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

 

Halk sağlığı uzmanlığı diğer ülkelerde “Public Health Speciality” ya da “Speciality on Community Medicine” olarak bilinir. O nedenle 

ülkemizde bu dal  “toplum hekimliği uzmanlığı” 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. Bu tarihte Yüksek Öğretim Kurumu adı geçen 

bütün anabilim dallarını “Halk Sağlığı Anabilim Dalı” olarak standartlaştırmıştır. Halen, ülkemizdeki bütün tıp fakültelerinde birer “halk sağlığı 

anabilim dalı” olması gerekir. Ancak, bu fakültelerin bazılarında eğitim henüz başlatılamamıştır. Bu raporun yazıldığı tarihte 40 tıp fakültesinde 

halk sağlığı uzmanlığı eğitim programı yürütülmektedir. Kurulduğu yıllarda halk sağlığı uzmanlık eğitiminin süresi 2 yıl iken, önce 3 yıla, daha 

sonra 4 yıla çıkartılmıştır.  

Halk sağlığı uzmanlığı yalnızca hekimlere yöneliktir. Öte yandan, halk sağlığı bilim alanı bir çok disiplinin ilgi alanına giren bir daldır. Bu 

nedenle, yalnızca tıp kökenlilerin değil, mühendislik, hukuk, kamu yönetimi, sosyal bilimler, ekonomi gibi bir çok dalda temel eğitim görmüş 

olanların da eğitim alabilecekleri bir alandır. O nedenle, halk sağlığı alanında “yüksek lisans” (master) ve “doktora” düzeylerinde diploma 

programları da yürütülmektedir.  

  

Halk sağlığı uzmanının görev tanımı şöyledir : 

“Halk sağlığı uzmanının görevleri, toplumun sağlık düzeyini, var olan ve gelişebilecek sorunlarını, bu sorunların nedenlerini ve toplumun 

sağlık gereksinmelerini bilimsel teknikler kullanarak saptamak; Halkın sağlığı politikaları geliştirerek çözümler üretmek; Halk sağlığı 
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programlarının kontrol ve değerlendirmelerini yapmak, bu programların yürütülmesinde görev almak; Sağlık hizmetlerinin her kademesinde 

yöneticilik yapmaktır. 

Bu görevlerini yerine getirebilmek için halk sağlığı uzmanı, bilgi kaynaklarına erişir, veri toplar ve değerlendirir. Yönetimle ilgili olarak 

planlama, örgütleme, personel kullanımı, yürütme, denetleme, eşgüdüm, bütçe yapma ve hizmetleri değerlendirme işlerini yapar. 

Halk sağlığı uzmanı, araştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin sunumunda, 

salgınların incelenmesinde, halkın sağlık eğitiminde ve halk sağlığı laboratuarlarının işletilmesinde doğrudan görev alır.” 

Yukarıdaki görev tanımından da anlaşılacağı gibi, halk sağlığı uzmanlığı dalı, tıpkı bir klinisyenin bireylerdeki hastalıkları teşhis ve tedavi 

ettiği gibi, toplumdaki sağlık sorunlarını teşhis edip bunları iyileştirmeye, halkın sağlık düzeyini yükseltmeye çalışan bir tıp dalıdır. Halk sağlığı 

uzmanı, hizmetleri planlayan, yöneten ve denetleyen konumdadır. Bu nedenle, halk sağlığı uzmanlarını “kurmay hekim” olarak nitelendirirler. 

Halk sağlığı bilim dalı, kuramsal eğitimi yönünden evrenseldir. Yani, dünyanın her yanında benzer eğitimi alırlar. Ancak, uygulama olarak 

halk sağlığı uzmanlığı yereldir. Çünkü, halk sağlığı uzmanı hangi topluma hizmet veriyorsa, o toplumun sağlık sorunlarını bilmek ve çözmek 

durumundadır.  

 

 

2. DAYANAK 

1219 sayılı yasa 

Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği 

6111 Sayılı Yasa 
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a. Müfredatın Amacı 

Halk sağlığı uzmanlığı eğitiminin amacı, bir hekime hizmet verdiği toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik bilgi 

ve beceri kazandırmaktır. Bu kapsamda uzmanlık eğitimi süresince afet yönetimi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, çocuk ve 

ergen sağlığı, epidemiyoloji, erişkin sağlığı, iş sağlığı, kadın sağlığı/üreme sağlığı, kazalar ve yaralanmalar, kronik hastalıklar, laboratuar 

hizmetleri, okul sağlığı, ruh sağlığı, sağlık demografisi, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme, sağlık ekonomisi, sağlık yönetimi, tıbbi sosyoloji 

ve antropoloji, toplum beslenmesi ve uluslararası sağlık konularında gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi amaçlanmıştır. 

 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

 

Halk sağlığı uzmanlığı eğitimlerinin nasıl olması gerektiği konusundaki çalışmalar ülkemizde bu alandaki eğitimlerin başladığı yıllara 

dayanır.  Bu alandaki ilk uzmanlık eğitimleri 1958 yılında başlamakla birlikte, Hacettepe Tıp Fakültesi”nde “Toplum Hekimliği Enstitisü” 

nün kurulmasıyla hız kazanmıştır. Adı geçen Fakültedeki eğitim, ABD’nin Kentucky Eyaletindeki Case Western Reserve Tıp Fakültesindeki 

toplum hekimliği (community medicine) programının ülkemize uyarlanması olmuştur. Daha sonra, 1972 yılında yapılan bir ulusal 

kongrede uzmanlık eğitimi ile ilgili tartışmalar yapılmış ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Daha sonraki yıllarda Türk Tabipleri Halk 

Sağlığı Kolu tarafından çalışmalar yürütülmüştür. 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 “Halk Sağlığı Uzmanı Meslek 

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. 
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c. Müfredat Haritası 

Halk sağlığı uzmanlığı eğitimi şu aşamalardan oluşmaktadır: 

a. Kuramsal eğitim 

b. Klinik rotasyonlar  

c. Saha çalışmaları 

d. Tez hazırlama 

 

İlk iki yıl kuramsal ve pratik eğitimi yanı sıra, klinik rotasyonlarını tamamlar. 

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

 

Konu 

Halk Sağlığı Kavramı 

Epidemiyoloji, Biyoistatistik 

Sağlık Yönetimi  

Sağlık Politikaları 

İş Sağlığı 

Çevre Sağlığı 
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Bulaşıcı Hastalıklar 

Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı 

Çocuk ve Adolesan Sağlığı 

Okul Sağlığı 

Yaşlanma ve Kronik Hastalıklar 

Sağlığı Geliştirme 

Sağlık Eğitimi, İletişim 

Demografi 

Sağlık Sosyolojisi ve Antropolojisi 

Toplum Ruh Sağlığı 

Toplum Beslenmesi 

Sağlık Ekonomisi 

Olağanüstü Durumlar ve Afet Yönetimi 

Halk Sağlığı Etiği 
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Kazalar,Yaralanmalar ve Kontrolü 

Özel Gruplara Yaklaşım 

 

 

Klinik rotasyonlar şunlardır: 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 2 ilk 2 yıl 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 ilk 2 yıl 

İç Hastalıkları 2 ilk 2 yıl 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 ilk 2 yıl 

Kardiyoloji 1 ilk 2 yıl 

Göğüs Hastalıkları 1 ilk 2 yıl 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 İlk 2 yıl 

 

Halk Sağlığı uzmanlığı eğitiminin üçüncü ve dördüncü yılında ilgili anabilim dalının uygun gördüğü ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan 

protokoller çerçevesinde Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlık Grup Başkanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Laboratuarında saha 

eğitimleri yürütülür. Bu süre içerisinde araştırma görevlisi tez çalışmasını tamamlar. 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Halk Sağlığı, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 9/75 10/113



 

10 

10 

 

d. Asistanlık Süreci 

 

i. Kayıt Şekli 

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucu yerleştirme yapılır. 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

e. Asistanlık Süresi 

Halk Sağlığı asistanlık süresi 4 yıldır.  

f. Kariyer Olasılıkları:  

i. Yan Dallar 

Epidemiyoloji 

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 

Çevre Sağlığı 

ii. Halk Sağlığı Uzmanının çalışabileceği yerler 

Halk sağlığı uzmanları, sağlık hizmeti sunan her türlü birimde (toplum sağlığı merkezi, dispanser, hastane vb) sorumlu 

hekimlik ve  başhekimlik yapabilir; Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatının her türlü idari kademesinde yönetici, 

danışman ve araştırmacı olarak çalışabilir; Belediyelerin sağlık hizmetleri ile ilgili birimlerinde görev alabilir;  Kamuda ve 

özel sektörde her türlü sağlık araştırmasında planlamacı ve yürütücü olarak yer alabilir; Meslek hastalıkları, obesite, sigara 

bıraktırma, kanser kontrolü, aile planlaması,  halk sağlığı laboratuarı gibi özel amaçlı birimlerde ve halk sağlığı 
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programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında hekim ve yönetici olarak çalışabilir, koruyucu klinik çalışmalar içinde yer 

alabilir. Ayrıca, sağlıkla ilgili uluslar arası kuruluşlarda görev yapabilir.    

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

 

GÖREV GRUBU GÖREV 

GÖREV 

ANALİZİ  

1. DÜZEY 

GÖREV 

ANALİZİ  

2. DÜZEY ÖĞRENİM HEDEFİ 

AKADEMİK 

GÖREVLER 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLERİ 

Araştırma 

planlar, 

uygular, 

analiz edip 

değerlendirir 

ve rapor 

yazar 

Temel 

epidemiyolojik 

araştırmaları 

kurgular 

Gözlemsel araştırmaları (Tanımlayıcı, analitik ve melez araştırmaları), 

müdahale araştırmaları, metodolojik araştırmalar ve klinik araştırmaların 

kurgularını açıklayabilir. 

