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Amaç

Bu sunumu izleyen katılımcılar halk sağlığının gelişimine emek vermiş bazı

kişilerin ve katkılarının yanı sıra ülkemizde güncel mevzuat kapsamında

tanımlandığı şekliyle tıpta halk sağlığı uzmanlık eğitimi konusunda bilgi sahibi

olacaklar, tıpta halk sağlığı uzmanlığı çalışmaları ile ilgili güncel çalışma/konu

başlıklarını söyleyebileceklerdir.



Halk Sağlığı (Public Health)

Fişek N. Halk Sağlığına Giriş.



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590341/
https://ryanfb.github.io/loebolus-data/L147.pdf

Halk Sağlığının sayısız KAHRAMANLARI….

Sir Richard DollFlorence Nightingale (1820 –1910)Hippocrates
(M.Ö. 460-370)

John Muray Last
(1926-)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590341/


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590341/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590341/

‘Sağlıklı olabilmek için ekonomik ve sosyal 

koşulların iyileştirilmesi gerekir’

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590341/



Halk Sağlığı (Public Health)

Winslow’a göre…

Halk sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda çevre sağlığı koşullarını

düzelterek, bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların

erken tanı ve tedavisini sağlayacak sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları her

bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek

hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün

artırılmasını sağlayan bir bilim ve sanat

Fişek N. Halk Sağlığına Giriş.



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590341/

‘J. M. Last’ın Kanada’da  

tıbbın çehresinin 

değişimine katkısından 

bahsediliyor…

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590341/

‘J. M. Last’a göre koruyucu 

hekimlik; klinik ve tıbbi 

uygulamaların sağlığın 

geliştirilmesine ve 

hastalıklardanve yeti yitiminden 

korunmaya adanmış kısmı…

Bu uygulamalar birey ya da 

toplum odaklı olabilir…’

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590341/
https://ryanfb.github.io/loebolus-data/L147.pdf

Halk Sağlığının sayısız KAHRAMANLARI….
Örneğin;

Nusret H. Fişek 
(1914-1990)

Rahmi Dirican
(1928-2010)

Nevzat Eren
(1937-2000)

İsimleri ve eserleri hafızalarımızda olan niceleri…
Saygıyla…

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603088/pdf/08-6672_finalQ.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590341/


Günümüzde “Halk Sağlığı” kavramı

✓ Görüş

✓ Hizmet

✓ Uzmanlık alanı

Fişek N. Halk Sağlığına Giriş.



Halk Sağlığı

-Kavram karışıklığı (halk sağlığı, toplum hekimliği, koruyucu tıp/hekimlik, diğer…)

-Çalışma alanlarında çakışmalar

-Diğer

Fişek N. Halk Sağlığına Giriş.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1228863/pdf/amjphnation00065-0003.pdf



Halk sağlığı

Diğer 
disiplinler

Tıp disiplinleri

Halk 
sağlığı 
tıpta 

uzmanlık 
eğitimi

✓ Sertifika programları

✓MSc

✓ PhD



Önemli not

Bu sunu kapsamında mevcut mevzuat kapsamında tanımlandığı

şekliyle Tıpta Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi kavramı üzerinden

değerlendirmeler yapılmıştır.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19629&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1pta%20ve%20di%C5%9F%20hekimli%C4%9Findetuey-2014.pdf



Dünyada farklı örnekler var…
İrlanda

http://www.medicalcareers.ie/public-health/



Dünyada farklı örnekler var…
Güney Afrika

http://publichealth.ukzn.ac.za/PublicHealthMedicineSpecialist.aspx

48 ay süreli eğitim
-Sağlık ölçütleri ve bilişim
-Sosyal bilimler
-İş ve meslek hastalıkları
-Bulaşıcı hastalıklar
-Bulaşıcı olmayan hastalıkları
-Çevre sağlığı
-Sağlık hizmetlerinin yönetimi, 
geliştirilmesi ve organizasyonu



Dünyada farklı örnekler var…
Amerika Birleşik Devletleri

http://www.abms.org/member-boards/specialty-subspecialty-certificates/



Dünyada farklı örnekler var…
Kanada

http://journal.cpha.ca/index.php/cjph/article/viewFile/3609/2760

✓1947 yılında ilk kez halk sağlığı alanında uzmanlık (public health medicine)

