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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. Tıbbi Viroloji TUKMOS Komisyonundan 6 üye (Prof. Dr. Ayça Arzu 
Sayıner, Prof. Dr. Dilek Çolak, Prof. Dr. Fügen Yarkın, Prof. Dr. Gülden Çelik, Prof. Dr. Neşe 
Kaklıkaya, Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu) ile TUK Sekretaryasından 1 temsilci (Uzm. Dr. Hande 
İmirzalıoğlu) eşliğinde 20.01.2015	tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Tıbbi Viroloji TUKMOS 
Komisyonu Üyeleri v.2.1 taslak müfredatını düzenlemiştir. Ayrıca Tıbbi Viroloji v.2.1 taslak çekirdek 
eğitimi uzmanlık eğitimi süresi içerisinde planlanmış rotasyonun yetkinlik satırları çalışılmış olup 
ilgili rotasyon dalına yetkinlikler gönderilerek TUKEP üzerinde oylama yapılmıştır. TUK Toplantısına 
sunulan v.2.1 taslak çekirdek eğitim müfredatı TUK üyelerinin önerileri doğrultusunda Tıbbi Viroloji 
yan dalının bağlı bulunduğu ana dal olan Tıbbi Mikrobiyoloji'nin çekirdek müfredatı kabul edildikten 
sonra revize edilerek önerilere uygun olarak düzenlenmiştir.  
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EK: 

	

ROTASYON	SÜRESİ/AY	 ROTASYON	DALI	
1	AY	 Çocuk	Hematolojisi	ve	Onkolojisi	
1	AY	 Neonatoloji	
1	AY	 Enfeksiyon	Hastalıkları	ve	Klinik	Mikrobiyoloji	

	
	
	

ÇOCUK	HEMATOLOJİSİ	VE	ONKOLOJİSİ	ROTASYONU	
	

GİRİŞİMSEL	YETKİNLİK	HEDEFLERİ	
Yetkinlik	Adı		 Yetkinlik	Düzeyi	
Viral	hastalıklara	yaklaşım		 1	

	

NEONATOLOJİ	ROTASYONU	

	
GİRİŞİMSEL	YETKİNLİK	HEDEFLERİ	

Yetkinlik	Adı		 Yetkinlik	Düzeyi	
Viral	hastalıklara	yaklaşım	 1	

	

ENFEKSİYON	HASTALIKLARI	VE	KLİNİK	MİKROBİYOLOJİ	ROTASYONU	

	
GİRİŞİMSEL	YETKİNLİK	HEDEFLERİ	

Yetkinlik	Adı	 Yetkinlik	Düzeyi	

Bağışıklık	sistemi	baskılı	hastalarda	görülen	viral	hastalıklara	yaklaşım	 1	

Kanla	bulaşan	viral	enfeksiyonlara	yaklaşım	 1	

 

 

 

 

 

 

 

 