        Niteliksel araştırmalarının özelliklerini sayabilir 

        Sağlık alanında uygun istatistik yöntemleri uygulayabilir 

      

Araştırma 

yapılacak 

grubu belirler Evrenden örnek alma yöntemlerini sayabilir 

        Örneklem hacmini hesaplayabilir 
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        Evrenden örnek alabilir 

        Tip 1 ve Tip 2 hata öngörüsünün sonuçlarını söyleyebilir 

      

Araştırmada 

kullanılacak 

veri toplama 

tekniklerini 

belirler.  Veri toplama yöntemlerini sayabilir 

        Çeşitli yöntemleri kullanarak veri toplayabilir 

      

Araştırmada 

kullanılacak 

verileri 

değerlendirir.  Toplanmış veriden temel ölçütleri hesaplayabilir  

        

Bağıntı ölçümlerini (Risk ölçümü, rölatif risk, tahmini rölatif risk, atfedilen 

risk) kavramlarını ve nasıl elde edileceğini hesaplar, açıklayabilir. 

        Araştırma sonucunda çıkacak ilişkilerde nedenselliği irdeleyebilir. 

      

Araştırmalard

a hata 

kaynaklarını 

saptar. Çalışmalarda biası ve bias türlerini açıklayabilir. 

        Karıştırıcı faktörlerin etkisinin nasıl  ortadan kaldırılacağını açıklayabilir. 
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Araştırmada 

kullanılacak 

testlerin 

geçerlilikve 

güvenirliliği ile 

ilgili süreci  

yönetebilir 

Geçerlilik (İçerik-kapsam geçerliği, Uygulama geçerliği ve Yapı geçerliği) 

kavramlarını söyleyebilir. 

        

Güvenirlik (zamana göre değişmezlik (test-retest), bağımsız gözlemciler 

arası uyum, iç tutarlılık) kavramlarını söyleyebilir. 

        Araştırmalarla ilgili çeşitli disiplinlerle birlikte çalışma yapabilir 

      

Araştırma 

sonuçlarını 

raporlandırır Makale yazım kurallarını uygun olarak araştırma sonuçlarını yazabilir 

        Yazılmış makaleleri eleştirel bakış açısı ile değerlendirebilir 

      

Araştırma etik 

kurallarına 

uyar. Araştırma etiği ile ilgili kuralları sayabilir 

  

BİLİMSEL YAYIN 

GÖREVLERİ 

Makale 

(literatür) 

hazırlar ve 

sunar   İncelenen konu  ile ilgili kaynaklara ulaşabilir 
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        Kurallara uygun olarak makale / bildiri hazırlayabilir 

  

SÜREKLİ 

MESLEKİ 

GELİŞİM 

GÖREVLERİ   

Halk Sağlığı 

uzmanı 

kendisini 

mesleki 

yönden sürekli 

geliştirir 

Halk Sağlığı alanında düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara 

katılır. 

        Halk Sağlığı alanındaki kaynaklara ulaşabilir 

        Mesleki kuruluşların etkinliklerine katılır 

        Halkın sağlığını geliştirmek için yürütülen programları izler 

EPİDEMİYOLOJİ 

VE TIBBİ 

İSTATİSTİK 

GÖREVLERİ  

TOPLUMUN  SA

ĞLIK DÜZEYİNİ 

ÖLÇME VE DEĞE

RLENDİRME 

Toplumun 

sağlık düzeyi 

ölçütleri ile 

ilgili veri 

toplar.   Veri toplama yöntemlerini sayabilir 

        Çeşitli yöntemleri kullanarak veri toplayabilir 

        

Hastalık ve ölüm nedenlerinin uluslar arası sınıflandırmasındaki kodlama 

listelerini kullanabilir. 

    

Toplumun 

sağlık düzey 

ölçütleri  ile   Hız, oran, orantı kavramlarını açıklayabilir.  
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ilgili verileri 

değerlendirir. 

        Hızların standardizasyonu yapabilir. 

        Mortaliteye ilişkin verileri hesaplayabilir. 

        

Kaba hız, orantılı  hız, nedene özel  hız ve standardize hız kavramlarını 

açıklayabilir. 

        Fertiliteye ilişkin verileri hesaplayabilir  

        Morbiditeye ilişkin verileri hesaplayabilir. 

        Prevalans, insidans, epizod hızı, atak hızı kavramlarını açıklayabilir. 

        Bulaşıcı hastalıklar ile sürveyans verilerini analiz edebilir. 

        Seçilen özel hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik incelemeleri yapabilir. 

        Gerekli bilgiye ulaşabilmek için hastane  kayıtlarını değerlendirebilir. 

        Hizmet ile ilgili verileri hesaplayabilir. 

        Bebek ve çocuk izlemine ilişkin verileri izler. 

        Doğurgan çağ kadınların izlem oranlarını takip eder. 

        15-49 yaş grubu kadın sayısını saptayabilir. 

        Gebelerin sayısını saptayabilir. 

        Gebe izlemlerini niteliksel ve niceliksel ölçeklerle takip eder. 

        Hastane dışında yapılan doğumların sıklığını ve nedenlerini izler. 

        Aile planlaması yöntemlerini kullanma prevalansını izler. 

        Çevre sağlığı göstergelerini saptayabilmelidir. 
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        Hastane hizmetleriyle ilgili ölçütleri açıklayabilir. 

        Klinik hizmetlere ilişkin verileri irdeleyebilir. 

    

Toplumun 

sağlık düzey 

ölçütleri  ile 

ilgili verileri 

yorumlar.   Mortaliteye ilişikin verileri analiz ederek projeksiyonlar yapabilir.  

        Fertiliteye  ilişikin verileri analiz ederek geleceğe projeksiyonlar yapabilir.  

        Sürveyans verilerine dayanarak 'epidemi' varlığıyla ilgili yorum yapabilir. 

        Çalışma alanındaki mevcut ve yeni sağlık sorunlarını saptayabilir. 

        Yaşam kayıtları ile ekolojik çalışmalar yapıp, dikkatli yorumlar yapabilir. 

        Kohort, yaş-zaman, yaş-zaman-kohort modelleri sonuçlarını yorumlayabilir. 

    

Toplumun 

sağlık düzey 

ölçütleri  ile 

ilgili verileri 

raporlar.   Araştırma verilerini tablo ve grafik haline getirebilir 

        

Toplumun sağlık düzey araştırmalarının sonuçlarını amaca göre 

raporlayabilir.  

  

TOPLUMUN 

SAĞLIK 

Toplumun 

sağlık durumu   

Toplumun sağlık sorunlarının tanımlanması için gerekli kaynakları 

inceleyebilir. 
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SORUNLARINI 

SAPTAMA 

GÖREVİ 

analizi için 

veri toplar. 

        Uygun yöntemleri kullanarak veri toplayabilir 

    

Toplumun 

sağlık 

sorunlarını 

saptamak için 

araştırma 

planlar/projel

endirir.   Sağlık sorunlarını saptamak amaçlı uygun göstergeleri seçebilir.  

        Sağlık sorunlarını saptamak amaçlı hipotezleri geliştirebilir.  

        Hipotezleri test etmek amacıyla araştırma projesi geliştirebilir. 

        Çalışmanın ön hazırlıklarını yapabilir. 

    

Toplumun 

sağlık 

sorunlarını 

saptamak için 

araştırmaları 

yürütür.   Araştırmaların uygulama aşamasının tümüne veya bir kısmına katılabilir. 

        Araştırmaları organize edebilir. 
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        Saha denetimlerini yapabilir. 

    

Toplumun 

sağlık 

sorunlarını 

saptamak için 

araştırmaların

ın sonuçlarını 

değerlendirir.    Verilerin denetimini yapabilir. 

        Verileri analiz edebilir. 

        Verileri yorumlayabilir 

        Verileri sunuma hazırlayabilir. 

    

Toplumun 

sağlık 

sorunlarını 

saptamak için 

araştırmaların

ın sonuçlarını 

raporlandırır.    

Toplumun sağlık sorunlarını saptamak için yapılan çalışmanın sonuçlarını 

amaca göre raporlayabilir.  

        Çözüm önerileri geliştirebilir 

    

Toplumun 

sağlık   Öncelikli sağlık sorunlarının puanlanmasının nasıl yapılacağını açıklayabilir. 
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sorunlarını 

önceliklendiri

r.  

        

Bu bağlamda, sağlık sorununun yaygınlığı, olgu fatalitesi, yaşam kalitesine 

etkisi, abstenteizm etkisi,aciliyet, korunabilirlik, tanı ve tedavi yeterliliği ile 

ilgli verilerin önemini sayabilir. 

  

ARAŞTIRMA PLA

NLAMA, UYGUL

AMA, ANALİZ, D

EĞERLENDİRME 

 VE RAPOR YAZ

MA GÖREVİ 

Temel 

epidemiyoloji

k 

araştırmaları 

planlar   

Gözlemsel araştırmaları (Tanımlayıcı, analitik ve melez araştırmaları), 

müdahale araştırmaları, metodolojik araştırmalar ve klinik araştırmaların 

kurgularını açıklayabilir. 

