
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu 
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aşağıda bulunmaktadır. 
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1. GİRİŞ 

 

Çevre sağlığı diğer ülkelerde “Public Health and Environmental eealth  ”  olarak bilinir. O nedenle ülkemizde bu dal “çevre sağlığı” 

olarak da adlandırılır.  

Türkiye’de halk sağlığı uzmanlığı eğitimi 1958 yılında Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Okulu’nda başlamıştır. Bu tarihten buyana uzmanlığın adı “halk sağlığı 

uzmanlığı” olmakla birlikte 1982 yılına kadar değişik üniversitelerde “halk sağlığı, toplum hekimliği, toplum sağlığı, hijyen ve koruyucu hekimlik” gibi 

farklı adlarla kurulmuş olan anabilim dalları tarafından yürütülmekteydi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesine dayanılarak 

hazırlanmış olan yönetmelikte  Yüksek Öğretim Kurumu adı geçen bütün anabilim dallarını “Halk Sağlığı Anabilim Dalı” olarak standartlaştırmıştır. Çevre 

Sağlığı doçentlik Ana Bilim dalının altında alt uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde 40 tıp fakültesinde Halk Sağlığı Anabilim dalında Çevre 

Sağlığı bilim dalı birkaç üniversitede bulunmaktadır. Halk sağlığı bilim alanı birçok disiplinin ilgi alanına giren bir daldır. Bu nedenle, yalnızca tıp 

kökenlilerin değil, mühendislik, hukuk, kamu yönetimi, sosyal bilimler, ekonomi gibi birçok dalda temel eğitim görmüş olanların da eğitim 

alabilecekleri bir alandır. Günümüzde nüfus, bilgi-iletişim, teknoloji ve üretim çeşitliliği çevrenin çok değişmesine, hava, su, toprak ve besinlerin 

kirlenmesine yol açmıştır. Gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde   yaşayan herkes, değişik yollar ile oluşan toksik atıklara, hava, su ve yiyecekler ile 

veya direk temas yoluyla maruz kalmaktadırlar.  Bu nedenle, çevre sağlığını tıbbın ve halk sağlığının en önemli alanlarından biri haline getirmiştir. 

Bu kapsamda “Sağlıklı Çevre Bilincinin” birey ve toplum düzeyinde artırılması amacı ile çocuklara okul öncesi dönemden başlayarak eğitim 

verilmesin çevreyi koruyucu davranışlar kazandırmak biçiminde olmalıdır. Çevre eğitimi, insanın doğal ve sosyal çevresi ile olan ilişkilerini konu 

almalı, insanın ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için; olumlu çevreyi ilgilendiren tüm konuları kapsamaktadır. Yüksek öğrenimde 

özellikle Tıp Fakültelerinde çevre sağlığı konularına multidisipliner olarak ağırlık verilmelidir 

 Çevre sağlığının tanımı: Toplum bilimleri, Temel bilimler ve Sağlık bilimleri alanlarındaki gelişmelerden yararlanan disiplinler arası bir alan 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çevre Sağlığı, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 4/11 5/14



 

5 

5 

olarak tanımlanmakta ve çevresel kaynaklı ve sağlığı etkileyen faktörlerin tespitinin, bunların yönetimini ve etkilerinden korunmak için gerekli 

olan stratejilerin oluşturulması ve  epidemiyolojik çalışmalar yapılmasında   içermektedir. 

Yukarıdaki görev tanımından da anlaşılacağı gibi, halk sağlığı uzmanlığı yan dalı olan çevre sağlığı 7 Nis 2011 – Sağlık 

hizmetlerinin hızlandırılmasını amaçlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve süre 2 yıl olarak 

kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı 

Çevre sağlığı eğitiminin amacı, yeni gelişen bir bilim dalı olan çevre sağlığı uygulamalarının, teknik açıdan alınan önlemlerin ve 

yasal uygulamaların çevre sorunlarının çözümünde etkisini ve önemini, 2872 sayılı çevre yasası, uluslararası düzeydeki sözleşme, 

toplantı ve konferanslar hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu kapsamda yan dal uzmanlık eğitimi süresince Çevre 

sorunlarının bölgesel ve ülke genelinde tespitine yönelik çalışmalar planlar, doküman oluşturur, Çevre sorunlarının çözümüne 

yönelik görüş bildirir ve çevresel faktörlerin insan sağlığı üzerinde yarattığı etkileri inceleyen çalışmalar planlar, yürütür  ve 

sonuçları sunar. 
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b. Müfredat Hazırlık Süreci 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ‘in 1995 yılında kurulmasından sonra bu çalışmalara hız verilmiş ve çeşitli kongrelerde 

konu ele alınmıştır. 2002 yılında ilk kez HASUDER tarafından Çevre sağlığı Tanımı, Bilgi ve Beceriler Listesi” adı ile bir kitapçık 

yayımlanmıştır. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu (TUK) ‘un kurulmasından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 

yılında başlatılan uzmanlık eğitimi müfredat çalışmaları kapsamında görevlendirilen komisyonumuz çalışmalar yürütmüştür. 

 

 

c. Müfredat Haritası 

 

 

 

Çevre sağlığı yan dal uzmanlığı eğitimi şu aşamalardan oluşmaktadır:  
 
a. Kuramsal eğitim  

b.Çevre sağılığı Labortuvar rotasyonlar  

c. Saha çalışmaları  

d. Tez hazırlama  
 
İlk 1. yıl kuramsal ve pratik eğitimi yanı sıra Çevre sağılığı Labortuvar rotasyonlar tamamlar.  

