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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. 

Endodonti TUKMOS Komisyonundan belirlenen 2 temsilci (Prof. Dr. Tayfun Alaçam, Prof. 

Dr. Faruk Haznedaroğlu) ile TUK Sekretaryasından 3 temsilci  (Uzm. Dr. Hande İmirzalıoğlu, Uzm. 

Dr. Dt. Deniz Koraşlı) eşliğinde 31 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Endodonti 

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

bazı dallardan gelen öneriler /itirazlar ile yetkinlik düzeylerinde değişiklikler yapmıştır. 

Endodonti uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına diğer uzmanlık alanlarından (çalıştay 

tarihine kadar) Restoratif Diş Tedavisinin Endodonti müfredatı yetkinlik tablosunda yer alan “kron 

anomalileri” yetkinliğinin TT düzeyine ve “ağartma” yetkinlik satırına itirazları olmuştur (Ek1). 

Endodonti Komisyonu “kron anomalileri” yetkinliği TT düzeyini değiştirmeme kararı almış, 

“ağartma” yetkinliğini “devital diş ağartması”olarak düzenleme kararı almıştır (Ek2). ADCC 

Komisyonu Endodonti müfredatında yer alan “endodontik cerrahi işlemler”, “retroapikal dolgu”, 

“apse drenajı”, “cerrahi ekstürüzyon”, “implant” yetkinliklerine itirazda bulunmuştur (Ek3). 

Endodonti Komisyonu bu yetkinlik düzeylerinden  “retroapikal dolgu”, “apse drenajı” ve “cerrahi 

ekstürüzyon” satırlarının düzeylerinde talep edilen değişiklikleri yapmıştır (Ek4). Endodonti 

uzmanlık eğitimi süresi içerisinde yapılan rotasyonlara 1 ay Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 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: Restoratif Diş Tedavisinin Endodontiye İtirazı 

Ek2: Endodontinin Restoratif Diş Tedavisine Cevabı 

Ek3: ADCCnin Endodontiye İtirazı 

Ek4: Endodontinin ADCCye Cevabı  

Ek5: Rotasyon Hedefleri 

 

 



TUKMOS Çekirdek Eğitim Müfredatları 

İtiraz Formu 

Sayfa 1 / 1 
Form 12 – çekirdek müfredat itiraz formu 

 

TUKMOS komisyonlarınca hazırlanmış olan vehttp://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:Endodonti 

 

İtiraz Edilen Husus: 

1. Kron anamalileri konusuna "TT" yazılması yanlıştır. Sadece "T" uygundur. 

2. Eksternal ağartma konusu yine Endodonti uzmanlık alanı dışındadır 

 

İtiraz Gerekçesi: 

1.Kron anaomalilerinin tedavisi ile ilgili işlemler Restoratifin uzmanlık alanını ilgilendirir. 

2. Eksternal ağartma konusu Restoratifin uzmanlık alanı içerisindedir. 

 

İtiraz Edilen Hususla İlgili Öneriniz: 

1. Kron anamalileri konusuna "TT" yerine sadece "T" uygundur. 

2. Eksternal ağartma konusu  Endodonti uzmanlık alanından çıkarılmalıdır. Endodonti de yer alması gereken sadece internal 

ağartma konusudur. O da zaten mevcuttur. 

 

Formu Dolduran TUKMOS Komisyonunu seçiniz:Restoratif Diş Tedavisi 

 Tarih: 26.07.2013 
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 Restoratif Diş Tedavisi uzmanlık alanının itirazına yanıt: 