        Niteliksel araştırmalarının özelliklerini sayabilir 

        Sağlık alanında uygun istatistik yöntemleri uygulayabilir 

    

Araştırma 

yapılacak 

grubu 

belirler.   Evrenden örnek alma yöntemlerini sayabilir 

        Örneklem hacmini hesaplayabilir 

        Evrenden örnek alabilir 

        Tip 1 ve Tip 2 hata öngörüsünün sonuçlarını söyleyebilir 
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Araştırmada 

kullanılacak 

veri toplama 

tekniklerini 

belirler.   Toplanmış veriden temel ölçütleri hesaplayabilir  

        

Bağıntı ölçümlerini (Risk ölçümü, rölatif risk, tahmini rölatif risk, atfedilen 

risk) kavramlarını ve nasıl elde edileceğini hesaplar, açıklayabilir. 

        Araştırma sonucunda çıkacak ilişkilerde nedenselliği irdeleyebilir. 

    

Araştırmanın 

uygulama 

aşamasında 

görev alır.   Araştırma uygulaması ile ilgili kuralları açıklayabilir 

        Saha denetimi yapabilir. 

    

Araştırmada 

kullanılacak 

verileri 

değerlendirir.   Toplanmış veriden temel ölçütleri hesaplayabilir . 

        

Bağıntı ölçümlerini (Risk ölçümü, rölatif risk, tahmini rölatif risk, atfedilen 

risk) kavramlarını ve nasıl elde edileceğini hesaplar, açıklayabilir. 

        Araştırma sonucunda çıkacak ilişkilerde nedenselliği irdeleyebilir. 

    Araştırmalard   Çalışmalarda biası ve bias türlerini açıklayabilir. 
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a hata 

kaynaklarını 

saptar. 

        Karıştırıcı faktörlerin etkisinin nasıl  ortadan kaldırılacağını açıklayabilir. 

    

Araştırmada 

kullanılacak 

testlerin 

geçerliliğini 

ve 

güvenilirliğini 

yapar.   

Geçerlilik (İçerik-kapsam geçerliği, Uygulama geçerliği ve Yapı geçerliği) 

kavramlarını söyleyebilir. 

        

Güvenirlik (zamana göre değişmezlik (test-retest), bağımsız gözlemciler 

arası uyum, iç tutarlılık) kavramlarını söyleyebilir. 

        Araştırmalarla ilgili çeşitli disiplinlerle birlikte çalışma yapabilir 

    

Araştırmaları

n sonuçlarını 

raporlandırır.    Makale yazım kurallarını uygun olarak araştırma sonuçlarını yazabilir 

        Yazılmış makaleleri eleştirel bakış açısı ile değerlendirebilir 

    

Araştırma etik 

kurallarına 

uyar.   Araştırma etiği ile ilgili kuralları sayabilir 
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SAĞLIK HİZMET 

ARAŞTIRMASI 

VE KLİNİK 

ARAŞTIRMA 

YÖNETİMİ 

Sağlık hizmet 

araştırması 

yapar/yönetir

. 

Sağlık 

hizmetlerinin 

demografik 

yönünü 

araştırır. Demografik veri kaynaklarını ve nüfus yapısını açıklayabilir. 

        Demografide elde edilen ölçütleri hesaplayabilir.  

        Nüfus ve nüfus hareketleri ile sağlık ilişkisini açıklayabilir. 

        Doğurganlık ve ölümlülük ile demografik yapı ilişkisini açıklayabilir. 

        Sosyal değişkenlerle sağlık ilişkisini irdeleyebilir. 

        

Sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım ile toplum sağlığının 

ilişkisini irdeleyabilir. 

        Toplum içi sağlık araştırmaları için anket, ölçek gibi araçlar geliştirebilir.  

      

Sağlık hizmet 

araştırmaların

ı 

planlar/projel

endirir. Sağlık hizmet araştırmalarının özelliklerini ayırt edebilir.  

        Sağlık hizmet araştırmalarının parametrelerini sayabilir. 

        Sağlık hizmet araştırmalarının veri kaynaklarını doğru tespit edebilir. 

        Sağlık hizmet araştırmalarının önemini ve hizmetteki yerini vurgulayabilir. 

        Bir araştırma projesinin aşamalarını hizmet araştırmaları için uygulayabilir. 
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Sağlık hizmet araştırmaları ile ilgili olarak ulusal kurumlar düzeyinde proje 

üretebilir. 

        Yöneylem araştırması planlayabilir. 

        Hastane hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan araştırmalar planlayabilir. 

        

Örgütlenme, insan gücü, finansman ve hizmetlerin kullanılması ile ilgili 

araştırma planlayabilir. 

      

Sağlık hizmet 

araştırmaların

ı yürütür. Sağlık hizmet araştırmaları için ön hazırlık yapabilir. 

        Sağlık hizmet araştırmaları için bütçe hazırlayabilir. 

        Sağlık hizmet araştırmaları için takvim hazırlayabilir. 

        Sağlık hizmet araştırmaları için araştırma elemanı eğitebilir. 

        Araştırmanın yürütümünde veri güvenilirliğini değerlendirebilir. 

        Araştırma sırasında nicel ve nitel veri denetimi yapabilir 

        Araştırmacılar arasında eşgüdüm sağlayabilir 

      

Sağlık hizmet 

araştırmaların

ın sonuçlarını 

yorumlar. Veri analizinde gerekli istatistik yöntemleri kullanabilir. 

        Sağlık hizmet araştırmalarının nicel ve nitel sonuçlarını analiz edebilir. 

        Sağlık hizmetlerini değerlendirmek için ölçüt geliştirebilir 
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Sağlık hizmet 

araştırmaların

ı raporlar. 

Sağlık hizmet araştırmalarının sonuçlarını farklı formlarda (akademik, 

bürokratik, vb) rapor edebilir. 

        

Sağlık hizmet araştırmalarının sonuçlarını kendine özgü ölçütlerle ifade 

edebilir. 

    

Klinik 

araştırmaları 

yönetir 

Tanısal klinik 

araştırmalar 

yapar/katılır. Normallik ve anormalliğin tanımını ve sınırlarını açıklayabilir.   

        Tarama stratejilerini uygulayabilir. 

        

Tarama parametrelerini Duyarlılık, Seçicilik, Pozitif kestirim değeri, Negatif 

kestirim değeri, Doğruluk oranı, Yanlış pozitiflik, Yanlış negatiflik 

hesaplayabilir. 

        Tanı testlerinin etkinliği yorumlayabilir. 

        Klinik ölçümlerin geçerlilik ve güvenilirliğini test edebilir. 

      

Etiyolojik 

klinik 

araştırmalar 

yapar. Risk oranı, odds oranı, prevalans oranını ve ilişkilerini açıklayabilir. 

        Hastalık riskini belirlemede kullanılan yöntemleri açıklayabilir. 

        Popülasyonu temsil edecek uygun örneklem seçebilir. 

        Randomizasyon, eşleştirme ve çok değişkenli analizleri uygulayabilir. 
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        Hastalıkların risk etmenlerini belirleyebilir. 

        Ham ilişki ve karıştırıcı faktörleri açıklar ve ayırt edebilir. 

      

Prognostik 

klinik 

araştırmalar 

yapar. Hastalıkların prognostik etmenlerini belirleyebilir. 

        Hastalıkların prognozunu değerlendirebilir. 

        Sağkalım analizleri yapabilir. 

      

Terapötik 

klinik 

araştırmalar 

yapar/katılır. Alternatif tedaviler ve hastalar üzerindeki etkilerini araştırabilir. 

        

Klinik bakımın değerlendirilmesi için araştırma planlar ve araştırmaya 

katılabilir. 

        Hastaların yaşam kalitesinin ölçebilir. 

        Tedavinin hangi düzeyde yararlı olduğunu araştırabilir. 

      

Proflaktik 

araştırmalar 

yapar. Proflaktik araştırma planlayabilir. 

        Proflaktik araştırma yürütebilir. 
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SAĞLIK 

İSTATİSTİKLERİN

İN TOPLANMASI 

VE 

DEĞERLENDİRİL

MESİ 

Sağlık 

istatistiklerini 

toplama 

sürecini 

yönetir.   Sağlık istatistikleri için hangi verilerin toplanacağını açıklayabilir. 

        Her düzeyde sağlık istatistik formlarının doldurulmasını denetler. 

        Sağlık istatistikleri ile ilgili veri akışını düzenler. 

        Sağlık istatistik arşivi oluşturur. 

        Sağlık istatistiklerini ağ üzerinden izler. 

    

Sağlık 

istatistiklerini 

değerlendirir.   Sağlık istatistiklerini değerlendirebilecek temel istatistiki bilgileri açıklar. 

        Sağlık istatistiklerini yansıtan karşılaştırmalı tablo ve grafikler düzenler.  

        Sağlık istatistiklerini analize hazırlar. 

        Sağlık istatistiklerini analiz eder. 

        Sağlık istatistiklerini yorumlar. 

        İstatistiklerle sağlık düzeyini ifade eder.  

        Sağlık istatistiklerinin bölgeler ve uluslararası karşılaştırmalarını yapar. 

  

SÜRVEYANS 

YÖNETİMİ 

Hastalık 

sürveyansını   Sürveyansın amaçlarını açıklayabilir. 
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yönetir 

        Sürveyans türlerini açıklayabilir 

        Endemi, epidemi, pandemi, sporadi tanımlarını açıklayabilir. 

        Enfeksiyon hızlarının epidemiyolojik analizini yapar. 

        Salgın varlığını belirler. 

        Retrospektif sürveyansı yönetir. 

        Prospektif sürveyansı yönetir. 

        Aktif sürveyansı yönetir. 

        Pasif sürveyansı yönetir. 

        Enfeksiyon kontrol programlarını yürütür/katılır. 

        Enfeksiyon kontrol önlemlerini değerlendirir. 

        Sürveyansla toplanan verileri bilgiye dönüştürür. 

        İlgili birimlere geri bildirim verir. 

