5. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü” taslağı ile ilgili alınan
bilgilerin görüşülmesi;
6. KBB‐BBC çekirdek eğitim programının oluşturulması ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi;
• Hazırlanan taslağın değerlendirilmesi,
• Sağlık Bakanlığı “Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı” Avrupa Birliğinde Tıp
Uzmanlıkları Eğitimi ve Eğitim Merkezleri Denetim Şartları (Çalışma Dokümanı)
• “Graduate Medical Education Directory 2003‐2004”nün incelenmesi
o “Asistan Eğitim Dosyası” oluşturulması
7. KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi ile ilgili sorunlarla ilgili yapılabileceklerin görüşülmesi;
• Disiplinimizin ismi
• Disiplinimizin tanımı
• Eğitimin standardizasyonu
• Topluluğumuzun gereksinim duyduğu insan kaynakları açısından eğitici sayısı, asistan sayısı,
uzman sayısı vs belirlenmesi konusunda çalışılması,
‐ Ülke genelinde
‐ Eğitim kurumu bazında
• Bilim dallarının kurulması,
• Diğer disiplinlerle ilgili sorunlar
8. İleriye dönük önerilerin ve çalışmaların görüşülmesi;
• Komisyonumuzun aldığı kararları ve yaptığı çalışmaları duyurabileceği yeterlilik kuruluna ait
web‐site’sinde dijital bir ortam oluşturulması,
9. EPK toplantılarının periyodik olarak 3 ayda bir ve tercihen YK toplantısı öncesi yapılması, bir
sonraki toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi ve Türk KBB‐BBC Derneği Yönetim Kuruluna
bildirilmesi;
10. Genişletilmiş Eğitim Üst Kurulu toplantısında EPK’nın tanıtımı için sunulacak olan

“Powerpoint” dosyasının görüşülmesi
11. ÖNERİLER ve KAPANIŞ.
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar‐1: Yeterlilik Yürütme Kurulunun 24‐25 Aralık 2005 tarihli toplantısında EPK ile ilgili olarak
alınan ve tartışılan konular görüşüldü ve bu bağlamda;
• Komisyonumuzun mali giderlerinin değerlendirilmesi için Dr. İlhan TOPALOĞLU’nun
görevlendirilmesine ve her toplantı sonrası mali boyutun ilgili turizm acentesi veya ulusal
dernek saymanlığından öğrenilerek Yürütme Kuruluna ve EPK’ya bildirilmesine,
• Dr. Yücel Tanyeri tarafından hazırlanan logo tasarımları içinde,
logosunun kabulüne, bu logoda ve bundan sonraki yazışmalarda kullanılmak üzere
komisyonumuzun kısa adının “Eğitim Komisyonu” kısaltmasının ise “EK” olmasına,
• Bundan sonraki komisyon toplantılarımıza Yürütme Kurulu ve Sınav Komisyonu Başkanlarının
da davet edilmesine,
Karar‐2: Bir önceki toplantımızda komisyonumuzca son şekli verilen “Asistan Karnesi”nde
sonradan gelen öneriler doğrultusunda aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına;
• Amaç bölümünde ilk cümlede “….bir karne örneği oluşturma amacı ile hazırlanmıştır.”