1- Anomalili dişler isimli dersin adının ”Gelişimsel anomalili dişlerde 

endodontik  tedavi” olarak değiştirilmesi ve düzey, kıdem ve yöntemin 

aynen kalması kararlaştırılmıştır. Bilindiği gibi diş anomalileri  endodontik 
hastalığın önemli predispozan faktörlerinden birisidir (Ör: Dens invaginatus, 

palatogingival  oluk, fusion, talon cusp, vb). Böyle dişlerin onarımları 
sırasında  her an endodontik tedavi gereksinimi karşımıza çıkabilmektedir. 
Literatür incelendiğinde böyle dişlerin  endodontik tedavilerine ilişkin 

yüzlerce  çalışma, olgu bildirimi olduğu açıkca görülmektedir. Bu dişlerin 

endodontik tedavileri, normal dişlere oranla çok daha komplike olup, 

yüksek standartta tedavi ancak uzman yaklaşımıyla olanaklı olabilmektedir. 
Bu nedenlerle, bu konuda endodonti  uzmanlarının TT seviyesinde bilgi ve 

yetkinlik sahibi olmaları gerekmektedir.  
2- Renklenmiş dişlerde ağartma” dersinin “Endodontik tedavili dişlerde 

ağartma” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Konu benzer şekilde 

hem Accreditation of postgraduate speciality training programmes in 
Endodontology. Minimum criteria for training specialists in Endodontology 
within Europe: International Endodontic Journal, 43, 725–737, 2010  ve 
hem de Guidelines for specialty training in Endodontology: International 
Endodontic Journal, 31, 67–72, 1998’ de     “Bleaching of endodontically 
treated teeth”   başlığı ile geçmektedir.  
Ekstrakoronal diş ağartmanın ise, “İntra + ekstrakoronal(kombine ağartma)” 
şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Son yıllarda işlemin sürat ve 

etkinliğinin artırılması ve ağır renkleşme gösteren endodontik tedavili 
olgularda çabuk ve etkili bir sonuç alınabilmesi için klinik olarak her iki 

yaklaşım birlikte kombine olarak uygulanmaktadır. Aynı anda yapılması 

gereken bu her iki işlemin de, bir endodonti uzmanı tarafından yapılabilir 

olması gerektiğinden eksternal beyazlatma eğitimi kombine olarak 
uygulandığı yöntemlerle endodonti konuları içinde verilmeli ve uygulaması 

yapılmalıdır.  
Saygılar… 

. 
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TUKMOS Çekirdek Eğitim Müfredatları 

İtiraz Formu 

Sayfa 1 / 2 
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: Endodonti 

 

İtiraz Edilen Husus: 

Endodonti çekirdek müfredatı incelendiğinde girişimsel yetkinliklerinde yer alan endodontik cerrahi tedavilerinden abse drenajı 

dışında hiçbiri acil ya da anında tedavi gerektirecek işlemler değildir. Ayrıca düzey kodlamaları bu işlemler ile uyumsuzdur. 

Endodontik cerrahi işlemler Ağız, Diş, Çene Cerrahisi uzmanlık alanına girmektedir. 

 

İtiraz Gerekçesi: 

Retro apikal dolgu  uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için insizyon ve sütur uygulamaları ile apikal rezeksiyon ve küretaj 

işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu kodlama (4)  diğer işlemler için (insizyon, sütur, apikal rezeksiyon, 

küretaj) (3) paralellik arz etmemektedir. Apse drenajı işlemini açılımı kendi içinde çok geniş bir vaka tipolojisini içerdiği için 

bizim alanımızın rutini olan apse drenajının söz konusu bölümce yapılan kodlaması (3) gerçek amaca hizmet etmeyecektir. Zira 

komplike olan yada olmayan tanımının burada yer almaması müdahale sınırlarını tartışmalı kılabilecektir. Replantasyon işlemi 

çoğu olguda kombine yani cerrahi ve endodontinin işbirliğini gerektiren bir uygulama olup bu işlemin tamamının söz konusu 

bölümce yapılması mevcut ulusal ve evrensel teori ve pratiğe uygun değildir. Cerrahi ekstrüzyonun ağız,diş ve çene cerrahisinin 

temel, bir anlamda en basit işlemlerinden olduğu gerçeği orta olup bu uygulama oldukça uzun bir geçmişte Cerrahi ve Ortodonti 

işbirliği içinde yada sadace cerrahi bölümlerince yapıla gelmiştir. İmplant uygulamasına gelince burada sözü geçen tanım 

oldukça geniş anlamda olup endodontik implant tanımından çok uzaktır 

 

İtiraz Edilen Hususla İlgili Öneriniz: 