SAĞLIĞI 

GELİŞTİRME VE 

SAĞLIK EĞİTİMİ 

GÖREVLERİ  

TOPLUMUN 

SAĞLIĞINI 

GELİŞTİRİCİ 

PROGRAMLARI 

HAZIRLAYIP 

YÜRÜTME 

GÖREVİ   

Toplumun 

sağlığını 

geliştirici 

programları 

hazırlayıp 

yürütme  Sağlığı geliştirmede temel kavramları açıklar  
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        Sağlık davranışlarının belirleyicilerini tanımlar 

        Sağlığı geliştirmede kullanılan modelleri açıklar 

        Sağlığı geliştirmede sağlık eğitimi müdahalesinin işlevini açıklar 

        Sağlık eğitiminde kullanılan modelleri açıklayabilir 

        Sağlığı geliştirmeye yönelik özgün bir programını uygulayabilir  

  

SAĞLIK EĞİTİM 

PROGRAMLARI

NI HAZIRLAYIP 

YÜRÜTME 

GÖREVİ 

Sağlık eğitimi 

programlarını 

hazırlayıp 

yürütme    Yetişkin eğitiminin özelliklerini açıklar  

        Bir eğitim programının bileşenlerini söyleyebilir  

        Sağlık eğitimi programlarını uygulama basamaklarını tanımlayabilir 

        Sağlık eğitim programlarını yürütebilir 

        Sağlık eğitim programlarını değerlendirebilir 

  

EĞİTİM 

MATERYALİ 

GELİŞTİRME 

GÖREVİ 

Eğitim 

materyali 

geliştirme    Görsel-işitsel ders araç ve gereçlerini kurallarına uygun olarak hazırlar  

        Görsel-işitsel ders araç ve gereçlerini kurallarına uygun olarak kullanır  

  

SAĞLIK 

İLETİŞİMİ   Sağlık iletişimi  Sağlığı geliştirmede sağlık iletişiminin önemini açıklayabilir  
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GÖREVİ 

        İletişimin öğelerini açıklayabilir 

        

Halk sağlığı alanındaki bilgilerin etkili kullanımı için bir iletişim planı 

oluşturur  

        Hedef grubuna özgü mesaj geliştirebilir 

        Toplumla iletişimde dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar 

        Basın-yayın organları ile iletişimde dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar  

        Karar vericiler ile iletişimde dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar  

        Risk iletişiminin tanımını yapabilir  

        Risk iletişiminin özelliklerini sayabilir  

SAĞLIK 

YÖNETİMİ 

GÖREVLERİ  

KARAR 

VERİCİLERE 

DANIŞMANLIK 

GÖREVİ  

Sağlığı ve 

sağlık 

hizmetlerini 

iyileştirmek 

için öneriler 

geliştirir 

Toplumun 

sağlık düzeyini 

değerlendirir Hangi ölçütlerin hangi sağlık sorunları ile ilgili olabileceğini açıklar 

        Bu ölçütlerin hangi kaynaklardan sağlanabileceğini açıklar 

        Sağlık hizmetlerine erişimi ve kullanımı etkileyen faktörleri açıklar 

        Toplumdaki hastalık örüntüsünü saptar  

        Sağlığı ve sağlık hizmetlerini etkileyen faktörleri değerlendirir 
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        Çözülmesi gereken sorunları önceliklerine göre  sıralar 

      

Halk sağlığı 

görüşüne  

uygun 

stratejiler 

(öneriler) 

geliştirir Strateji geliştirme tekniklerini açıklar 

        Strateji geliştirme tekniklerini uygular 

        

Çözüm önerilerini örgütlenme, insan kaynakları, finansman, uygulama ve 

değerlendirme açılarından değerlendirebilir 

        

Çözüm önerilerine ilişkin yasal taslaklar (kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge 

vb) hazırlar 

        Proje maliyetlerini tahmin eder 

    

Karar vericiyi 

bilgilendirir  

ve yönlendirir   Sağlık hizmetlerinin kapsamını tanımlar 

        Sağlık hizmetleri ile tıbbi hizmetler arasındaki farkı tartışır 

        Sağlık hizmetlerinin uygulanışındaki olumlu ve olumsuz yönleri tartışır 

        Diğer ülkelerdeki sağlık hizmetlerini açıklar 

        Sağlık ile ilgili uluslar arası örgütleri sıralar 

        Uluslar arası kuruluşların amaçlarını ve çalışma esaslarını açıklar  
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        Sağlıkla ilgili uluslar arası örgütlerin temel politikalarını açıklar 

        Uluslar arası düzeyde yürütülmekte olan projeleri sayar 

        Karar vericinin gerek duyduğu raporu hazırlar 

        İletişim kanallarını kullanır 

        Toplantı düzenler 

        Toplantı yönetir 

        Bilgilendirme (brifing) sunumları yapar 

  

SAĞLIK 

POLİTİKALARINI 

İZLEME VE 

DEĞERLENDİRM

E GÖREVİ 

Sağlık 

Politikalarını 

izler ve 

değerlendirir 

Sağlık 

politikalarını 

izler Sağlık alanındaki karar vericileri yerel, ulusal ve küresel düzeyde tanımlar 

        Sağlık politikalarını izlemek için kullanılacak uygun ölçütleri belirler 

        Belirlediği ölçütlere göre düzenli/sürekli olarak veri toplar 

        Topladığı verileri uluslar arası kabul görecek standartlarda raporlar 

        

Topladığı verileri  sağlık hizmetlerinin temel hedefleri açısından  ulusal ve 

uluslar arası verilerle kıyaslar  

      

Sağlık 

politikalarını 

değerlendirir 

Sağlık politikalarını değişik ekonomi-politik yaklaşımların nasıl etkilediğini 

açıklar 

        Sağlık politikalarının etkililiğini değerlendirir 
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SAĞLIK 

HİZMETLERİNİ 

İZLEME, 

DENETLEME VE 

DEĞERLENDİRM

E GÖREVİ 

Hizmetin 

verimliliğini 

değerlendirir  

Hizmetlerle 

ilgili işleri ve 

çıktıları izler Denetim ekibinin nasıl oluşturulması gerektiğini açıklar 

        Performans kavramını açıklar 

        Performans ölçütleri geliştirir 

        Performansla ilgili verileri toplar 

        Performans değerlendirmesi yapar 

      

Denetim 

yapar Denetim kavramını açıklar 

        Denetim türlerini sayar 

        Hizmeti ve çalışanları denetleme tekniklerini açıklar 

        Hangi denetim yönteminin hangi durumlarda uygulanması gerektiği açıklar 

        Hizmete uygun denetim ölçütleri geliştirir 

        Denetim raporu yazar 

        Aksaklıkları giderici destek ve hizmet içi eğitim önlemlerini alır 

      

Soruşturma 

yapar Hangi durumlarda disiplin soruşturması açılması gerektiğini açıklar 

        Disiplin soruşturması yapar  
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        Suç niteliğindeki davranışları tespit eder 

        Suç niteliğindeki davranışlara uyan disiplin cezalarını önerir 

        Disiplin soruşturması raporu (fezleke) hazırlar 

        Disiplin cezası vermenin usul ve yöntemlerini açıklar 

        Ödül vermenin yararlarını (etkilerini) açıklar 

        İl ve ilçe Yönetim Kurullarının işlevlerini açıklar 

  

SAĞLIK 

HİZMETLERİNİ 

PLANLAMA VE 

PROGRAMLAM

A GÖREVİ 

Hizmetin 

verimliliğini 

artırıcı plan 

ve programlar 

yapar 

Plan 

çalışmasının 

nasıl 

yapılacağını 

belirler Planlama ekibinin kimlerden oluşması gerektiğini açıklar 

        Planlama ekibindeki kişilere uygun görevler verir 

        Planlama çalışmasının maliyetini hesaplar 

        Planlama çalışmasının zaman tablosunu hazırlar 

      

Durum 

saptaması 

yapar Hangi verilerin toplanması gerektiğini belirler 

        Verilerin hangi kaynaklardan sağlanabileceğini açıklar 

        WEB dahil kaynak taraması yapar 

        Niceliksel ve niteliksel verileri toplar 

        Verileri bilgiye dönüştürür 
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        Sorunları önceliklerine göre sıralar 

      

Kaba ve 

ayrıntılı plan 

yapar Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirler 

        Hedeflere ulaşmak için uygun stratejiler belirler  

        Strateji geliştirme tekniklerini açıklayabilir 

        Projeksiyon türlerini açıklar 

        Potansiyel ve müdahale projeksiyonları yapar 

        

Çözüm önerilerini  örgütlenme, insan kaynakları, finansman, uygulama ve 

değerlendirme açılarından tartışır 

        

Çözüm önerilerine ilişkin yasal taslaklar (kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge 

vb) hazırlar 

        Plan ve programın maliyetini tahmin eder 

        İş matrisi hazırlar 

        Yazılı plan dokümanı hazırlar 

      

Planın 

uygulanışını 

izler Planla ilgili personel eğitimi yapar 

        Plan ve programla ilgili değerlendirme kriterleri belirler 

        Değerlendirme kriterlerine uygun verileri toplar  

        Plan uygulanmasındaki aksaklıkları belirler 
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        Değerlendirme sonucuna göre planda uygun düzeltmeleri yapar 

  

SAĞLIK 

KURULUŞLARINI

N SEVK VE 

İDARESİ GÖREVİ 

Hizmete 

uygun alt 

yapıyı 

oluşturma 

Hizmete 

uygun 

organizasyon 

yapma Türkiye'nin yönetim yapısını açıklayabilir 

        Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin yapılanmasını ve uygulanışını açıklar 

        Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra örgütünü açıklar 

        

