2. TOPLANTI
09 Ekim 2005, İzmir
TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ‐BOYUN CERRAHİSİ YETERLİLİK KURULU “Eğitim Kurumları
ve Programları Değerlendirme Komisyonu”, üye Dr. Yusuf KEMALOĞLU’nun mazeret bildirerek
katılamaması nedeniyle diğer üyeler, Dr. Levent ERİŞEN, Dr. İlhan TOPALOĞLU, Dr. Zafer
UĞUZ, Dr. Onur ÇELİK, Dr. Fazıl APAYDIN, Dr. F. Necdet ARDIÇ, Dr. İstemihan AKIN ve Dr. A.
Ömer İKİZ’in katılımları ile 09 Ekim 2005 tarihinde aşağıda belirtilen gündem ile toplanmıştır:
1. AÇILIŞ, gündemin okunması ve ilave edilmesi istenen konular;
2. Geçmiş toplantı kararlarının okunması ve imzalanması;
3. “Türk ORL‐BBC Derneği Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu” ile koordineli çalışma koşullarının
görüşülmesi;
4. “Asistan Eğitim Karnesi” konusundaki önerilerin değerlendirilmesi ve komisyon önerilerinin
belirlenmesi;
‐ Önerilere verilecek yanıt yazısının görüşülmesi,
5. Sağlık Bakanlığı “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tüzüğü” ile ilgili incelemenin görüşülmesi ve
“Uzmanlık ve Eğitim Müfredatı Komisyonu” ile ilgili değerlendirme;
6. KBB‐BBC çekirdek eğitim programının oluşturulması ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi;
7. KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi ile ilgili sorunların belirlenmesi ve bu konuda yapılabileceklerin
görüşülmesi;
‐ Diğer disiplinlerle ilgili sorunların görüşülmesi ve önerilerin değerlendirilmesi,
8. İleriye dönük önerilerin ve çalışmaların görüşülmesi;
‐ Komisyonumuzun aldığı kararları ve yaptığı çalışmaları duyurabileceği bağımsız bir web‐
site’si, veya ulusal derneğimiz veya yeterlilik kuruluna ait web‐site’sinde dijital bir ortam
oluşturulması,
‐ “Yeterlilik” teriminin görüşülmesi,
‐ Yeterlilik sınavı öncesi kursun “Yeterlilik Kursu”nun görüşülmesi,
9. Bir sonraki toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi, ÖNERİLER ve KAPANIŞ.
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
Karar‐1: Yeterlilik Yürütme Kurulu’nun sözel ve yazılı olarak ilettiği görüş doğrultusunda, “Türk
ORL‐BBC Derneği Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu” ile eşgüdüm içinde verimli ve ortak
çalışılması için, komisyon toplantılarımıza çalışma grubundan en az bir üyenin (tercihen
başkanın), bu grup tarafından da uygun görülmesi durumunda çalışma grubu toplantılarına ise
komisyonumuzdan en az bir üyenin katılmasının uygun olduğuna ve bu kararı iletmek üzere
çalışma grubu başkanı Dr. Kerim CERYAN’la yazışarak temasa geçilmesine,
Karar‐2: Bir önceki Türk Otorinolarengoloji ve Baş‐Boyun Cerrahisi Derneği Uzmanlık Eğitim
Çalışma Grubu tarafından oluşturulan “kayıt defteri”nin “asistan karnesi” olarak
adlandırılmasına, bu karnenin sadece uygulamalı becerileri ağırlıklı olarak içerecek şekilde
sınırlı tutulmasına, kuramsal bilgileri de içerecek şekilde uzmanlık eğitimimizin diğer
ayrıntılarına “Türk KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Programı”nda değinilmesine ve “asistan
karnesi”nin eğitim kurumlarından gelen öneriler de dikkate alınarak ekte belirtildiği gibi
olmasına ve karnenin bu yeni uyarlamasının tüm eğitim kurumlarına iletilmesine, ayrıca

yazımıza yanıt vererek görüşlerini ileten dokuz üniversite anabilim dalı başkanlığına ve beş
eğitim ve araştırma hastanesi klinik şefine teşekkür yazısı yazılmasına,
Karar‐3: Sağlık Bakanlığı “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tüzüğü” hakkında Dr. İstemihan AKIN
tarafından komisyon bilgilendirildi. 2002 yılında kabul edilen tüzüğün bazı maddelerinin hala
sonuçlanmamış şekilde mahkemelik olduğu, bu nedenle hem 1973 yılındaki hem de 2002
yılındaki tüzüğün bazı maddelerinin geçerli olduğu ve bu konuda büyük bir belirsizlik olduğu
belirtildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir tüzük çalışması başlatıldığı ve taslak
hazırlandığı vurgulandı. Hem var olan 2002 yılı tüzüğü hem de yeni hazırlanan taslağa göre
Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak olan komisyonumuzun görevleri ile ilgili kurullara,
komisyonumuzda alınan kararların savunulabilmesi için komisyon üyelerimizin maksimum
oranda katılabilmesini sağlamak amacı ile çalışmaların yapılmasına,
Karar‐4: “Türk KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Programı” ile ilgili olarak Dr. Ahmet Ömer
İKİZ ve Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ tarafından ön çalışma konusunda bilgi verildi ve konu ile ilgili
bazı belgelerin temin edildiği bildirildi. Komisyonumuzun bundan sonraki çalışmalarının bu
