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ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ 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. 

Çocuk Diş Hekimliği TUKMOS Komisyonundan belirlenen 2 temsilci (Prof. Dr. Nil 

Altay, Prof.Dr Zafer Çehreli) ile TUK Sekretaryasından 4 temsilci (Uzm. Dr. Hande İmirzalıoğlu, 

Uzm. Dr. Dt. Deniz Koraşlı, Uzm. Dr.Ümmügülsüm Yıldız, Oğuzhan Üner) eşliğinde 31 Ocak 

2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Çocuk Diş Hekimliği Komisyonu, v.2.0 taslak 

müfredatını bütünüyle gözden geçirerek mevcut imla hatalarını düzeltmiş ve diğer 

komisyonların katkısıyla bazı yetkinlik tanımları ve düzeylerinde değişiklikler yapmıştır. 

Çocuk Diş Hekimliği uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına diğer uzmanlık 

alanlarından (çalıştay tarihine kadar) ADCC komisyonunun “odontoma”, “epstein incileri”, 

“bohn nodülleri”, “dental lamina kistleri”, “sürme kistleri”, “dil anomalileri”, “konjenital 

epulis”, “frenulum anomalileri” ve “mukosel”, “kronik apikal periodontitis (periapikal 

granülom, periapikal kist)”, “condensing osteitis”, “aftöz lezyonlar (TT)”, “candidiyazis 

(TT)”, “alveol kırığı”, “mandibula kırığı”, “TME kırığı”, “laserasyon (TT)”, “yumuşak 

doku kopmaları (TT)”, “dudak kesileri (TT)”, “diş çekimi” yetkinliklerine ağız, diş ve çene 

cerrahisi müfredatıyla çakıştığı hususunda itirazı olmuştur (Ek1). Çocuk Diş Hekimliği 

komisyonu itirazı değerlendirerek (Ek2) “epstien incisi, bohn nodülü, dental lamina kisti, 

sürme kisti, kronik apikal periodontitis, aftöz lezyonlar, candidiyazis, alveol kırığı, 

laserasyonlar” yetkinliklerinin düzeyini (TT) değiştirmemiş, “konjenital epilus”, “dental 

lamina kisti”, “dil anomalileri”, “frenulum anomalileri”, “mukosel”, “condensing 

osteitis”, “yumuşak doku kopmaları”, “dudak kesisi” yetkinliklerinin T olarak 

düzenlemiş, “alveol kırığı”, “mandibula kırığı”, “TME kırığı” yetkinliklerini T olarak 

belirtildiği için değişiklik yapılmamıştır. Ortodonti komisyonu “sınıf I malokluzyon 

yetkinliğinin TT düzeyine itiraz etmiştir (Ek3). Çocuk Diş Hekimliğ komisyonu ilgili 

yetkinlik düzeyini T olarak düzenlemiştir (Ek4). Ayrıca Çocuk Diş Hekimliği uzmanlık 

eğitimi süresi içerisinde yapılan rotasyonlar 6 hafta Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

(08.04.2014 TUK kararıyla 2 ay olarak değiştirildi), 5 hafta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

(08.04.2014 TUK kararıyla 2 ay olarak değiştirildi) , 3 hafta Tıbbi Genetik (08.04.2014 TUK 

kararıyla 1 ay olarak değiştirildi) , 2 hafta Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (08.04.2014 TUK 
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kararıyla 1 ay olarak değiştirildi), 4 hafta Ortodonti (08.04.2014 TUK kararıyla 1 ay olarak 

düzeltildi) rotasyonunun yapılması yönünde görüş bildirilmiştir. Ayrıca rotasyon hedefleri 

gözden geçirilerek çekirdek müfredata eklenecek hale getirilmiştir (Ek5). 

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

eklenmiş olarak hazırlanmıştır. 