Retroapikal dolgu uygulaması için kodlamalarının yenilenmesi gerekliliği düşünülmektedir. Apse drenajı için bizim görüşümüz 

burada (2) şeklinde bir kodlama daha doğru olacaktır. Benzer durum apikal rezeksiyon ve onun için kullanılan kodlama içinde 

geçerlidir. Replantasyon uygulaması için buradaki kodlamanın olsa olsa 2 yada 3 şeklinde olması düşünülmelidir. Cerrahi 
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TUKMOS Çekirdek Eğitim Müfredatları 

İtiraz Formu 

Sayfa 2 / 2 
Form 12 – çekirdek müfredat itiraz formu 

ekstrüzyon için görüşümüz bu başlığın tamamen çıkarılması yada en çok (2) koduyla belirlenmesi gerektiği şeklindedir. İmplant 

başlığının tamamen çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

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

 Tarih: 01.08.2013 
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                 Ağız Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahi’sine yanıt: 

1- Endodontik cerrahi işlemlerin, endodonti uzmanlık alanına girip 

girmediğinin tartışılması bile söz konusu değildir. Görüldüğü gibi uygulama  

adı üzerinde “Endodontik” olarak adlandırılmaktadır. ABD ve Avrupa da 

endodonti uzmanlık, sertifika vb tüm programlarda endodontik cerrahi 

eğitimi ve uygulamaları yer almaktadır. Bu konuda çalışan kişilerden belirli 

sayıda vaka yapmaları istenmektedir (İstenirse, ABD ve Avrupa 

üniversitelerinden durumu gösteren çok sayıda müfredat örneği verilebilir). 

Endodontik mikro cerrahi, son yıllarda geleneksel apikal cerrahinin yerini 

almaya başlayan, operasyon mikroskobuyla yapılan  minimal invaziv bir 

endodontik cerrahi tekniktir. Operasyon mikroskobunun endodontistler 

tarafından sıkça kullanılması ve endodonti eğitiminin bir parçası haline 

gelmesi endodontistler elinde apikal cerrahinin de mikrocerrahi 

uygulamaları haline dönüşmesine neden olmuştur. Apikal mikrocerrahi 

enstrümanlarının çoğunun adları da bu aletleri geliştiren endodontistlerin 

adlarıyla geçmekte ve kullanılmaktadır. Endodontik mikrocerrahi tekniği 

hakkında yazılan ilk kitap da bir endodontist olan Prof. Dr. Syngcuk Kim 

(Pennsylvania Üniversitesi, ABD) tarafından yazılmış ve bu teknik 

dünyanın her yerinde ve üniversitelerimizdeki bazı endodontistler 

tarafından başarıyla uygulanan klinik bir yöntem olmuştur.  

2- Kök apikalinde yapılan tüm kavite açım ve tıkama işlemlerinin gelişimi 
endodontistlerin olaya dahil olmasıyla farklı ve yeni boyutlar kazanmış ve 
bu girişimlerin ameliyat başarısının anahtarı olduğu ortaya çıkmıştır. 
Retrograd dolgu endodontik cerrahinin başarısını belirleyen en önemli 
faktörlerdendir. İşlemi bir endodontistin gerçekleştirmesi tartışmasız olarak 
başarı oranını artıracaktır. Kök kanal anatomisi dikkate alınmadan ve daha 
ileri olarak retrograd dolgusuz olarak yapılan  bir apikal cerrahi işlemi 
başarısızlığa mahkümdur. Apikal retrodolgu kök kanal enstrümantasyonu 
ve dolgusunun bir devamı niteliğini taşımaktadır. Ülkemizde de apikal 
cerrahi ve retrodolgu ile ilgili en kapsamlı çalışmalar endodontistler 
tarafından yapılmış en ayrıntılı kitap bölümleri endodontist hocalar 
tarafından yazılmıştır. Apikal rezeksiyon için gereken insizyon küretaj ve 
sütür işlemleri de dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi bir endodontist 
tarafından kolayca yapılabilir ve yapılmalıdır. Öte yandan tersine 
düşünülecek olursa, şayet sadece retroapikal dolgu  endodontistin 
yetkisinde ise ağız diş çene cerrahisi bu işlemi yapamayacak, dolayısı ile 
de endodontik cerrahinin en önemli aşaması istenen standartta 
yapılamadan kalacaktır. Bu işlemler bir bütündür ve bütün dünyada 
endodonti postgraduate programlarının kapsamına girmektedir.  

