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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 İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları TUKMOS Komisyonundan 9 üye (Prof. Dr. Nevin 
Uzuner, Prof. Dr. Ayşen Bingöl, Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, Prof. Dr. İpek Türktaş, Prof. Dr. 
İsmail Reisli, Prof. Dr. Nihat Sapan, Prof. Dr. Öner Özdemir, Doç. Dr. Mutlu Yüksek, Doç. Dr. 
Demet Can) ile TUK Sekretaryasından 1 temsilci (Uzm. Dr. Dt. Deniz Koraşlı) eşliğinde 10 Mart 
2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Anatomi TUKMOS Komisyonu Üyeleri v.2.1 taslak 
müfredatını bütünüyle gözden geçirerek mevcut imla hatalarını düzeltmiştir. TUK üyeleri taslak 
müfredatta “Tez yapma uzmanlık öğrencisinin isteğine ve eğiticinin onayına bağlı olarak yapılabilir” 
ibaresinin kaldırılması, klinik yetkinliklerde TÜBERKÜLOZ'un düzeyi TT’den ETT’ye değiştirilmesi, 
alerji içeren yetkinliklere A, K düzeyi eklenmesine yönelik görüş bildirmiştir. 

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına diğer 
uzmanlık alanlarından (çalıştay tarihine kadar) itiraz gelmemiştir. Ayrıca Çocuk İmmünolojisi ve 
Alerji Hastalıkları uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, 1 ay Çocuk Göğüs Hastalıkları  rotasyonu 
yapılması yönünde görüş bildirilmiştir. Bu rotasyonlara ait öğrenim hedefleri TUKEP aracılığıyla ilgili 
dalın TUKMOS Komisyonuna onaya sunulmuş Komisyon Üyelerinden alınan kararla belirlenen 
süreye kadar ve sonrasında yapılan hatırlatmalar sonucunda da tam geri dönüş sağlanamadığı için 
mevcut haliyle kabul edilmiştir. Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları TUKMOS 
Komisyonundan rotasyonun kaldırılmasına yönelik bir şerh mevcuttur. Rotasyon hedefleri gözden 
geçirilerek çekirdek müfredata eklenecek hale getirilmiştir (Ek1).  

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları çekirdek müfredatının v.2.1 hali; bahsedilen 
itirazlara ilişkin değişiklikler yapılarak ve rotasyon hedefleri eklenmiş olarak hazırlanmıştır. 

 
 

 
Ek1: Rotasyon Hedefleri 
 
 
 
 
 

	  



EK	  1	  

ROTASYON	  SÜRESİ/AY	   ROTASYON	  DALI	  
1 AY Çocuk	  Göğüs	  Hastalıkları	  

	  
ÇOCUK	  GÖĞÜS	  HASTALIKLARI	  ROTASYONU	  	  

KLİNİK	  YETKİNLİK	  HEDEFLERİ	  
Yetkinlik	  Adı	  	   Yetkinlik	  Düzeyi	  
Kronik	  obstrüktif	  akciğer	  hastalıkları	   T	  
Kistik	  Fibrozis	   T	  
Konjenital	  akciğer	  hastalıkları	   T	  

	  
GİRİŞİMSEL	  YETKİNLİK	  HEDEFLERİ	  

Yetkinlik	  Adı	  	   Yetkinlik	  Düzeyi	  
Bronkoskopi	   1	  
Ter	  testi	   2	  
Akciğer	  radyolojisi	  değerlendirilmesi	   2	  

 


