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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 Hematolojisi ve Onkolojisi TUKMOS Komisyonundan 5 üye (Prof. Dr. Fatma Visal 

Okur, Prof. Dr. Nilgün Kurucu, Prof. Dr. Mehmet Ertem, Doç. Dr. Lale Olcay, Doç. Dr. Zeynep 

Yıldız Yıldırma) ile TUK Sekretaryasından 1 temsilci (Uzm. Dr. Dt. Deniz Koraşlı) eşliğinde 13 Mart 

2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi TUKMOS 

Komisyonu Üyeleri v.2.1 taslak müfredatını bütünüyle gözden geçirerek mevcut imla hatalarını 

düzeltmiştir. 08 Nisan.2015 tarihli TUK toplantısında eğitim süreci içinde geçirilmesi gereken birimler 

ve sürelerinde, yetkinliklerin bazılarında ETT düzeyinin kullanılması, eğitici ve donanım 

standartlarında revizyon talep edilmiştir. ,eğitici, donanım standartları ve laboratuvar uygulaması 

yapılacak yerlerle ilgili revizyon kararı alınmıştır. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi TUKMOS 

Komisyonu eğitim süreci içinde geçirilmesi gereken birimler ve sürelerinde, yetkinliklerin bazılarında 

ETT düzeyinin kullanılması, eğitici ve donanım standartlarında gerekli değişiklikleri yapmıştır.  

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına diğer uzmanlık 

alanlarından (çalıştay tarihine kadar) itiraz gelmemiştir. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanlık 

eğitimi süresi içerisinde rotasyon bulunmamaktadır.  

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi çekirdek müfredatının v.2.1 hali; bahsedilen itirazlara 

ilişkin değişiklikler yapılarak hazırlanmıştır. 

 

 

 