ifadesi yerine “….bir karne örneği oluşturulması amacı ile hazırlanmıştır.” ifadesinin
kullanılmasına,
• Amaç bölümünde 3. cümlede “….alınmış ve bu karne hakkında eğitim kurumlarından alınan
görüşler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.” ifadesi yerine “….alınmış ve eğitim
kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda karne yeniden düzenlenmiştir.” ifadesinin
kullanılmasına,
• Disiplinimizin tanımı bölümünde, ilk paragraftan “7. ve 8. kraniyal sinirler” ifadesinin
çıkarılmasına, 3. paragraftaki kraniyal sinirler ifadesi başına “tüm” ekinin getirilmesine,
• Disiplinimizin tanımında ilk bölümünde “baş‐boyun bölgesi anatomik alanlarını kapsar”
ifadesi yerine “baş‐boyun bölgesi anatomik alanlarını ve bu bölge defektlerinin onarımında
kullanılan greft ve flep donör alanlarını kapsar.” Şeklinde olmasına,
• Disiplinimizin tanımında 2. bölümde geçen “işitme ve konuşma gibi iletişim bilimleriyle”
ifadesi yerine “işitme, ses, lisans ve konuşma gibi iletişim bilimleriyle” ifadesinin
kullanılmasına,
• Disiplinimizin tanımında 3. bölümde geçen “tıbbi ve cerrahi” ifadesi yerine “cerrahi dışı ve
cerrahi” ifadesinin kullanılmasına,
• Disiplinimizin tanımında 3. bölümde geçen “klinik bilgileri kapsamalıdır.” ifadesinin “klinik
bilgi, beceri ve uygulamaları kapsamalıdır.” şeklinde değiştirilmesine,
• 3. maddenin ilk satırındaki ilk 4 kelimenin (Tıpta uzmanlık sınavını kazanarak) çıkarılmasına,
• 3. maddenin 3. paragrafında yer alan “….3 başlıkta toplanmış, deneyim ve becerileri içeren
ayrıntılı bir liste aşağıda verilmiştir.” ifadesi yerine “….3 başlıkta toplanmış, girişim ve
uygulama becerilerini içeren ayrıntılı bir liste aşağıda verilmiştir.” ifadesinin kullanılmasına, ,
• 3. maddede A, G, B kısaltmalarının açıklamasında, A ve G bölümlerindeki “ameliyatın”, B
bölümündeki ise “girişimin” ifadelerinin “uygulamanın” şeklinde değiştirilmesine,
• 5a bölümündeki ÖZEL sütunun “Ö” şeklinde kısaltılmasına ve bunun metinde açıklanmasına,
• 5a bölümündeki tabloya bir sütun eklenerek, asistanın 5 yılın sonunda gerçekleştirmiş
olduğu uygulamaların toplam sayısının yazılmasına (A3, G5, B4 gibi),

• I. bölüme I.A3.9. kodu ile “fistül testi”nin eklenmesine,
• “I.C14. Kulak implantları” bölümüne I.C14.4 kodu ile “Beyin sapı implantları” alt başlığının
eklenmesine,
• I. bölüme “I.C26” kodu ile “Mikrovasküler dekompresyon ameliyatları” bölümünün
eklenmesine ve bu bölümün alt başlıklarının aşağıdaki gibi olmasına;
o I.C26.1. Hemifasiyal spazm
o I.C26.2. Trigeminal nevralji
o I.C26.3. Tinnitus
• IV. Bölüme IV.A1.8.1. kodu ile “Müller Manevrası”nın eklenmesine,
• IV.C16.1. bölümünden “UPPP / palatoplasti” ifadelerinin çıkarılmasına ve bu bölümün
“Yumuşak damak ve farenks cerrahisi” şeklinde olmasına,
• “V.C18. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi” olarak “Baş‐Boyun” ana başlığı altında olan
girişimlerin, “Kulak Burun Boğaz ve Baş‐Boyunda Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi” ana başlığı
altında “VI. Bölüm” olarak ayrı olarak alınmasına ve bu bölümün alt başlıklarının ayrıntılı olarak
“asistan karnesi”nde gösterildiği gibi olmasına ve bu alt başlıkların karnenin diğer
bölümlerinden çıkarılmasına ve son haliyle girişim kod numaralarının tekrar düzenlenmesine,
• 5b bölümündeki tabloda hasta adı ve soyadının açık yazılması yerine sadece baş harflerinin
yazılmasına,
• 5b bölümünde son sütunda “Onaylayan Öğretim Üyesi (Görevlisi)” yerine diğer bölümlerde
olduğu gibi “ONAY” ifadesinin kullanılmasına,
• 16a bölümünün çıkarılmasına,
• Asistan Karnesinin grafik çalışmaları için Yürütme Kuruluna öneride bulunulması için Dr. Fazıl