Kuramsal eğitim ders, seminer, kurs şeklinde yürütülebilir ve aşağıdaki konuları kapsar:   
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Konu  

Çevre sağlığı eğitimi 

Çevre Sağlığı Kavramı , 

Çevre Epidemiyolojik  

Çevre sağlığı yönetimi  

Çevre Sağlığı Politikaları  

Çevre hukuku 

Su hijyeni 

      -içme kullanma suyu 

      -yüzme amaçlı sular 

  

Hava kalıtesi 

 -dış ortam 

-bina içi 

Gıda hijyeni 

Toprak kalitesi 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği 

Atıklar 

        -katı 

      -sıvı 

     -gaz 
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Kimyasallar 

Aydınlatma 

Gürültü kirliliği 

Radyasyon kirliliği 

   --iyonlaştıran 

   -iyonlaştırmıyan 

Vektörlerle mücadele 

Barınma hijyeni 

Olağandışı durumlarda çevre sağlığı hizmetleri 

Ergonomi 

Çevre hekimliği 

Risk gurupları 

Okul çevre sağlığı 

Risk değerlendirme ve yönetimi  

Çevre sağlığı hizmetleri yönetimi, 
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

e. Asistanlık Süresi 

f. Yan Dallar 

 

 

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 
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6. STANDARTLAR 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikleri 

c. Portföy 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım Ameliyathane, Yatak Sayısı, Vb.) 

 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle İlgili Numune, Test, Vb) 
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

 

 

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Klinik Su hijyeni/İçme-kullanma suyu Su kalitesini değerlendirmek Su örneği almak Yapılacak tetkik türüne göre su örneğinin nasıl alınacağını bilir
Örnek alınacak su kaynağı türüne göre nasıl örnek alınacağını bilir

Analiz sonuçlarını değerlendirmek Sağlıklı su kavramını bilir
Sudaki fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal kirleticilerin neler olduğunu bilir
Kirleticilerin (parametreler) sınır değerlerini bilir

Su kaynaklarını korumak Farklı su kaynaklarının nasıl korunacağını bilir
Suyun kaynaktan tüketiciye ulaşana kadar söz konusu aşamaları bilir

Su kirliliğinin giderilmesi Suyun nasıl arıtılacağını bilir
Suyun dezenfeksiyonunda kullanılan yöntemleri bilir
Suyun nasıl dezenfekte edileceğini bilir
Suyun klor gereksiniminin nasıl tayin edileceğini bilir

Su kaynaklı sağlık sorunlarına tanı koymak Su-sağlık ilişkisini bilir
Su kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını bilir
Ortaya çıkan sağlık sorunlarına yönelik alınması gereken önlemleri bilir

Su hijyeni/Yüzme amaçlı sular (havuz suyu)
Su hijyeni/Yüzme amaçlı sular (deniz suyu)
Hava kalitesi
Toprak kalitesi
Atıklar
Gıda hijyeni
Risk değerlendirmesi ve yönetimi
Okul çevre sağlığı
Çevre hekimliği
Ergonomi
Turizm sağlığı
Barınma hijyeni
Radyasyon
Aydınlatma
Gürültü kirliliği
Kimyasallar

Araştırma Araştırma
Çevre sağlığı alanında araştırma planlar, 
uygular, değerlendirir ve rapor yazar Araştırma projesi hazırlar Çevre epidemiyolojisinin temel ilkelerini bilir

Temel araştırma yöntemlerini bilir
Zaman serisi analizlerini, panel çalışması, zamansal (sparial) epidemiyoloji, gen-çevre 
epidemiyolojisi ve hastalık kümelerinin değerlendirilmesini bilir
Kimyasal ve nükleer kazaların nasıl değerlendirileceğini bilir
Bireyin çevresel etkilenmesinin değerlendirilmesinin ön koşulları, parametreleri, etkilinim 
düzeyi ve değişkenleri, etkilenmenin sınıflandırılmasını bilir

Araştırma evrenini belirler ve 
gerekirse örnek seçer Evren örnek ve örneklem kavramlarını bilir

Örnekleme yöntemlerini bilir
Araştırma özelinde uygulanacak örneklem yöntemine karar verir ve uygular

Araştırmada kullanılacak veri 
toplama araçlarını hazırlar

Araştırmalarda kullanılacak veri toplama araçlarının (anket, ölçek) nasıl hazırlanacağını 
bilir

Verileri toplar ve değerlendirir Veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir
Araştırma etiğine uyar Araştırmalarda uygulanacak etik ilkelerini bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Verileri analiz eder Verilerin analizinde kullanılacak biyoistatistik tekniklerini bilir
Bilimsel rapor yazar (tez, makale) Bilimsel raporun farklı biçimlerde (makale, tez) nasıl yazılacağını bilir
Yapılmış araştırmaları değerlendirir Bilimsel raporları değerlendirirken eleştirel okuma yapar

Yönetim Çevre sağlığı hizmetlerinin yönetimi
Çevre sağlığı ile ilgili konularda danışmanlık 
hizmeti verme
Bilirkişi raporu yazma

Eğitim Çevre sağlığı eğitimi Çevre sağlığı eğitimi programı hazırlama Hazırlanan programı uygulamak Eğitim ilkelerini bilir
Eğitim yöntemlerini bilir

Çevre sağlığı eğitim mataryeli hazırlama
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