3-  Apse drenajında ise, zaten 3 düzeyini kullanarak itirazı olan uzmanlık 
alanının taleplerine uygun bir seçim yapmış bulunmaktayız. 
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4- Replantasyon işlemi hem endodontik, hem de cerrahi  fazı olan, kombine 
bir işlemdir. Endodonti uzmanlığı uygulamaları bu konuda “İstemli 
replantasyon ve avülse dişlerin replantasyonu ile sınırlıdır. Bu işlemleri 
yapmak için ileri bir cerrahi girişime gereksinim yoktur.  Bunu dışında 
kalan replantasyon işlemleri endodonti sınırına girmemektedir. 
Replantasyon ve Cerrahi ekstrüzyon için istenen 3 düzeyini kabul 
edebiliriz. İtirazda belirtildiği gibi cerrahi ekstrüzyonda ortodontist yaklaşımı 
gerekmemektedir. Uygulama dişi çekmeden dişi yuvasında basit olarak bir 
oynatma işlemidir. 

5- İmplant konusunda da minör cerrahi işlemleri yapabilme bilgi ve yetkisine 
sahip bir endodontistin kökün ağızda kalıp kalmaması aşamasında en 
doğru kararı vererek gereğinde zaman kaybetmeden ve minimal invaziv 
işlemlerle süratle bir implant yerleştirme beceri ve yetkisinin engellenmesi 
yerine,  pratisyen hekimlerin mezuniyet öncesi öğrenilmiş sınırlı bilgi ve 
pratikle sebep olabilecekleri malpraktis uygulamaları üzerine gidilmesi halk 
sağlığı açısından çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Basit 1-2 kurs 
alarak sınırsızca bu işi yapmaya kalkanlara uygulanabilecek yaptırımlar 
yerine, cerrahi rotasyonunun da bulunduğu bir uzmanlık alanının 
engellenmesi fazla akılcı görülmemektedir. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi’nin 
bu eğitime katkı vermek yerine çekince koymasını anlamakta güçlük 
çekiyoruz. Ayrıca bu konu ABD ve Avrupada endodonti eğitim programı 
içinde bulunmaktadır. A.B.D.’deki ve Avrupa’daki uzmanlık öğrencileri için 
geçerli durumu gösteren rapor ve yayınları ilişikte sunuyoruz. Bu nedenle 
ülkemizde de gelişmiş ülkelerin programlarını model almamızın ilerideki 
entegrasyon ve akreditasyon sürecine katkıda bulunacağını 
düşünmekteyiz. Saygılar… 
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ENDODONTİ UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11- endodonti – rotasyon hedefleri                 sayfa 1 / 2 
 

 

Halen geçerli olan rotasyon dallarınız: 

ROTASYON 
SÜRESİ / AY ROTASYON DALI 

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       

       Orofasiyal ağrı ; TT, A, K                

                    

      
 

      

              

              

  
     

  

      Girişimsel Yetkinlik Hedefleri       

      YETKİNLİK ADI VE DÜZEYİ       

       Periodontal doku yaralanmalarının tedavisi; TT, K, A                 

       Retroapikal dolgu; 4              

      

 Apse drenaji; 3        

 İnsizyon ve sütür uygulamaları; 3 

 Apikal rezeksiyon ve küretaj; 3 

 Kök amputasyonları; 3 

 Hemiseksiyon/Biküspidizasyon; 3 

 Replantasyon; 4 

 Cerrahi ekstrüzyon; 3 

 Tek diş implant; 2 

 Genel anestezi/Sedasyon altında endodontik uygulama; 3  
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ENDODONTİ UZMANLIK EĞİTİMİ 
ROTASYON HEDEFLERİ FORMU 

form 11- endodonti – rotasyon hedefleri                 sayfa 2 / 2 
 

 

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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