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların görevlerini ve örgütlenmelerini 

açıklar 

        Kamuda ve özel sektörde çalışmanın esaslarını açıklar 

        Sağlık hizmetlerini ilgilendiren başlıca mavzuatı sıralar 

        Mevzuatın uygulanışına ait olumlu ve olumsuz durumları tartışır 

        Yerel koşullara uygun hizmet modelini tasarlar 

        Gerekli, fizik alt yapıyı ve araç-gereci belirler  

        Bütçe hazırlar 

        Finans kaynaklarını belirler 

      

Hizmete 

uygun 

personeli 

sağlar  Hizmet için gereken personeli sayı ve niteliklerine  göre belirler  

        Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını hazırlar 
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        Personelin  görev, yetki ve sorumluluklarını açıklar 

        

Personelin görevlerini yapabilmeleri için hangi bilgi ve becerilere sahip 

olmaları gerektiğini açıklar 

        Personelin atama işlemlerini açıklar 

    

Hizmeti sevk 

ve idare 

Personel 

kullanır Personel için uygun çalışma koşullarını açıklar 

        Ekip üyelerinin çalışmalarını koordine etme ilkelerini açıklar 

        Personelin özlük, sicil ve disiplin işlerinin nasıl yürütüleceğini açıklar 

        Hizmeti ve personeli denetlemenin ilkelerini açıklar 

        Yetki devri yapmanın usul ve yöntemlerini açıklar 

        

Ekip üyelerini iş dayanışması ve hizmeti geliştirici öneriler geliştirme 

yönünde teşvik etmenin önemini açıklar 

      

Kaynak 

kullanır Kaynakları önceliklere göre nasıl dağıtacağını açıklar 

        Toplumun parasal kaynaklarını harekete geçirici mekanizmaları açıklar 

        Kamu bütçesini harcama ilkelerini açıklar 

        Satın alma işlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğini açıklar 

        Satın alma için şartname hazırlar 

        Ayniyat ve depo işlemlerini açıklar 

      

Hizmeti 

yürütür Resmi yazışma ilkelerini açıklar 
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        Kayıt tutmanın önemini açıklar 

        Kayıtların nasıl sağlanıp saklanacağını açıklar 

        Kanıta dayalı karar vermenin ilkelerini açıklar 

        İl ve ilçe düzeyindeki sağlıkla ilgili kurulların işlevlerini açıklar 

        Diğer kurum ve sektörlerle iletişim kurmanın ilkelerini açıklar 

        Çalışma raporları hazırlar 

        Toplumun sağlık hizmetlerine katılmasını sağlayıcı mekanizmaları  açıklar 

        

İlaç ve tıbbi malzeme ile ilgili ruhsat, fiyatlandırma, ithalat gibi işlemleri 

açıklar 

        Çevre sağlığı ve gıda kontrolü ile ilgili uygulamaları açıklar 

        

Sosyal hizmetler kapsamına giren hizmetleri ve bunların nasıl 

yürütüldüğünü açıklar 

  

HİZMET İÇİ 

EĞİTİM GÖREVİ 

Hizmet içi 

eğitim (HİE) 

programı 

geliştirir   Yetişkin eğitiminin özelliklerini açıklar  

        Bir eğitim programının bileşenlerini söyleyebilir  

        Sağlık eğitimi programlarını uygulama basamaklarını tanımlayabilir 

        Sağlık eğitim programlarını yürütebilir 

        Aylık ve yıllık HİE eğitim planları yapar  

    HİE programı   HİE programındaki içerik için oturum (ders) planlarını hazırlar  
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için hazırlık 

yapar 

        Görsel-işitsel ders araç ve gereçlerini kurallarına uygun olarak hazırlar 

        

HİE öncesi, eğitim sırasında ve sonrasında uygun atmosfer yaratmak için 

gereken hazırlıkları yapar 

    

HİE 

programını 

uygular   Yetişkin eğitimi kurallarına uygun bir şekilde HİE yürütür  

        

HİE yürütürken katılımcı (interaktif) eğitim tekniklerini kurallarına uygun 

olarak kullanır 

        HİE yürütürken grupta var olan dinamiklere uygun eğitici yanıtını gösterir  

    

HİE 

programını 

değerlendirir   HİE sonuçlarını değerlendirir  

        

Değerlendirme sonuçları ve katılımcıların geribildirimleriyle HİE programını 

yeniden gözden geçirir 

  

KAYNAK 

YÖNETİMİ 

GÖREVİ 

Sağlık insan 

gücü 

Sağlık insan 

gücü 

gereksinimini 

belirler Yerel ölçekte çalıştığı kurumdaki personelin görev tanımlarını yapar 

        Çalıştığı kurumda personelin iş analizini yapar 
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        Çalıştığı kurumda personelin iş yükünü değerlendirir 

        Sağlık insangücü durum raporu hazırlar 

      

sağlık insan 

gücü 

planlamasını 

yönetir Sağlık insangücü planlamasının temel özelliklerini açıklar 

        Ulusal ölçekte sağlık insangücü planlama ekibinde yer alır 

      

sağlık insan 

gücünün 

yetkinliğini 

değerlendirir Sağlık insangücünün yetiştirilmesi ile ilgili ölçütleri açıklar 

        

Sağlık insangücünün yeterliliği ile ilgili nitelik ve nicelik olarak 

değerlendirmeye temel oluşturacak ölçütleri açıklar 

      

sağlık insan 

gücünü 

yönetir Personel yönetimin temel ögelerini açıklayabilir 

        Sağlık insangücünün istihdam dinamiklerini açıklar 

        

Çalışma biçimlerinin (Memur, kadrolu işçi, sözleşmeli, taşeron vb.) sağlık 

alanındaki olası etkilerini açıklar 

        Çalıştığı kurumda personelin iş stresini değerlendirir 

        Çalışan memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek üzere ölçütler belirler 
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        Çalışan memnuniyetini ölçer  

    Finansman 

Sağlık 

hizmetlerinde 

finansman 

gereksinimini 

belirler  

Sağlık hizmetlerinin finansman kaynaklarını ve sağlık sistemlerinin bu 

kaynaklara göre sınıflandırılmasını açıklar 

        

Sağlıkta farklı finansman kaynaklarının hizmet kullanımını ve dağılımını nasıl 

etkileyeceğini açıklar 

        Sağlık hizmetlerinde maliyet analizi yapabilir 

        Çalıştığı kurum için tahmini bütçe hazırlar 

        

Bu ölçütlere uygun olarak periyodik raporlar hazırlar ve bu raporları ilgililer 

ile paylaşır 

SALGIN VE 

AFETLERDE 

SAĞLIK 

YÖNETİMİ 

GÖREVLERİ  

SALGIN 

YÖNETİMİ 

GÖREVİ 

Salgını 

tanımlar 

Salgının erken 

dönemde 

farkına varır 

ve salgını 

doğrular Sürveyans sisteminden gelen verileri izler, analiz eder 

        Vaka sayılarındaki artışın salgın olup olmadığını ayırt eder 

        Salgın insidans eğrisi çizer 

        Salgın insidans eğrisini yorumlar 

        Vaka sayılarındaki artışı gösteren hızları hesaplar 
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        Aktif olgu arama çalışmasını uygular 

        Olguları olası, kuvvetle olası, kesin vaka olarak ayırır 

      

Salgının 

kaynağını 

tespit eder Bulaşıcı hastalıklarda salgınlara neden olabilecek etkenleri sayar 

        Kaynağa yönelik vaka kontrol tipinde araştırmalar yapar 

        Araştırma sonucunda elde edilen sonuçları yorumlar 

      

Salgın için risk 

altındaki 

grupları 

belirler Vakaları kişi yer zaman yer özeliklerine göre ayır 

        Risk altındaki grupları belirler 

        Salgınlarda risk altındaki gruplara yönelik önlemleri sayar 

    

Salgını 

kontrol eder 

Salgın 

durumunda 

sağlam kişiye 

yönelik 

önlemler alır Hizmette öncelikli grupları belirler 

        Sağlam kişiye yönelik önlemleri uygular 

      

Salgın 

durumunda 

Kişisel hijyen, konut sağlığı, sağlığı tehdit eden kuruluşlar, su ve besinleri 

araştırır 
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bulaşma 

yoluna yönelik 

önlemler alır 

        Salgınlarda bulaşma yönelik önlemleri uygular 

      

Salgın 

durumunda 

sağlam kişiye 

yönelik 

önlemler alır 

Salgınlarda kaynak olabilecek durumların (insan, hayvan, gıda vb) tanımını 

yapar 

        Salgınlarda kaynağa yönelik önlemleri uygular 

        Salgınlarda kaynağın bulunması çalışmalarını yürütür 

      

Salgının 

yenilenmemes

i için önlemler 

alır ve salgın 

raporu yazar 

Kaynağa, bulaşma yoluna ve sağlam kişiye yönelik hizmetlerin sürekliliğini 

sağlar 

        Alınan önlemleri sürekli izler 

        Salgın süresince yapılan işleri raporlar 

      

Salgın 

durumunda 

iletişimi Salgın durumunda iletişimin, bilgi paylaşımının önemini benimser 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Halk Sağlığı, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 42/75 43/113



 

43 

43 

yürütür 

        Salgın durumunda hızlı toplum bilgilendirme çalışmaları uygular 

        

Salgınla ile ilgili verileri bilgi haline dönüştürüp üst ve alt kademe 

yöneticilere sunmanın önemini açıklar 

  

