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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. Revizyon Toplantısı İç Hastalıkları TUKMOS Komisyonundan 12 üye 
(Doç. Dr. Bülent Saka, Doç. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, Doç. Dr. Banu Mesçi, Doç. Dr. Işıl 
Bavunoğlu, Prof. Dr. Mehmet Fatih Bulucu, Doç. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Prof. Dr. Mustafa 
Oktay Tarhan, , Prof. Dr. Selim Nalbant, , Prof. Dr. Şahender Gülbin Aygencel Bıkmaz, Prof. Dr. 
Tayyibe Saler,	Yrd. Doç. Dr. Teslime Ayaz Prof. Dr. Tufan Tükek,) ile TUK Sekretaryasından 2 
temsilci (Uzm. Dr. Hande İmirzalıoğlu ve Uzm. Dr. Engin Uçar ) eşliğinde 13 Mayıs 2015 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda İç Hastalıkları TUKMOS Komisyonu Üyeleri v.2.1 taslak müfredatını 
bütünüyle gözden geçirerek mevcut imla hatalarını düzeltmiş ve bazı yetkinlik düzeylerine ilave 
tanımlar yapmıştır. Ayrıca İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi süresi içerisinde planlanmış rotasyonların 
yetkinlik satırları çalışılmış olup ilgili rotasyon dallarına yetkinlikler gönderilerek oylama yapılmıştır. 
İç Hastalıkları çekirdek müfredatının v.2.1 hali; bahsedilenlere ilişkin değişiklikler yapılarak 
hazırlanmıştır; v.2.1 müfredat kabul edildikten sonra özellikle Genel Dahiliye servis ve 
polikliniklerinin kurulması ile bağlı yan dallarda geçirilecek olan eğitim sürelerinin İç Hastalıkları 
eğitimine vereceği katkılar yönünden geri bildirimler gelmiştir. Buna bağlı olarak İç Hastalıkları 
TUKMOS Komisyon üyeleriyle ve ayrıca TUK üyeleri, İç Hastalıkları TUKMOS Komisyon 
üyelerinin bazıları ve İç Hastalıklarına bağlı yan dalların TUKMOS Komisyon başkanlarıyla birlikte 
TUK Sekretaryasından 2 temsilci (Uzm. Dr. Hande İmirzalıoğlu ve Uzm. Dr. Engin Uçar) eşliğinde 
çalıştaylar düzenlenmiştir. Çalıştayların sonuçları 79 uncu TUK Toplantısında değerlendirilerek 
Eğitim Standartları, Donanım Standartları ve Portföy Standartları yeniden düzenlenerek 27.04.2017 
tarihinde v.2.2 çekirdek müfredat yayımlanmak üzere kabul edilmiştir. Rotasyonlarla ilgili değişiklik 
yapılmamıştır. 

 

 



Dikkat çeken hususlar özetle şöyledir: 

• Program yöneticisi iç hastalıkları anabilim dalı başkanı olacaktır; 
• Eğiticilerden en az biri genel dahiliye bilim dalından olacaktır; 
• Genel dahiliye eğitim süreci v.2.1'deki 18 aydan v.2.2'de 12 aya indirildi; 
• Genel dahiliye bilim dalı bulunma standardı v.2.1'deki 01.01.2018'den v.2.2'de 

01.01.2019'a ötelendi; 
• Bağlı yan dalların en az ikisinde geçirilecek eğitim süreci ile ilgili standardın 

yürürlüğe girişi v.2.1'deki 01.01.2018'den v.2.2'de 01.01.2019'a ötelendi; kurumda 
mevcut tüm bağlı yan dallarda eğitim düzenlenmesi bir standart haline getirildi; bağlı 
yan dallardan en az ikisinde (en az uzman düzeyinde) sağlık hizmeti sunumu bir 
standart haline getirildi. 

 


