
Bugün Dünya’da her tür mesleki uygulamalarda, kurum yö-
netimlerinde ve insan kaynaklar› kullan›m›nda baz› de¤erler gi-
derek önem kazanmaktad›r. Bunlar genellikle "Kalite Yönetimi",
"Uluslararas› ya da Ulusal Standartlara Uyum" , "‹fl Mükemmelli-
¤i Standard›", "Sürekli ‹yilefltirme", "Liderlik" vb. gibi kavramlar-
d›r. Her meslek grubu, meslekdafllar›n›n belli yetkinli¤e sahip ol-
mas› için e¤itimi s›ras›nda ve sonras›nda gereken özellikleri ta-
n›mlamaya çal›flmaktad›r. Bu standartlar e¤itilene yönelik oldu¤u
kadar e¤itene ve kuruma da yönelik standartlard›r.

T›p ve Kulak Burun Bo¤az aç›s›ndan da durum farkl› de¤il-
dir. Gerek ABD’de, gerekse AB’de birçok ülkede t›p e¤itiminde
"lisans sonras› sertifikaland›rma" ve dal uzmanl›¤›nda "uzmanl›k
sonras› sertifikaland›rma" yerleflik olarak uygulanmaktad›r. Örne-
¤in ABD’de Oftalmoloji "Board"u 1917’den bu yana, Amerikan
Uzmanl›k Dallar› "Board"u 1970’den bu yana sertifikasyon yap-
maktad›r. Avrupa’da 1993’de "Avrupa Board"u kurulmufltur. Ül-
kemizde de 2004 y›l›nda Türk Tabipleri Birli¤i önderli¤inde, ana
amac› ulusal düzeyde yeterlilik kurullar›n›n etkinliklerini izle-
mek, koordine etmek ve yönlendirmek olan "Ulusal Yeterlilik
Komitesi" (UYEK) oluflturulmufltur. Asl›nda bundan da 4 sene
önce "Türk Cerrahi Derne¤i Yeterlilik Kurulu" kurulmufl ve ilk
"Yeterlilik S›nav›"n› 2001’de yapm›flt›r. Ülkemizde bugüne kadar
8 kadar uzmanl›k dal›nda yeterlilik kurullar› oluflturulmufl ve ço-
¤u sertifikasyona bafllam›flt›r.

Yeterlilik Kurullar› sadece bir sertifikasyon mercii de¤ildir.
Uzmanl›k E¤itimine önemli katk›lar› vard›r. Ülke çap›nda, ilgili
uzmanl›k e¤itiminin standartlar›n› oluflturur ve iyilefltirir; uzman-
l›k süresi boyunca ifllenecek bir "Uzmanl›k Çekirdek E¤itim Prog-
ram›"n›n (UÇEP) haz›rlanmas›n› ve sürekli iyilefltirilmesini sa¤lar;
bu e¤itimin gerçeklefltirildi¤i altyap› ve insan gücü özelliklerini
tan›mlar; e¤itim programlar›n›n uzmanl›k ö¤rencisi taraf›ndan al›-
n›p al›nmad›¤›n›n takibini sa¤lar (asistan karnesi); kurumsal nite-
li¤in tan›nd›¤› sistemin oluflturulmas›n› temin eder (akreditasyon)
ve uzmanl›k sonras› e¤itimin güncellenmesini destekler (sertifi-
kasyon).