AFETLERDE 

SAĞLIK 

YÖNETİMİ 

GÖREVİ 

Afet öncesi 

dönemde 

görevleri 

Afet öncesi 

dönemde 

hazırlık 

çalışmalarına 

katılır Afetlerle ilgili tanımları yapar ve afetleri sınıflandırır 

        Afet döneminin evrelerini sayar bu evrelerin özelliklerini açıklar 

        Afetlerin felaketlere dönüşme nedenlerini sayar 

        Afet öncesi dönemde hazırlık çalışmalarını sayar 

        Afet öncesi dönemde afetler için riskli bölgeleri belirler 

        Afet öncesi dönemde hazırlıklı olma ile ilgili toplum eğitimleri  planlar 

      

Çalıştığı 

bölgede afet 

koordinasyon 

biriminde 

görev ve 

sorumluluk 

alır Afet koordinasyon biriminin tanımını yapar ve görevlerini sayar 
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        Afet koordinasyon biriminin çalışma yöntemlerini açıklar 

      

Afet öncesi 

kurumsal, 

toplumsal afet 

planları yapar Afet öncesi kurumsal, toplumsal ve aile afet planlarının öğelerini sayabilir 

        Her düzeyde (hastane, kurum, toplumsal, aile) afet planı hazırlar  

        Afet planında çok sektörlü yaklaşımı kullanır 

        Afet planlarına uygun tatbikatları yürütür 

TOPLUMUN 

SAĞLIĞINI 

KORUMA VE 

İYİLEŞTİRME 

GÖREVLERİ  

BİRİNCİL, 

İKİNCİL VE 

ÜÇÜNCÜL 

KORUMA 

HİZMETLERİNİ 

ORGANİZE EDİP 

YÜRÜTME 

Birincil, ikincil 

ve üçüncül 

korunma 

hizmetlerini 

yönetir   

Öncelikli sağlık sorunlarına karşın yürütülen birincil, ikincil, üçüncül 

korunma yöntemlerinin durumunu değerlendirebilir 

        Koruyucu hizmet açığını saptayabilir 

        Koruyucu hizmetlerle ilgili altyapı gereksinimlerini belirleyebilir 

        

Temel sağlık hizmetleri ve hastane düzeyindeki koruyucu hizmetlerin 

altyapısını kurabilir 

        

Sağlık hizmetlerinin her basamağındaki koruyucu hizmetlerin yürütülmesini 

koordine edebilir 
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ÇOCUK SAĞLIĞI 

İLE İLGİLİ 

GÖREVLERİ 

Çocuk 

Sağlığıyla ilgili 

Görevleri 

Sağlam çocuk 

izlemiyle ilgili 

görevleri Çocukluk dönemlerinin özelliklerini açıklayabilir  

        Sağlam çocuk izleminin aşamalarını sıralayabilir  

        Çocukluk dönemlerinde beslenmenin özelliklerini açıklayabilir 

        

0-6 yaş grubunda ,sağlam çocuk periyodik izlemlerinin yapılmasını 

sağlayabilir. 

        

Sağlam çocuk izlemlerinde ,büyüme ve gelişmeyi takip ederek sorunların 

erken tanısının 

        Çocukluk dönemi aşı takvimini açıklayabilir 

        Anneleri emzirme, meme bakım ve besleme teknikleri konusunda eğitebilir 

      

Çocuklarda sık 

görülen sağlık 

problemleriyle 

ilgili Görevleri Toplumdaki çocuklarda sık görülen sağlık sorunlarını  belirleyebilir  

        Sık görülen hastalıkların sosyal nedenlerini tanımlayabilir. 

        

Sık görülen hastalıklardan korunma, erken tanı ve tedavi yöntemlerini 

tanımlayabilir. 

        Kazalar ve yaralanmaların nedenlerini ve korunma yöntemlerini açıklar 

      

Toplum Çocuk 

sağlığını  Bebek ve çocuk sağlığı  göstergelerini hesaplayabilir 
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değerlendirme 

Görevi 

        Bebek ve çocuk sağlığı  göstergelerini yorumlayabilir 

        Çocuk sağlığını etkileyen faktörleri sıralayabilir  

        Dünyada ve Türkiye'de çocuk sağlığı göstergelerini kıyaslayabilir 

      

Çocuk 

sağlığıyla ilgili 

programlar 

planlama, 

uygulama ve 

yürütme 

Görevi Çocuk sağlığıyla ilgili Türkiye'de yürütülen programları sayabilir 

        

Çocuk sağlığı morbidite ve mortalite hızlarını azaltmak için çözüm önerileri 

geliştirebilir 

        Çocuk sağlığıyla ilgili sektörlerle işbirliği yapabilir 

        Çocuk istismarını önlemeye yönelik programlar yürütebilir 

        

Kazalar ve yaralanmaların nedenlerine yönelik koruyucu önlemlerin 

alınmasını sağlayabilir 

  

OKUL SAĞLIĞI 

İLE İLGİLİ 

GÖREVLERİ 

Okul 

Sağlığıyla ilgili 

Görevleri 

Okul sağlığı 

Hizmetleriyle 

ilgili görevleri Okul sağlığının toplum sağlığı  ile ilişkilerini açıklayabilir 
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        Okul sağlığı hizmetlerinin bileşenlerini sıralayabilir 

        Okul çağı çocuklarında beslenmenin önemi açıklayabilir  

        

Okulda öğretmen, personel ve öğrencilere, sağlığı koruyucu ve geliştirici 

yönde uygulamalarının toplum sağlığına olan katkısını açıklayabilir 

        

Dünyada ve Türkiyede yürütülen önemli okul sağlığı projelerini 

değerlendirebilir 

      

Okullarda sık 

görüle sağlık 

sorunlarıyla 

ilgili görevleri Okul çağı çocuklarındaki önemli sağlık sorunlarını tanımlayabilir 

        

Önemli çocuk sağlığı sorunlarından korunma ,erken tanı ve tedavi  

yaklaşımlarını  sıralayabilir 

        Bulaşıcı hastalıkların  kontrolünün önemini açıklayabilir  

        Okulda  salgın kontrolünün basamaklarını sıralayabilir 

        Okulda oluşan bir salgını yönetebilir 

        

Beslenme sorunlarının erken dönemde saptanmasını ve tedavisinin 

yapılmasını 

        Okullarda sık görülen sağlık sorunlarının taranması çalışmalarını yürütebilir 

      

Okul sağlığıyla 

ilgili 

programları Okulda sağlık hizmeti planlayabilir 
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planlama, 

uygulama ve 

yürütme 

Görevi 

        Okulda sağlık hizmetinin yürütülmesine rehberlik edebilir 

        Okulun beslenme ile ilgili programlarının oluşturulmasını sağlayabilir. 

        

Öğrencilerin sağlık bilincine sahip olmaları için okul idaresi ile birlikte eğitim 

programları geliştirebilir 

        Okul sağlığıyla ilgili programları yürütebilir. 

        

Okul çevre sağlığını düzeltmeye yönelik olarak  ilgili kurumlarla işbirliği 

yapabilir 

  

KADIN/ÜREME 

SAĞLIĞI 

GÖREVLERİ 

Kadın sağlığı 

düzeyini 

değerlendirir   Kadın sağlığını belirleyen faktörleri açıklar 

        Toplumsal cinsiyet ve sağlık ilişkisini kurar 

        Kadının statüsünün sağlığını nasıl etkilediğini açıklar 

        

Sosyal ve kültürel çevrede kadının güçlendirilmesi konusunda karar 

vericilere rehberlik eder 

    

Kadın sağlığı 

hizmetlerini 

yönetir   

Kadının yaşam dönemlerine özgü potansiyel ve mevcut sorunlarını ve 

bunlara ait çözüm yollarını tanımlayabilir 
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        Adolesanlara yönelik üreme ve cinsel sağlık hizmetlerini yönetir 

        Erişkin döneme yönelik üreme ve cinsel sağlık hizmetleri yönetir 

        

Menopoz/postmenopozal döneme yönelik üreme ve cinsel sağlık hizmetleri 

yönetir 

        Kadına yönelik şiddetin kadın sağlığına olan etkilerini açıklar 

        Kadına yönelik şiddet konusunda karar vericilere rehberlik eder 

        

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde birincil,ikincil ve üçüncül korunmayı 

açıklayabilir. 

        Çalışma yaşamının kadın sağlığına olan etkilerini açıklar 

        

Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin Temel Sağlık Hizmetleri 

içerisindeki önemini açıklar 

        

Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin TSH kapsamında sağlanması için 

gereken hizmet modeli/araç-gereci açıklar 

        

Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin verilmesi için gerekli insan 

gücünün nicelik ve nitelik özelliklerini açıklar 

        Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin sunumunu planlar 

        

Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerini kadının yaşam dönemlerine uygun 

ve bütüncül biçimde örgütler 

        

Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerini kadının yaşam dönemlerine uygun 

ve bütüncül biçimde değerlendirir 

        Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin sunumunda sektörler ve disiplinler 
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arası işbirliğini sağlar 

        

Yerel koşullara ve hizmetin özelliğine göre uluslar arası standartlara paralel 

protokoller ve eylem planları hazırlar 

    

Güvenli 

annelik 

hizmetlerini 

yönetir   Anne ölümü, perinatal ölüm ve yenidoğan ölümlerinin tanımını yapar 

        Anne ölümü, perinatal ölüm ve yenidoğan ölüm nedenlerini sıralar 

        

Anne ölümleri ve yenidoğan ölümlerini önlemede “Güvenli Annelik” 

yaklaşımının önemini açıklar 

        

Güvenli annelik programındaki “anne-bebek paketinde” yer alan 

müdahaleleri açıklar 

        

Doğum öncesi bakım verecek personelin bilgi-beceri düzeylerini 

değerlendirir 

        

Doğumların, sağlık kuruluşlarında, bu sağlanamaz ise sağlık personeli 

yardımı ile yapılmasını örgütler 

    

İstenmeyen 

gebeliklerin 

önlenmesi ve 

düşük 

hizmetlerini   İstenmeyen gebeliklerin nedenlerini ve sonuçlarını açıklar 
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yönetir 

        Düşüklerin mediko-sosyal ve epidemiyolojik özelliklerini açıklar 

        Düşüklerin anne, aile ve toplum açısından önemini açıklar 

        Düşük konusundaki mevzuatı açıklar 

        

Doğurganlığın düzenlenmesi konularında topluma dayalı araştırmaları ve 

hizmet araştırmalarını planlar 

        

Doğurganlığın düzenlenmesi konularında topluma dayalı araştırmaları ve 

hizmet araştırmalarını uygular 

    

Aile 

planlaması 

hizmetlerini 

yönetir   Doğurganlığı etkileyen faktörleri açıklar 

        Aşırı doğurganlığın kadın sağlığına olumsuz etkilerini sayar 

        

Aile planlaması yöntemlerini, endikasyon ve kontrendikasyonlarını 

açıklayabilir. 