✓1976’da toplum hekimliği (community medicine)

✓Şubat 2011’de Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik (Public health and preventive medicine)



Dünyada farklı örnekler var…
Hindistan

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5561687/



https://www.uems.eu/#

Dünyada farklı örnekler var…
AB ülkelerinde



https://www.uems.eu/about-us/medical-specialties

Dünyada farklı örnekler var…
AB ülkelerinde



https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0010/53398/description-section-PH.pdf

Dünyada farklı örnekler var…
UEMS—Avrupa Tıp Uzmanları Birliği



https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0010/53398/description-section-PH.pdf

Dünyada farklı örnekler var…
UEMS—Avrupa Tıp Uzmanları Birliği



Dünyada farklı örnekler var…
AB ülkelerinde

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5sLDs9YfSAhWB2xoKHYl0B-wQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Feurpub.oxfordjournals.org%2Fcontent%2F19%2F3%2F230&usg=AFQjCNEHqcBY02btKmruYKMi5UvvRUl6lw&sig2=mWuF2tC1rTOfaxEP4NQwRw&bvm=bv.146786187,d.d2s

Uzmanlığın adı değişebilmektedir:

✓Koruyucu hekimlik (preventive medicine)

✓Sosyal tıp (social medicine)

✓Toplum hekimliği (community medicine)



Dünyada farklı örnekler var…
AB ülkelerinde

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5sLDs9YfSAhWB2xoKHYl0B-wQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Feurpub.oxfordjournals.org%2Fcontent%2F19%2F3%2F230&usg=AFQjCNEHqcBY02btKmruYKMi5UvvRUl6lw&sig2=mWuF2tC1rTOfaxEP4NQwRw&bvm=bv.146786187,d.d2s

Uzmanlığın bazı öncelikli alanları

✓Epidemiyoloji
✓Sağlık alanında gereksinimlerin belirlenmesi (health needs assessment)
✓Sağlığın geliştirilmesi
✓Yönetim becerileri (management skills)
✓Sağlık hizmetlerinin organizasyonu (organization of health care)
✓Çıktı değerlendirmesi (outcome assessment)
✓Önceliklendirme (prioritization)



Dünyada farklı örnekler var…
AB ülkelerinde

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5sLDs9YfSAhWB2xoKHYl0B-wQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Feurpub.oxfordjournals.org%2Fcontent%2F19%2F3%2F230&usg=AFQjCNEHqcBY02btKmruYKMi5UvvRUl6lw&sig2=mWuF2tC1rTOfaxEP4NQwRw&bvm=bv.146786187,d.d2s

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’ne göre;

✓Sağlığın geliştirilmesi ve bireylerin ve/veya toplumun hastalıktan korunması ile ilgili
uygulamalar tıbbi uygulamalardır.

✓Uygulamalar tıp doktorları tarafından ya da tıp doktorunun gözetiminde sürdürülmelidir.
✓Bu bakış açısıyla bir milyon kişi için 10-70 uzmana gereksinim tanımlanmaktadır.



Türkiye’de…

1958’de Refik Saydam Hıfzısıhha Okulunda başlayan uzmanlık eğitimi…

Kilic B, Sahan C, Bahadır H. Dünyada ve Türkiye'de Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminin Tarihçesi, İçeriği ve İstihdam Politikaları  TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014:13(6): 495-504. http://www.ejmanager.com/fulltextpdf.php?mno=151301.

Toplam iki yıl 

✓Temel kurs (3 ay)

✓Yabancı dil (İngilizce) kursu (8 ay)

✓Sertifika kursu (6 ay)

✓Halk sağlığı ihtisası



Türkiye’de… 
1960’lı yıllar ve sonrası…

Kilic B, Sahan C, Bahadır H. Dünyada ve Türkiye'de Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminin Tarihçesi, İçeriği ve İstihdam Politikaları  TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014:13(6): 495-504. http://www.ejmanager.com/fulltextpdf.php?mno=151301

✓Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü (1965)

✓Atatürk Üniversitesi (1967)

✓Çok az sayıda uzman (1969)

