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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ  

ÇEKİRDEK MÜFREDATI İLERLEME RAPORU 

(31.01.2014) 

 

Uzmanlık dallarına ait çekirdek müfredat taslaklarının 2008 yılında tamamlanmış olan 

(v.0.5) ve 2011 yılında tamamlanmış olan (v.1.0) halleri Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK) 

resmi internet sayfasında eğitim kurumları ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Tıpta Uzmanlık 

Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi  (TUKMOS) çerçevesinde 

çekirdek müfredatların 18 Mart- 14 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan çalıştaylarda 

gerçekleştirilen revizyonlarla v.2.0 halleri hazırlanmış olup bunlar eğitim kurumları ile halen 

yürütmekte oldukları uzmanlık eğitimine uyumlulukları açısından değerlendirilip geri bildirim 

verebilmeleri amacıyla paylaşılmıştır. Ayrıca v.2.0 çekirdek müfredatların tamamı tüm 

TUKMOS Komisyonlarınca incelenip uzmanlık dallarının diğer uzmanlık dallarının 

müfredatlarına itiraz ve öneri getirebilmelerini sağlamak için aynı internet sitesinde 

yayımlanmıştır. Sonraki süreçte gerek TUKMOS Komisyonlarından gerekse eğitim 

kurumlarındaki ilgililerden v.2.0 müfredatlar hakkında geri bildirimler alınmıştır (form 12). 

Tasnif edilen geri bildirimler ilgili TUKMOS Komisyonlarına değerlendirmeleri için arz 

edilmiştir. Ayrıca eş zamanlı olarak TUKMOS Komisyonlarından, uzmanlık dalının 

eğitiminde yer alan rotasyonların hedeflerini müfredat kılavuzumuza uygun hazırlamaları 

talep edilmiştir (Form11). Sonrasında rotasyon hedeflerinin tartışılacağı ve müfredatlara 

yapılan itirazların değerlendirileceği revizyon toplantıları planlanmıştır. 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi TUKMOS Komisyonundan belirlenen 2 temsilci (Prof. 

Dr. Peruze Çelenk, Prof. Dr Tamer Erdem ) ile TUK Sekretaryasından 4 temsilci  (Uzm. Dr. 

Hande İmirzalıoğlu, Uzm. Dr. Dt. Deniz Koraşlı,  Uzm. Dr.Ümmügülsüm Yıldız, Oğuzhan Güner) 
eşliğinde 31 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

Komisyonu, v.2.0 taslak müfredatını bütünüyle gözden geçirerek mevcut imla hatalarını 

düzeltmiş ve bazı yetkinlik düzeylerinde değişiklikler yapmıştır. 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına diğer uzmanlık 

alanlarından (çalıştay tarihine kadar) ADCC komisyonundan ADCR müfredatının giriş 

metnine ve “fungal enfeksiyonlar”, “bakteriyel (odontojenik) enfeksiyonlar” yetkinlik 

satırlarına, girişimsel yetkinlikler içerisinde belirtilmiş olan “klinik ve radyolojik 

uygulamalarda enfeksiyon kontrolü” yetkinliklerine ADCC müfredat yetkinlikleri ile 

çakıştığı hususunda itiraz etmiştir (Ek1). ADCR komisyonu müfredat giriş metninde 

değişiklik yapmış, diğer yetkinlikler için değişiklik yapmayı uygun görmemiştir. Ağız, Diş ve 

Çene Radyolojisi uzmanlık eğitimi süresi içerisinde yapılan rotasyonlar 2 ay Radyoloji, 15 

gün Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (08.04.2014 tarihinde TUK kararı ile 1 ay olarak 

değiştirilmiştir) rotasyonunun yapılması yönünde görüş bildirilmiştir. Ayrıca rotasyon 

hedefleri gözden geçirilerek çekirdek müfredata eklenecek hale getirilmiştir (Ek2). 

Bu raporun ekinde gözden geçirilmiş çekirdek müfredatın v.2.1 hali rotasyon hedefleri 

eklenmiş olarak hazırlanmıştır. 

