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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 (form 11). Sonrasında 
rotasyon hedeflerinin tartışılacağı ve müfredatlara yapılan itirazların değerlendirileceği revizyon 
toplantıları planlanmıştır. Radyoloji TUKMOS Komisyonundan 11 üye (Prof. Dr. Süha Süreyya, 
Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk, Prof. Dr. Adem Kırış, Prof. Dr. Akın Levent, Doç. Dr. Cengiz 
Yılmaz, Prof. Dr. Çetin Çelenk, Doç. Dr. Kemal Niyazi Arda, Prof. Dr. Mert Köroğlu, Prof. Dr 
Murat Acar, Doç. Dr. Muzaffer Başak, Özbek, Prof. Dr. Yonca Anık)ile TUK Sekretaryasından 1 
temsilci (Uzm. Dr. Hande İmirzalıoğlu) eşliğinde 15 Haziran 2016 tarihinde toplantı yapmışlardır. 15 
Haziran 2016 tarihindeki toplantıda uzmanlık alanı TUKMOS Komisyonunun ve derneğinin süre 
uzatma talepleri doğrultusunda 4 yıllık ve 5 yıllık müfredat taslakları ve rotasyonların öğrenim 
hedefleri üzerinde çalışılmıştır. TUK'a 4 yıllık ve 5 yıllık müfredatlar sunulmuş olup TUK üyelerinin 
önerileri doğrultusunda düzenlenerek uzmanlık eğitimi süresi 01.04.2017 tarihinden geçerli olmak 
üzere 5 yıla uzatılmış ve 5 yıla uygun hazırlanmış olan v.2.1 müfredatı TUK tarafından kabul 
edilmiştir. (27.07.2016 tarihinden 01.04.2017 tarihine dek 4 yıllık v.2.1 çekirdek eğitim müfredatı 
geçerli kalacaktır.) 

Ek:1 Rotasyonlar 

 

 

 

 

 

 



Ek-1 

ROTASYON	TABLOSU	
ROTASYON	SÜRESİ/AY	 ROTASYON	DALI	

2 AY Nükleer	Tıp 

	
	

NÜKLEER	TIP	ROTASYONU		
KLİNİK	YETKİNLİK	HEDEFLERİ	

Yetkinlik	Adı		 Yetkinlik	Düzeyi	
Temel	 Radyofarmasi,	 radyofarmasötik	 tanımı	 ve	
karakteristikleri	

B	

Radyoaktivite	 ve	 radyoaktif	 maddelerle	 çalışma	
prensipleri,	korunma	yöntemleri	

B	

Gamma	 kameralar	 ile	 görüntüleme	 ve	 görüntü	
işlemlemede	temel	prensipler	

B,	Y	

PET	 ile	 görüntüleme	 ve	 görüntü	 işlemlemede	 temel	
prensipler	

B,	Y	

PET-BT	 ile	 görüntüleme	 ve	 görüntü	 işlemlemede	 temel	
prensipler	

ESY	

MR-PET	 ile	 görüntüleme	 ve	 görüntü	 işlemlemede	 temel	
prensipler	

ESY	

İntravasküler	radyonüklid	tanı	ve	tedavi	uygulamaları	 B	
 