 

Ek1: ADCC'nin Cocuk Diş Hekimliği İtirazı  

Ek2: Çocuk Diş Hekimliğinin ADCC’ne Cevabı  

Ek3: Ortodontinin Çocuk Diş Hekimliğine İtirazı  

Ek4: Çocuk Diş Hekimliğinin Ortodontiye Cevabı  

Ek5: 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: Çocuk Diş Hekimliği 

 

İtiraz Edilen Husus: 

Çocuk Diş Hekimliği müfredatında yer alan klinik yetkinliklerin Ağız, Diş, Çene Cerrahisi müfredatındaki yetkinlikler ile 

çakışması 

 

İtiraz Gerekçesi: 

Çocuk Diş Hekimliğinin klinik yetkinliklerinden “dişlerde şekil anomalileri” başlığı altındaki “odontoma”; “yumuşak doku 

lezyonları” başlığı altındaki epstein incileri, bohn nodülleri, dental lamina kistleri, sürme kistleri, dil anomalileri, konjenital 

epulis, frenulum anomalileri ve mukosel; periapikal lezyonlar başlığı altındaki kronik apikal periodontitis (periapikal granülom, 

periapikal kist), condensing osteitis; periodontal hastalıklar başlığı altındaki aftöz lezyonlar (TT), candidiyazis (TT); Travma 

başlığı altındaki  alveol kırığı, mandibula kırığı, TME kırığı; yumuşak doku yaralanmaları başlığı altındaki  laserasyon (TT), 

yumuşak doku kopmaları (TT), dudak kesileri (TT) konuları ve girişimsel yetkinliklerden tedaviye yönelik girişimler başlığı 

altındaki diş çekimi konuları ağız, diş ve çene cerrahisi müfredatıyla çakışmaktadır. 

 

İtiraz Edilen Hususla İlgili Öneriniz: 

Çocuk Diş Hekimliği müfredatında yer alıp Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi müfredatındaki yetkinliklerle çakışan klinik 

yetkinliklerin çıkartılması önerilmektedir. 

 

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

 Tarih: 01.08.2013 

 

EK-1
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Çocuk diş hekimliğinin itiraza cevapları 
 
CERRAHİ: 
 
TT tanımlamasında uzmanın “tanı ve tedavi sürecini yönetmesi” ifadesi 
multidisipliner bir tedavi gerekliliğini de bileceğini gösterir.  
 
TT kalması gerekenler ve gerekçeleri:  
 

1. epstien incisi, bohn nodülü, dental lamina kisti  yeni doğanda 
görülen patolojilerdir ve ilk olarak çocuk dişhekimleri tarafından 
tanımlanırlar. Kendiliğinden rezorbe olan bu oluşumların yine çocuk 
dişhekimleri tarafından takip edilmesi yani tedavisinin sürdürülmesi 
gerekir. Cerrahi bir yaklaşım gerektiğinde çocuk dişhekimleri ağız diş 
ve çene cerrahisi uzmanlarına yönlendirecekleri konusunda 
eğitilmektedirler.   

2. Sürme kisti: bebeklerde ve çocuklarda sıklıkla görülen bu patoloji 
çocuk dişhekimleri tarafından tanımlanır ve ilk tedavisi parmak 
masajıdır. Bu tedavi ile geçmediğinde ağız diş ve çene cerrahisi 
uzmanlarına yönlendirecekleri öğretilmektedir.  

3. Kronik apikal periodontitis: Bu olgularda hastanın tanısı ve 
endodontic tedavisi çocuk dişhekimi tarafından yapılmakta ve tedavinin 
bitirilmesi için de ağız diş ve çene cerrahına yönlendirilmektedir.  

4. Aftöz lezyonlar, candidiyazis: bu patolojiler de bebek, çocuk ve 
adölesanda çocuk dişhekimleri tarafından tanımlanmakta ve tedavisi 
yapılmaktadır.  

5. Alveol kırığı: Çocuk ve adölesanda travma ile gelen hastada alveol 
kırığının repozisyonu ve splint tedavisi çocuk dişhekimleri tarafından 
yapılmaktadır.  

6. Laserasyonlar: Yumuşak doku laserasyonları da dental travma 
olgularında çocuk ve adölesanda çocuk dişhekimleri tarafından tedavi 
edilmektedir.  
 