 

Ek1: ADCC'nin ADCR’ne İtirazı 

Ek2:Rotasyon Hedefleri 

 

 



TUKMOS Çekirdek Eğitim Müfredatları 

İtiraz Formu 

Sayfa 1 / 1 
Form 12 – çekirdek müfredat itiraz formu 

 

TUKMOS komisyonlarınca hazırlanmış olan ve http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2/   adresinden ulaşılabilen çekirdek 

müfredatlar hakkında itirazımız aşağıdaki bölümler doldurularak bildirilmiştir.  

 

 

 
(Birden fazla uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatına itiraz varsa birden fazla itiraz formu kullanınız.) 

 

  

 

İtiraz edilen TUKMOS Komisyonunu seçiniz: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

 

İtiraz Edilen Husus: 

Giriş kısmında yer alan uzmanlık alanının tanımlanmasında düzeltme gerekmektedir. Ayrıca çekirdek müfredatta Ağız,Diş, Çene 

Cerrahisi ile konularıyla çakışan bölümler bulunmaktadır. 

 

İtiraz Gerekçesi: 

Giriş kısmında yer alan "Ağız Diş ve Çene Radyolojisi bütün bu patolojik durumları spesifik olarak inceleyen alan olarak ön 

plana çıkmaktadır." cümlesinde radyolojik ifadesi yer almadığı için tüm diş hekimliği patolojisini inceleyen alan algısı 

oluşmaktadır. Ağız, Diş, Çene Radyolojisi klinik yetkinlikleri arasında belirtilmiş olan “fungal enfeksiyonlar”, “bakteriyel 

(odontojenik) enfeksiyonlar”, girişimsel yetkinlikler içerisinde belirtilmiş olan “klinik ve radyolojik uygulamalarda enfeksiyon 

kontrolü” konusu ağız, diş, çene cerrahisi müfredat konularıyla çakışmaktadır.  

 

İtiraz Edilen Hususla İlgili Öneriniz: 

Ağız Diş Çene Radyolojisinin uzmanlık alanının tanımlamasında yer alan ifadelerin radyolojik açıdan vurgulanması 

önerilmektedir. Ağız, Diş, Çene Cerrahisinin konusu olan çakışan klinik yetkinlerinde çıkarılması önerilmektedir.  

 

Formu Dolduran TUKMOS Komisyonunu seçiniz: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

 Tarih: 01.08.2013 

 

EK-1

http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2/


AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

 
 

 

Halen geçerli olan rotasyon dallarınız: 

ROTASYON 
SÜRESİ / AY ROTASYON DALI 

4 Radyoloji 

1 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 

Halen geçerli olan rotasyon dalları veya sürelerinde değişiklik yapmak isterseniz bu formun 
sonundaki “ÖNERİLER” başlıklı kısmı kullanınız. 

 

 

  

      AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       İmplant planlama  ve post-op takibi;   T           

                     

      

          

 (gerektiğinde satır ekleyerek örneğe göre YETKİNLİK ve DÜZEY doldurunuz)       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Biyopsi alma; 2                

                     

      

          

 (gerektiğinde satır ekleyerek örneğe göre YETKİNLİK ve DÜZEY doldurunuz)       

              

              

              

EK-2



AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

 
 

 

 

ÖNERİLER 

Aşağıdaki alana, uzmanlık dalınızın rotasyon dalı ve süreleri hakkında ilave etmek istediğiniz öneri 
ve görüşünüz varsa yazabilirsiniz; 

Önerdiğiniz yeni rotasyon(lar)a ait hedefleri ise son sayfadaki alanı gerekirse sayfayı çoğaltarak 
yazınız. 

Radyoloji rotasyonu:2 ay 
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi rotasyonu: 15 gün 

 

 

      RADYOLOJİ ROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

         BT tetkiklerinin raporlanması; T              

         MRG tetkiklerinin raporlanması; T            

      

  US yapılması ve raporlanması; T        

 (gerektiğinde satır ekleyerek örneğe göre YETKİNLİK ve DÜZEY doldurunuz)       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

                       

                     

      

          

 (gerektiğinde satır ekleyerek örneğe göre YETKİNLİK ve DÜZEY doldurunuz)       

              

              

              

EK-2
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