Ülkemizde e¤itim veren kurumlar birbirinden yönetsel, yap›-
sal ve kurumsal aç›dan farkl›d›r (Üniversite, Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Özel); altyap›, insan gücü ve e¤itim için gerekli y›ll›k hasta say›-
s›, niteli¤i ve standartlar› belli de¤ildir; e¤itim klasik usta ç›rak
modeli ile verilmektedir; uygulamal› e¤itim say›lar› kurum ola-
naklar›na ba¤l›d›r; e¤itim/hizmet oranlar› ve e¤iticilerin olanakla-
r› ve nitelikleri farkl›d›r. Bunlara ek olarak ülkemizde uzmanl›k
e¤itiminin sertifikasyonu Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan verilmekte-
dir, ama bu sertifikasyon uzmanl›k e¤itiminin içeri¤ini ve niteli-

¤ini denetlememektedir. Bakanl›k ba¤l› oldu¤u hükümetin poli-
tik ifllevini sürdürmekte, YÖK ise daha çok akademik yap›dan
sorumlu gözükmektedir. 

Bu statik ve karmafl›k yap› süregelirken yeni tan› ve tedavi
kavramlar› h›zla artmakta; kan›ta dayal› t›p uygulamalar› yayg›n-
laflmakta; iletiflim teknolojisinin h›zl› geliflimi, bilgi birikimi ve
araflt›rmalar›n artmas›, bilginin sürekli de¤iflmesi ve geliflmesi
"Sürekli T›p E¤itimi"ni zorunlu hale getirmektedir.

Bu nedenle, uzmanl›k dal›n›n e¤itim olanaklar›n› iyilefltiren
ve gelifltiren; uzmanl›k e¤itimini standardize edebilen; en az ge-
rekli bilgileri kuramsal ve uygulamal› olarak tan›mlayacak bir çe-
kirdek e¤itim program› haz›rlayan; belli ölçütlere göre saptam›fl
oldu¤u bilgi güncelli¤i düzeyine aday›n sahip olup olmad›¤›n› s›-
nayan; bu sistemi kontrol edecek ulusal otoriteyi yönlendirecek
verileri üreten, bünyesinde yer ald›¤› uzmanl›k dal›n›n Ulusal
Derne¤i ile koordine çal›flan bir Yeterlilik Kurulu gereklidir.

Kulak Burun Bo¤az Uzmanl›k alan›m›zda da Türk Kulak Bu-
run Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi Derne¤i’nin bünyesinde "Türk
Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu" 13
fiubat 2005 tarihinde kabul edilen yönerge ile oluflturulmufl ve 24
May›s 2005 tarihinde, Ulusal Kongre içeri¤inde yap›lan Genel
Kurul’da da görevlileri seçilerek çal›flmaya bafllam›flt›r. O tarihten
bu yana yönetsel kurulufl dönemi çal›flmalar›na ek olarak "uz-
manl›k alan›m›z›n tarifi", "asistan karnesi"nin haz›rlanmas› gibi
çok kapsaml› ve yüzlerce saat mesai gerektiren çal›flmalar
tamamlanm›fl ve yay›nlanm›flt›r; "Uzmanl›k Çekirdek E¤itim Prog-
ram›"n›n (UÇEP) tamamlanmas› ve "Uzmanl›k Sonras› E¤itimi
Güncelleme S›nav›"n›n ilkinin 2007 y›l› içinde yap›lmas› için
çal›flmalar devam etmektedir.

Yeterlili¤in hiçbir yasal zorunlulu¤u yoktur ancak bat›da ol-
du¤u gibi niteli¤i yüksek kurumlar›n oluflmas›na ve uzman
hekimlerin yetiflmesine, sa¤l›k hizmetlerinin iyileflmesine neden
olacakt›r. ‹lerki y›llarda da akademik ilerlemelerde ya da sa¤l›k
kurumlar›na uzman hekim al›mlar›nda "uzmanl›k sonras› e¤itimi
güncelleme sertifikas›"na hak kazanm›fl meslektafllar›m›z›n tercih
edilmesi flafl›rt›c› olmayacakt›r.

Yeterlilik Kurulunun sevgi ve sayg›lar›yla,

Prof. Dr. ‹brahim H›zalan

Türk Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi 
Yeterlilik Kurulu

Yürütme Kurulu Baflkan›
www.kbbyeterlilik.org

De¤erli meslektafllar›m,
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