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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. 

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp TUKMOS Komisyonundan 5 üye (Prof. Dr. Hatice Sebile 
Dökmetaş, Doç. Dr. İbrahim Aslan, Doç. Dr. Muammer Karadeniz, Doç. Dr. Yalçın Aral, Uzm. Dr 
Sinan Kırım)	   ile TUK Sekretaryasından 1 temsilci (Uzm. Dr. Dt. Deniz Koraşlı) eşliğinde 9 Mart 
2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp TUKMOS 
Komisyonu Üyeleri v.2.1 taslak müfredatını bütünüyle gözden geçirerek mevcut imla hatalarını 
düzeltmiştir.  

 
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına diğer uzmanlık 

alanlarından (çalıştay tarihine kadar) itiraz gelmemiştir. Ayrıca Endokrinoloji Ve Metabolizma 
Hastalıkları uzmanlık eğitimi süresi içerisinde 1 ay Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 1 ay Yoğun 
Bakım, 1 ay Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 1 ay Göğüs Hastalıkları, 1 ay 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları rotasyonlarının yapılması yönünde görüş bildirilmiş olup, 
bu rotasyonların öğrenim hedeflerinin değerlendirilmesi için ilgili dalların TUKMOS Komisyonlarına 
TUKEP aracılığıyla görüş ve onay için sunulmuştur. TUKMOS Komisyonun itirazına yönelik 
değişiklik Yoğun Bakım, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarına ait rotasyon öğrenim hedefleri 
kararla belirlenen süre içinde Komisyonun yeterli geri dönüş yapmadığı için mevcut haliyle kabul 
edilmiştir. TUK Üyeler Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarına ait rotasyon öğrenim hedefleri 
içinde yer alan “Hiperglisemi  ve Hipoglisemi” yetkinliklerinin TT, A düzeyi  T, A olarak 
değiştirilmiştir.  Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji TUKMOS Komisyonundan itiraz gelmiş, itiraza yönelik değişiklik Sualtı 
Hekimliği ve Hiperbarik Tıp TUKMOS Komisyonu tarafından yapılmıştır. Rotasyon alanları 
çerçevesinde rotasyon hedefleri gözden geçirilerek çekirdek müfredata eklenecek hale getirilmiştir 
(Ek1).  

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp çekirdek müfredatının v.2.1 hali rotasyon hedefleri 
eklenmiş olarak hazırlanmıştır. 

 
 

 
Ek1: Rotasyon Hedefleri 
 

 
	  

	  



 

	  

EK	  1ROTASYON	  H	  
	  

	  

	  

	  

	  

ANESTEZİYOLOJİ	  VE	  REANİMASYON	  ROTASYONU	  	  
GİRİŞİMSEL	  YETKİNLİK	  HEDEFLERİ	  

Yetkinlik	  Adı	  	   Yetkinlik	  Düzeyi	  
Endotrakeal	  entübasyon	  	   2	  
Ventilatör	  kullanımı	   2	  

	  	  
YOĞUN	  BAKIM	  ROTASYON	  ÖĞRENİM	  HEDEFLERİ	  

GİRİŞİMSEL	  YETKİNLİK	  HEDEFLERİ	  	  
Yetkinlik	  Adı	  	   Yetkinlik	  Düzeyi	  
Komalı	  hasta	  değerlendirmesi	   2	  
Defibrilatör	  kullanımı	   3	  
Hastabaşı	  monitörü	  kullanımı	   3	  
İleri	  yaşam	  desteği	   2	  
Kan	  gazı	  değerlendirmesi	  	   3	  
Yoğun	  bakım	  hastası	  takibi	   1	  

	  	  

ENFEKSİYON	  HASTALIKLARI	  VE	  KLİNİK	  MİKROBİYOLOJİ	  
ROTASYONU	  

KLİNİK	  YETKİNLİK	  HEDEFLERİ	  

Yetkinlik	  Adı	  	   Yetkinlik	  Düzeyi	  
Cilt	  ve	  yara	  enfeksiyonları	  	   B	  
Antibiyotik	  kullanım	  komplikasyonları	  	   T	  
Diyabetik	  ayak	  enfeksiyonları	   ETT	  

Ekstremiteyi	  ve	  hayatı	  tehdit	  eden	  enfeksiyonlar	  	   T	  

Sepsis	  	   T	  
Kronik	  osteomyelit	  	   T	  
Nekotizan	  enfeksiyonlar	   T	  
Gazlı	  gangren	  	   T	  

GİRİŞİMSEL	  YETKİNLİK	  HEDEFLERİ	  	  
Yetkinlik	  Adı	  	   Yetkinlik	  Düzeyi	  
Yara	  enfeksiyonlarının	  klinik	  olarak	  değerlendirilmesi	   3	  

ROTASYON	  SÜRESİ/AY	   ROTASYON	  DALI	  
1	  AY	   Anesteziyoloji	  ve	  Reanimasyon	  
1	  AY	   Yoğun	  Bakım	  
1	  AY	   Enfeksiyon	  Hastalıkları	  ve	  Klinik	  Mikrobiyoloji	  
1	  AY	   Göğüs	  Hastalıkları	  
1	  AY	   Endokrinoloji	  ve	  Metabolizma	  Hastalıkları	  



 

Yara	  enfeksiyonlarında	  antibiyotik	  seçimi	   2	  

GÖĞÜS	  HASTALIKLARI	  ROTASYONU	  

KLİNİK	  YETKİNLİK	  HEDEFLERİ	  

Yetkinlik	  Adı	  	   Yetkinlik	  Düzeyi	  
Pnömotoraks	   T,	  A	  

	  
GİRİŞİMSEL	  YETKİNLİK	  HEDEFLERİ	  

Yetkinlik	  Adı	  	   Yetkinlik	  Düzeyi	  
Solunum	  sistemi	  muayenesi	  	   3	  
Pnömotoraksta	  acil	  müdehale	   2	  
Akciğer	  direk	  grafi	  değerlendirmesi	   3	  
Solunum	  fonksiyon	  testi	  	   3	  

	  
ENDOKRİNOLOJİ	  VE	  METABOLİZMA	  HASTALIKLARI	  

ROTASYONU	  
KLİNİK	  YETKİNLİK	  HEDEFLERİ	  

Yetkinlik	  Adı	  	   Yetkinlik	  Düzeyi	  
Hiperglisemi	   TT	  
Hipoglisemi	   TT	  
Diyabetin	  akut	  ve	  kronik	  komplikasyonları	   B	  
DM	  Tip	  I,	  II	   T	  

	  
GİRİŞİMSEL	  YETKİNLİK	  HEDEFLERİ	  

Yetkinlik	  Adı	  	   Yetkinlik	  Düzeyi	  
İnsülin	  uygulanması	   2	  
Oral	  antidiyabetik	  ilaç	  kullanımı	  	   2	  

	  
	  