✓Tababet Uzmanlık Tüzüğünde uzmanlığın tanımlanması 



Türkiye’de… 
2002; Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/SKMBT_C22012071913200.pdf



Türkiye’de…

http://www.tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html



Türkiye’de…

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19629&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1pta%20ve%20di%C5%9F%20hekimli%C4%9Findetuey-2014.pdf



Türkiye’de…

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19629&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1pta%20ve%20di%C5%9F%20hekimli%C4%9Findetuey-2014.pdf

r) Uzman: Çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini 
tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma 
yetkisi kazanmış olanları,
s) Uzmanlık eğitimi: Tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilmek için gereken 
eğitim ve öğretimi,
ş) Uzmanlık öğrencisi: Kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu 
Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi gören kişileri ifade eder.



Türkiye’de…

http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/halk_sagligi/index.html



Türkiye’de…

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/14904,halksagligimufreadatv23doc.doc?0

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/14904,halksagligimufreadatv23doc.doc?0


Türkiye’de…

http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/halk_sagligi/index.html



Türkiye’de…

http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/halk_sagligi/index.html



Türkiye’de…

http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/halk_sagligi/index.html



Türkiye’de… Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu

http://hasuder.org/anasayfa/index.php/yeterlik-kurulu



Türkiye’de… Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu

http://hasuder.org/anasayfa/index.php/yeterlik-kurulu/yueruetme-kurulu



Türkiye’de… Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu

http://hasuder.org/anasayfa/index.php/yeterlik-kurulu/yueruetme-kurulu



http://hasuder.org/anasayfa/index.php/yeterlik-kurulu

Türkiye’de… Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu

Ekim 2012 tarihinde, Bursa'da yapılan Yeterlik Genel Kurulu toplantısı ile kuruluşunu tamamlayarak çalışmalarına 

başlamıştır.



http://hasuder.org/anasayfa/index.php/yeterlik-kurulu

Türkiye’de… Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu--komisyonları

Yeterlik kurulu ve komisyonları toplantılarını sürdürmektedirler…

Aralık 2017 Temmuz 2018



Gelecekte…

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5sLDs9YfSAhWB2xoKHYl0B-wQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Feurpub.oxfordjournals.org%2Fcontent%2F19%2F3%2F230&usg=AFQjCNEHqcBY02btKmruYKMi5UvvRUl6lw&sig2=mWuF2tC1rTOfaxEP4NQwRw&bvm=bv.146786187,d.d2s

1. Müfredat geliştirme çalışmaları

2. Ziyaret ve akreditasyon çalışmaları

3. Uluslararası uyum çalışmaları

4. Gereksinim tanımlanırsa; farklı yandal uzmanlık alanları

5. Alan çakışmalarını belirleme ve sorunları çözme

6. Diğer…



Yakın gelecekte…

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5sLDs9YfSAhWB2xoKHYl0B-wQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Feurpub.oxfordjournals.org%2Fcontent%2F19%2F3%2F230&usg=AFQjCNEHqcBY02btKmruYKMi5UvvRUl6lw&sig2=mWuF2tC1rTOfaxEP4NQwRw&bvm=bv.146786187,d.d2s

1. Uzmanlık verilen kurumların durum analizleri

2. İnsangücü planlama çalışması

3. İstihdam konusunda mevcut durum analizi

4. Eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi



Hangi kurumsal işbirlikleri ve ödevler ?

1. Halk sağlığı yeterlik kurulu ve Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Geliştirme Komisyonu
çalışmalarında eşgüdüm

2. Yeterlik kurulunun alanda tanınırlığının artması için çalışmalar
3. Yeterlik sınavlarının ulusal düzeyde tanınırlığının sağlanması
4. Müfredat programına uyumlu eğitimin bütün anabilim dallarında sağlanması
5. Uluslararası tanınırlığın sağlanması
6. İzleme ve değerlendirme çalışmaları

BÜTÜN BU HEDEFLER için
HASUDER’in ve Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu’nun ortak çalışmaları



Teşekkürler…

diaslan.dr@gmail.com
diaslan@hacettepe.edu.tr

mailto:diaslan.dr@gmail.com
mailto:diaslan@hacettepe.edu.tr