APAYDIN ve Dr. Onur ÇELİK’in görevlendirilmesine ve bu konuda çalışma yapmalarına,
Karar‐3: Sağlık Bakanlığı tarafından yeni hazırlanan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü” taslağı görüşüldü
ve komisyonumuzun görevleri ile ilgili maddeler tartışıldı. Komisyonumuzda alınan kararların
bu taslakta belirtilen yönetmeliklerde de geçerli olabilmesi için gerekli çalışmaların
yapılmasına,
Karar‐4: Dr. Ahmet Ömer İKİZ ve Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ tarafından hazırlanan çekirdek eğitim
taslağı görüşüldü. Bu programın adının “Türk KBB‐BBC Uzmanlık Çekirdek Eğitimi Programı
(KBB‐BBC UÇEP)” olarak adlandırılmasına, bu aşamada bu programın özellikle kuramsal eğitim
konuları üzerinde çalışılmasına, eğitim kurumları, eğitici ve eğitilenlerle ilgili çalışmaların bir
sonraki aşamaya bırakılmasına, komisyonda alınan genel öneriler doğrultusunda hazırlanan
taslağın yeniden gözden geçirilerek komisyon üyelerimize tekrar gönderilmesine ve bir sonraki
toplantımızda bu konuda çalışmaların devam etmesine,
Karar‐5: Ülkemizdeki KBB‐BBC uzmanlık eğitimi ile ilgili öncelikli sorunlarıyla ilgili olarak;
1. Uzmanlık alanımızın adına “Baş‐Boyun cerrahisi” ekinin eklenebilmesi için;
o Ulusal dernek bazında yasal yollara başvurulabileceği,
o Üniversite anabilim dalları yoluyla YÖK’e başvurulabileceği ve
o TBMM Sağlık komisyonu bazında çalışma yapılabileceği görüşleri bildirildi ve bu konularda
ayrıntılı bilgi edinilmesine ve sonraki toplantılarda konunun görüşülmesine devam edilmesine,
2. Komisyonumuz tarafından yapılan disiplinimizin tanımının, hem kendi topluluğumuzda hem
de diğer disiplinlerle birlikte olduğumuz ortak platformlarda (TTB ve Sağlık Bakanlığı
toplantıları gibi) kabul görmesi için çalışmaların yapılmasına,
3. Üst ihtisas (yan dal) alanlarına şu an için gereksinim olmadığına ancak ileride bu eğitime

temel oluşturması için “bilim dalları”nın kurulması ve “yüksek lisans programları” açılması
konusunda neler yapılabileceğinin Dr. Yusuf KEMALOĞLU tarafından araştırılmasına,
4. Diğer uzmanlık alanları ile ortak konularda yaşadığımız sorunların çözümü için hazırlanan
asistan karnesinin ve hazırlanmakta olan çekirdek eğitim programının yeterli olduğuna,
Karar‐6: Komisyonumuzun toplantı kararlarının ve yaptığı aktivitelerin “Türk KBB‐BBC Yeterlilik
Kurulu” bünyesinde oluşturulacak web‐sitesinde komisyonumuza ayrılan bir bölümde tüm
KBB‐BBC topluluğuna duyurulmasına ve burada yapılan güncellemelerin ise KBB‐Forum ve
KBB‐Kanal ile açıklanmasına,
Karar‐7: Bundan sonraki komisyon toplantılılarımızın periyodik olarak yaklaşık 3 ayda bir
yapılmasına ve tercihen Yürütme Kurulu toplantısından önce gerçekleştirilmesine ve bir
sonraki toplantımızın yeri ve tarihi belli olduktan sonra toplantının organizasyonu ve ulusal
derneğimizin yönetim kurulunun bilgilendirilmesi için Dr. İlhan TOPALOĞLU’nun
görevlendirilmesine,
Karar‐8: Bir sonraki komisyon toplantımızın 16 Nisan 2006 Pazar günü Saat: 09.00’da
Ankara’da yapılmasına,
Karar‐9: Dr. Levent ERİŞEN tarafından hazırlanan komisyonumuzu tanıtan “EPK Sunu” isimli
Powerpoint dosyasının sunulduğu şekilde kabul edilmesine,
Karar‐10: 1‐5 Nisan 2006 tarihinde Adana’da, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “UDEK” ve
Ulusal Yeterlilik Komitesi “UYEK” tarafından yapılacak olan çalıştaya komisyon üyelerimizin
mümkün olduğu kadar fazla sayı ile, hiç değilse çekirdek program konusunda ön çalışma yapan
Ahmet Ömer İKİZ ve/veya Fazıl Necdet ARDIÇ’ın katılmasına ve bu katılımın maddi boyutu için
Ulusal Dernek Yönetim Kurulundan destek istenmesine,
OYÇOKLUĞU ile KARAR VERİLMİŞTİR.
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