        Kadınlara ve erkeklere aile planlaması danışmanlık hizmeti verir 

        

Bireylerin aile planlaması hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli 

önlemleri alır 

        Aile planlaması hizmetleriyle ilgili kayıt bildirim sistemini açıklar 

        Toplumda aile planlaması gereksinimi, hizmet kullanımı gibi konularda 
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epidemiyolojik araştırmaları planlar 

        

Toplumda aile planlaması gereksinimi, hizmet kullanımı gibi konularda 

epidemiyolojik araştırmaları uygular 

    

Kadın 

sağlığında 

erken tanı 

hizmetlerini 

yönetir   Kadın sağlığında erken tanının önemini açıklar 

        

Erken tanı yöntemlerinin (meme muayenesi, servikal smear vs.) 

doğurganlık çağındaki kadınlara periyodik olarak uygulanmasına yönelik 

çalışmaları örgütler 

        Risk yaklaşımını açıklar 

        

Riskli grupları saptayarak bu gruplara yapılan periyodik ziyaret ve erken tanı 

hizmetlerini riskin durumuna göre düzenler 

        Kadın sağlığı/üreme sağlığında danışmanlık hizmetlerini yürütür. 

    

Cinsel yolla 

bulaşan 

enfeksiyonları 

kontrol eder   Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların epidemiyolojisini açıklar 

        

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunma, erken tanı ve  tedavi 

hizmetlerini örgütler 
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        İnfertilitenin epidemiyolojisini açıklar 

        İnfertilitenin sosyal sonuçlarını açıklar 

    

Kadın 

sağlığı/üreme 

sağlığı ve AP 

konusunda 

eğitim 

hizmetlerini 

yürütür 

Hizmet içi 

eğitimleri 

yürütür 

Kadın sağlığı/üreme sağlığı ve aile planlaması konularında sağlık 

personeline yönelik hizmet içi eğitimleri yürütür 

      

Halk 

eğitimlerini 

yürütür 

Kadın sağlığı/üreme sağlığı ve aile planlaması konularında topluma yönelik 

eğitimler verir 

        Kadına yönelik şiddet konusunda topluma eğitim verir 

  

BULAŞICI 

HASTALIKLARLA 

İLGİLİ 

GÖREVLER 

Bulaşıcı 

hastalıkların 

toplumdaki 

durumunu 

izleme ve 

değerlendirm

e   Toplumda yaygın görülen bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojilerini açıklar 

        Bulaşıcı hastalıklarda enfeksiyon zinciri kavramını açıklar 
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Bulaşıcı hastalıkların toplumdaki yapısı, gelecekteki durumlarıyla ilgili 

tahminlerde bulunur 

        Bulaşıcı hastalıklarda birincil, ikincil ve üçüncül korunma önlemlerini sayar 

        

Hava yoluyla bulaşan hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini, korunma 

kontrol önlemlerini açıklar 

        

Su ve besinlerle bulaşan hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini, korunma 

kontrol önlemlerini açıklar 

        

Temasla bulaşan hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini, korunma kontrol 

önlemlerini açıklar 

        

Vektörlerle bulaşan hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini, korunma 

kontrol önlemlerini açıklar 

        

Zoonozların epidemiyolojik özelliklerini, korunma kontrol önlemlerini 

açıklar 

        Bulaşıcı hastalıklarla ilgili ulusal düzeyde yürütülen programları sayar 

        Ulusal programların öğelerini açıklar 

        

Uluslar arası boyut kazanmış hastalıklar için yürütülen uluslar arası 

programların öğelerini sayar 

        Sürveyans sistemini yapılandırır 

        Bulaşıcı hastalıkların sürveyansını yapar 

        Bulaşıcı hastalıklara karşı kaynağa yönelik önlemleri sayar 

        Bulaşıcı hastalıklar için sağlam kişiye yönelik önlemleri önerir 
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        Bulaşma yoluna yönelik genel önlemleri sayar 

    

Toplumda 

Bulaşıcı 

Hastalıkları 

Engelleme ve 

Korunma 

Önlemlerinn 

alınmasına 

rehberlik eder 

Bulaşıcı 

hastalıklar 

çıktıktan 

sonra 

yayılmasını 

önleme 

çalışmalarını 

yürütür Bulaşıcı hastalıklar çıkmadan önce alınması gereken önlemleri sayabilir 

        Bulaşıcı hastalıklar çıkmadan önce alınması gereken önlemleri uygulayabilir 

        Alınan önlemleri izler, değerlendirir 

        Bulaşıcı hastalık kontrolünde örgüt içi işbirliğini sağlar 

        Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde toplum katılımını sağlar 

      

Bulaşıcı 

hastalıklar 

çıkmadan 

önce ve 

çıktıktan 

sonra topluma 

yönelik 

eğitimleri Alınan önlemleri topluma tanıtır 
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planlar 

        Toplumla iletişim kanallarını kullanır 

      

Bulaşıcı 

hastalıkların 

engellenmesi 

ve 

kontrolünde 

sektörler arası 

işbirliği yapar 

Bulaşıcı hastalıkların kontrolünün çok sektörlü yaklaşım gerktirdiğini 

benimser (tutum) 

        Sektörler arası iletişim kanallarını kullanır 

        

Çok sektörlü yaklaşımı içeren bulaşıcı hastalık kontrol programları geliştirir 

ve uygular 

  

KRONİK 

HASTALIKLARLA 

İLGİLİ 

GÖREVLERİ 

Kronik 

hastalıkların 

kontrolü ve 

önlenmesi 

çalışmalarını 

yürütür   Toplumda hastalık yükü oluşturan başlıca kronik hastalıkları sayar 

        Kronik hastalık yükü çalışmalarını yürütebilir. 
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Kronik hastalıklardaki yaygın risk faktörlerini  (sigara, alkol, alkol, obezite, 

aktivite azlığı, stres gibi) sayar 

        

Kronik hastalıklar ile ilişkili risk faktörlerinin kişi, yer, zaman özelliklerini 

açıklar 

        Kronik hastalıkların kontrol ve izleme ilkelerini açıklar 

        Kronik hastalıklar ile ilişkili risk faktörlerinin dağlımlarını açıklar 

        Kronik hastalıklar ile ilişkili risk faktörlerinin trendini izler 

        Mesleksel faktörlere bağlı hastalıklarının kontrolü ilkelerini sayabilir. 

        

Kronik hastalıklardan korunmada birincil-ikincil-üçüncül korunma 

yaklaşımlarını açıklar 

        Kronik hastalıklardan korunmada toplum için eğitim programları geliştirir 

        Kronik hastalıklardan korunmada toplum için eğitim programları uygular 

        

Kronik hastalıklardaki yaygın risk faktörlerini  (sigara, alkol, obezite, aktivite 

azlığı, stres gibi) önlemeye yönelik klinik ve saha programlarını yürütür  

  

YAŞLI SAĞLIĞI 

İLE İLGİLİ 

GÖREVLER 

Yaşlılık 

döneminde 

sağlığın 

korunması 

geliştirilmesi   Yaşlılığı tanımlar 

        Dünyada ve Türkiye’de nüfusun değişimini tanımlar 

        Dünya ve Türkiye için doğuşta beklenen yaşam sürelerini sayar 
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        Yaşlılık dönemindeki fizyolojik değişiklikleri sayar 

        Yaşlılık dönemindeki psikolojik değişiklikleri sayar 

        Yaşlılığın sosyal boyutunu açıklar 

        

Yaşlılarda günlük yaşam aktiviteleri ölçmede kullanılan ölçeklerin içeriklerini 

sıralar 

        Aktif yaşlanmayı açıklar 

        Sağlıklı yaşlanma önerilerini sıralar 

        Yaşlılıktaki beslenme ilkelerini sayar 

        Yaşlılıktaki ilaç tedavisi ilkelerini açıklar 

        Yaşlılara verilecek sağlık hizmetleri ilkelerini açıklar 

        

Türkiye’de yaşlı sağlığı ile ilgili ulusal eylem planlarının içeriklerini eleştirel 

yaklaşım ile tartışır 

        Yaşlılık döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunlarını sıralar 

        

Yaşlılardaki bulaşıcı hastalıkların kontrolündeki birincil, ikincil ve üçüncül 

korunma ilkelerini sayar 

  

RUH SAĞLIĞI İLE 

İLGİLİ 

GÖREVLERİ 

Toplum ruh 

sağlığını 

koruyucu ve 

geliştirici 

hizmetleri 

planlar,  

Toplum ruh 

sağlığını 

koruyucu ve 

geliştirici 

hizmetleri 

planlar. Öncelikli ruh sağlığı sorunlarını ve grupları tanımlar. 
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yürütür/yöne

tir ve 

değerlendirir. 