 
T olarak değişecek olanlar; 
 
1. konjenital epilus, 
2. dental lamina kisti 
3. dil anomalileri 
4. frenulum anomalileri 
5. mukosel 
6. condensing osteitis 
7. yumuşak doku kopmaları 
8. dudak kesisi 

 
 
Çocuk dişhekimliği uzmanlık müfredatında travma başlığı altında 
TME kırıkları ve mandibular kırıkları zaten T olarak tanımlanmıştır.  
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İtiraz Edilen TUKMOS Komisyonu  

                         ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ (PEDODONTİ) 

İtiraz  Edilen Husus: 

                         Klinik Yetkinliklerde ifade edilen                Sınıf I Malokluzyon; TT,K 

İtiraz Gerekçesi 

                         Sınıf I tedaviler ortodonti uzmanları tarafından tedavi edilebilir 

İtiraz Edilen Hususla İlgili Öneriniz 

                         Sınıf I Malokluzyon; T,K şeklinde düzeltilmelidir. 

Formu Dolduran TUKMOS Komisyonu 

                         ORTODONTİ 

Tarih:             02.08.2013 
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Çocuk diş hekimliğinin itiraza cevapları 
 

Ortodonti: 

Klinik Yeterlikler bölümünde “Sınıf I malokluzyonların TT,K yerine T,K olarak düzeltilmesi 
uygun görülmüştür.   
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ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-çocuk diş hekimliği – rotasyon hedefleri                 sayfa 1 / 6 
 

 

Halen geçerli olan rotasyon dallarınız: 

ROTASYON 
SÜRESİ / AY ROTASYON DALI 

1 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
1 Ortodonti 
2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
1 Tıbbi Genetik 

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       

       Kist ; T       

       Frenilum anomalileri; T           

       Yumuşak doku kopmaları ve yırtıkları; TT       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Komplikasyonlu daimi diş çekimi ; 3       

      

 Frenilektomi ; 2 

 Sütur atımı; 4 

 Biyopsi ; 1       

        Sürme yolu açılımı ;1              
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ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-çocuk diş hekimliği – rotasyon hedefleri                 sayfa 2 / 6 
 

 

  

      ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

      

 vital bulgular ve ölçümleri; TT 

 preoperatif değerlendirme; T T               

       premedikasyon; TT       

        Nitrozoksit/oksijen inhalasyon sedasyonu; TT       

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

      

 vital bulgu değerlendirme; 4 

 preoperatif değerlendirme; 4 

 nitrozoksit/oksijen inhalasyon sedasyonu; 4 

 Endotrakeal entübasyon; 2               

      

 Damar yolu açma; 3 yada 4 

 Kardiyopulmoner resüsütasyon (çocuk); 4       
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ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-çocuk diş hekimliği – rotasyon hedefleri                 sayfa 3 / 6 
 

 

  

      ORTODONTİ ROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

      

 

 Yer darlığı; T               

      

  Sınıf I Malokluzyon; T 

 Sınıf II Malokluzyon; T 

 Sınıf III Malokluzyon; T 

 Alt/üst ileri itim; T 

 Ön çapraz kapanış; TT            

      

 Arka çapraz kapanış; T 

 Kötü alışkanlıklar; TT 

 Ektopik sürme; T           

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

      

 Model analizi; 2 

 Sefalometrik film analizi;  2 

 Alışkanlık kırıcı aparey; 4 

 Yer kazandırıcı aparey; 4            
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ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-çocuk diş hekimliği – rotasyon hedefleri                 sayfa 4 / 6 
 

 

 

  

      ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

      

 Çocuklarda kan basıncı değerleri; TT 

 Deri döküntüleri (çocukluk hastalıkları); T 

 İstismar bulguları (ekimoz, yanık, ısırık, saç kaybı..); T                

      

 Fizik muayene; T 

 Ateş; T            

      
 

      

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

      

 Kan basıncı alma; 4 

 Epikriz alma ; 3 

 Adli rapor yazma; 4 

  Laboratuvar sonuçlarını değerlendirme; 3 
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ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-çocuk diş hekimliği – rotasyon hedefleri                 sayfa 5 / 6 
 

 

 

  

      TIBBİ GENETİK ROTASYONU       

      Klinik Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

      

 Kromozomal hastalıklar 

 Tek gen hastalıkları 

 Baş-boyun malformasyonları 

 Genetik testler                
              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

      

    Tıbbi hikaye almak 

              

                     

      

          

 (gerektiğinde satır ekleyerek örneğe göre YETKİNLİK ve DÜZEY doldurunuz)       
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ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11-çocuk diş hekimliği – rotasyon hedefleri                 sayfa 6 / 6 
 

 

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. 
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