konuda yoğunlaşması gerektiğine, bu programın ana başlıklarının belirlenmesi ve öncelikle
kuramsal ve uygulamalı eğitim ile ilgili ayrıntılı bölümlerinin hazırlanması için yine Dr. Ahmet
Ömer İKİZ ve Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ tarafından ön çalışmaların yapılmasına, bu hazırlıkların
incelenmek üzere bir sonraki toplantı öncesi komisyon üyelerine ulaştırılmasına ve bundan
sonraki toplantılarda konunun görüşülmesine devam edilmesine,
Karar‐5: Ülkemizdeki KBB‐BBC Uzmanlık eğitimi ile ilgili öncelikli sorunların;
1. Uzmanlık alanımızın adı,
2. Uzmanlık alanımızın süresi,
3. Uzmanlık alanımızın tanımı,
4. Eğitimin standardizasyonu,
5. Üst ihtisas (yan dal) alanlarına gereksinim olup olmadığının belirlenmesi ve gereksinim varsa
hangi konularda olması gerektiği, ve
6. Diğer uzmanlık alanları ile ortak konularda yaşadığımız sorunların neler olduğunun
saptanması ve bunların aşılması için neler yapılması gerektiğinin ortaya konulması
olduğuna,
Ve bunlarla ilgili olarak komisyonumuzun önerilerinin;
• Uzmanlık alanımızın adının “Kulak Burun Boğaz ve Baş‐Boyun Cerrahisi” olması ve bu konuda
girişimde bulunulması gerektiğine,
• Uzmanlık alanımızın süresinin 5 (BEŞ) yıl olması gerektiğine,
• Uzmanlık alanımızın tanımlanmasının aşağıda belirtildiği şekilde olmasına ve tüm belgelerde
ve kurumlarda bu şekilde kullanılmasının önerilmesine,
“Kulak Burun Boğaz ve Baş‐Boyun Cerrahisi (KBB‐BBC) uzmanlık eğitimi;
• dış, orta ve iç kulak, 7. ve 8. kraniyal sinirler, petröz apeksi de içerecek şekilde kulak ve
temporal kemik ile komşu anatomik yapıları,
• burun ve burun boşluğu (nazal kavite), paranazal sinüsler, ağız boşluğu (oral kavite), geniz
(nazofarenks), yutak (orofarenks ve hipofarenks), gırtlak (larenks), yemek borusu (özofagus),
nefes borusu (trakea, bronşlar) ile komşu yapılarını da içine alacak şekilde üst solunum ve
sindirim yolu ile,

• yüz, maksillofasiyal kemikler, alt ve üst çene, tiroid ve paratiroidler, tükürük bezleri,
kafatabanı, kraniyal sinirler ve vasküler yapıları, cilt, yumuşak ve lenfoid dokuları ve komşu
bölgelerini de içeren baş‐boyun bölgesi anatomik alanlarını kapsar.
KBB‐BBC uzmanlık eğitimi; yukarıda belirtilen anatomik alanlar ve bunlarla ilişkili yapılarla,
kimyasal duyularla (tat/koku), işitme ve konuşma gibi iletişim bilimleriyle, yutmayla, dengeyle
ve uykuyla ilgili hastalıkların, bozuklukların ve patolojilerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna
yönelik olarak; anatomik, morfolojik, fizyolojik, farmakolojik, patolojik, mikrobiyolojik,
biyokimyasal, genetik, immünolojik, alerjik, radyolojik, nörolojik, endokrinolojik, onkolojik,
plastik ve rekonstrüktif, cerrahi, etik, sosyoekonomik ve mediko‐legal bilgileri içermeli, ve
yukarıda belirtilen anatomik alanlar ve bunlarla ilgili yapıların fonksiyonel bozukluklarını,
travmalarını, malformasyon ve deformitelerini (doğumsal veya edinsel), neoplazmlarını ve
enfeksiyonlarını da içeren tüm hastalık ve bozukluklarına yönelik koruyucu hekimlik, tanı, tıbbi
ve cerrahi (onkolojik, endokrinolojik, plastik ve rekonstrüktif de dahil olmak üzere) tedavi ile
rehabilitasyon konusundaki klinik bilgileri kapsamalıdır. KBB ve BBC uzmanlık alanının kapsamı
tüm yaş grubundaki kişileri içermektedir.”
• Eğitimin standardizasyonu için yeniden gözden geçirilen “asistan karnesi”nin başlangıç
olduğuna ve oluşturulacak “KBB‐BBC Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Programı” ile bu konuda
önemli bir adım daha atılacağına,
• Üst ihtisas ve diğer disiplinlerle ilgili sorunlarımızla ilgili görüşlerin sonraki toplantılarımızda
belirlenmesine,
Karar‐6: Komisyonumuzun toplantı kararlarının ve yaptığı aktivitelerin “Türk ORL‐BBC Derneği”
web‐sitesinde komisyonumuza ayrılan bir bölümde tüm KBB‐BBC topluluğuna duyurulmasına,
bu konuda dernek yönetimi ile temasa geçilmesine ve burada yapılan güncellemelerin ise KBB‐
Forum ve KBB‐Kanal ile açıklanmasına,
Karar‐7: İleride yapılacak olan “yeterlilik sınavı” öncesi açılması düşünülen “yeterlilik kursu”
için EPK olarak da katkıda bulunabileceğimize, ancak sınava girecek adayların sınava
hazırlanmasına yardımcı olması amacı ile “yeterlilik kursu” yerine, sınav sorularının büyük bir
bölümünün yanıtının bulunduğu Türkçe ve yabancı dilde kaynak gösterilmesinin daha uygun
olacağına,
Karar‐8: Bir sonraki komisyon toplantımızın 21‐22 Ocak 2006 Cumartesi‐Pazar günlerinde
Ankara’da yapılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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