        

Birinci basamakta koruyucu ruh sağlığı danışmanlığı hizmeti verilmesi için 

bir hizmet modeli geliştirir. 

        

Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin anne-baba eğitimleri şeklinde  diğer 

programlarda yer almasını sağlar.   

        

Ruh sağlığı örselenmiş kişi ve gruplara yönelik esenlendirici sağlık 

hizmetlerini planlar. 

        

Sık görülen ruh sağlığı sorunlarının yönetimini  birinci basamakta 

gerçekleştirmek için hizmet modeli geliştirir.  

        

Doğal afet, kaza, travmatik yaşantılar, terör, göç ve kriz durumlarında 

ortaya çıkabilecek ruh sağlığı sorunlarına yönelik hizmet modeli geliştirir.  

        

Koruyucu ve geliştirici ruh sağlığı hizmetlerini  toplu yaşam alanlarında 

yaygınlaştırmak için model geliştirir.   

        

Yenilikçi toplum ruh sağlığı hizmetlerini izleyerek kendi bölgesindeki 

hizmetleri iyileştirmek için yöntemler geliştirir. 

      

Toplum ruh 

sağlığını 

koruyucu ve 

geliştirici 

Sektörlerarası işbirliği içinde birinci basamakta koruyucu ve geliştirici ruh 

sağlığı hizmetlerinin sunumunu yönetir.  
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hizmetleri 

yürütür/yönet

ir. 

        

İyileştirici ve esenlendirici ruh sağlığı hizmeti sunan kurumların birinci 

basamak hizmetlerle eşgüdümünü sağlar.  

        

Okullarda çoğaltıcı eğitim yöntemlerinden (öğretmen eğitimi, akran eğitimi 

vb) yararlanarak  eğitim programları düzenler.  

        

Etkinliği kanıtlanmış toplumsal girişimlerin kendi bölgesinde uygulanmasını 

sağlar.   

      

Toplum ruh 

sağlığını 

koruyucu ve 

geliştirici 

hizmetleri 

değerlendirir.  

Toplum ruh sağlığı hizmetlerini düzenli aralıklarla değerlendirerek 

raporlandırır.   

        

Yaptığı değerlendirmeleri sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine  yönelik 

planlama ve  girişimlerde kullanır. 

        

Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için gerekli girişimlerin gerçekleştirilmesine 

önderlik eder.  

  

ÇEVRE SAĞLIĞI 

İLE İLGİLİ 

Çevre sağlığı 

hizmetlerini   Çevre sağlığının kapsadığı konuları ve sağlık açısından önemini açıklar 
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GÖREVLERİ yürütür 

        Çevresel hastalıkları (Çoklu Kimyasal Sensitiviteler, Minimata gibi) tanımlar 

        İklim değişikliği ve olası sağlık etkilerini açıklar 

        

Çevre sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşları, görev, yetki ve sorumluluklarını 

açıklar 

        Çevre sağlığı  mevzuatını açıklar 

        

Vektörlerin üremesini, vektörlerin barınaklara girmesini önleyici önlemleri 

aldırtır  

        

Barınakların insanların fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerini karşılaması 

ve hastalık bulaşmasını önleyecek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilir. 

        

Barınak ve yerleşim yerlerinin sağlıklı olmasının önemini ve koşullarını 

açıklayabilir 

        İnsektisitleri uygulanmasını yönetebilir. 

        

Çevre sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla kendi yetki ve sorumlulukları 

konularında eşgüdüm sağlar, işbirliği yapar 

      

Su kirliliğini 

önler 

İçme ve kullanma suyunun insan sağlığı açısından önemini ve su kirliliğinin 

yaratacağı sakıncaları açıklar. 

        

Su kaynaklarının, içilebilir nitelikteki suyun özelliklerini ve su kirleticilerini 

sayar 

        Atık sular ile ilgili sorunları, endüstriyel ve evsel atık suların özelliklerini 
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sayar 

        

Suyun kaynaktan kullanılacağı son noktaya gelinceye kadar koruma 

yöntemlerinin kullanılması çalışmalarında yer alır 

        Suların fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik incelemelerini yönetebilir 

        Kitlesel su sanitasyonu önlemlerini açıklar 

        Suyun sanitasyon işlemlerini yönetebilir 

        Klor düzeyini ölçebilir 

      

Atık 

yönetimine 

katılır 

Sıvı ve katı atıkların tür ve özelliklerini ve insan sağlığına olumsuz etkilerini 

açıklar 

        Atık su sanitasyonunu ve dezenfeksiyonunu açıklayabilir 

        

İnsan dışkı ve idrarının yer altı ve yerüstü suları ile çevreyi kirletmemesi için 

gereken önlemlerin alınması çalışmalarını açıklayabilir 

        

Kırsal ve kentsel bölgelerde katı atıkların toplanma yöntemlerini 

sınıflayabilir 

        Atıkların uzaklaştırılıp, zararsızlaştırılmasında; çağdaş yöntemleri açıklar  

      

Gıda güvenliği 

çalışmalarına 

katılır 

Besin hijyeninin beslenme ve besinlerle bulaşan hastalıklar açısından 

önemini açıklar. 

        Besin denetiminin önemini açıklar 

        Besin sanayisinde çalışan ve besin üretip satanların sağlıklı olmalarının 
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besin hijyeni açısından önemini açıklar 

        Besinlerin üretildiği andan başlayarak sağlıklı olmasının önemini açıklar 

        Besin saklama yöntemlerini sayabilir 

        

Besinlerden örnek alıp fizik, kimyasal ve bakteriyolojik incelemeleri 

yönetebilir 

        

Besin sanayisinde çalışanlarla besin üretip satanların peryodik 

muayenelerini yaptırır  

        Gerekli durumlarda (hasta ve taşıyıcı) kişilerin tedavilerini yaptırabilir 

        

Besin kaynaklarının sağlıklı olabilmesi için veteriner hekim, tarımcı ve diğer 

meslek üyeleri ile ekip çalışması yapar 

        

Besinlere bulaşma olmasını engelleyecek önlemleri uygulanmasını 

yönetebilir 

      

Gürültü 

kirliliğinin 

önlenmesi 

çalışmalarına 

katılır Gürültünün insan sağlığına olumsuz etkilerini açıklar 

        

Gürültünün önlenmesi için yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

çalışmalarına katılır 

      

Hava 

kirliliğinin Hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerini açıklar 
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önlenmesi 

çalışmalarına 

katılır 

        Kapalı ortam hava kalitesini ve önemini açıklar 

        Kapalı ortam hava kirliliğini azaltacak önlemlerin uygulanmasını yönetebilir 

        

Hava kirliliğinin etkilerinin önlenmesinde alınması gereken bireysel 

önlemler konusunda halkı ve bireyleri eğitir 

        

Hava kirliliği durumunda risk gruplarına uygulanacak önlem ve tedavilerinin 

yapılması çalışmalarında yer alır 

      

Elektromanye

tik kirliliğin 

önlenmesi 

çalışmalarına 

katılır 

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ve etkilerinin önlenmesinde alınması 

gereken önlemler konusunda halk ve bireylerin eğitiminde yer alır 

        İyonlaştırıcı radyasyonun insan sağlığına olumsuz etkilerini açıklar 

        

İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun özelliklerini ve tiplerini, insan sağlığına 

olumsuz etkilerini açıklar 

  

İş Sağlığı ve 

meslek 

hastalıklarıyla 

ilgili görevleri  

Tıbbi 

Konularda   İşyeri sağlık biriminde çalışabilir,  
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        Ayrıntılı meslek anamnezi alabilir 

        İşe giriş ve aralıklı kontrol muayenesi yapabilir 

        İşyerindeki faktörlerin neden olduğu sağlık sorunlarını bilir ve araştırabilir 

        

İSG konusunda bir araştırmayı planlar, uygular ve sonuçlarını 

değerlendirebilir 

        Meslek hastalıklarının tanı ve tedavi ilkelerini açıklayabilir 

        Meslek hastalıklarından korunma ilkelerini açıklayabilir 

        İş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi kaynaklarını tanımlayabilir 

        İşyerinde sağlığı geliştirme programı yapar ve uygular 

    

Teknik 

Konularda   İşyeri ortam faktörlerini açıklayabilir 

        Risklerin kontrolü ile ilgili temel ilkelerini sayabilir 

        Meslek hastalıklarından korunma yaklaşımlarını tanımlayabilir 

        İş kazalarının önlenmesi ile ilgili temel ilkeleri tanımlayabilir 

    

İş sağlığı ve 

GüvenliğiMev

zuatı 

Alanında   İSG ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın başlıca maddelerini açıklayabilir 

        Uzmanlık alanında bilirkişilik yapabilir 

        İş sağlığı ile ilgili etik ilkeleri açıklayabilir 

        İSG konularında eğitimleri yürütebilir 
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TOPLUM 

BESLENMESİ İLE 

İLGİLİ 

GÖREVLERİ 

Toplum 

beslenmesiyle 

ilgili 

çalışmalar 

planlar, 

uygular ve 

yürütür   Risk gruplarında ve toplumda beslenme ile ilgili sorunları açıklayabilirr  

        Güvenli besin için gereklilikleri açıklar 

        Dünyada ve Türkiye'de önemli beslenme sorunlarını açıklar 

        Türkiye'de yürütülen beslenme programlarını sıralayabilir 

        

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin büyüme,gelişme ve sağlık üzerine 

olumsuz etkilerini açıklayabilir  

        Besin zehirlenmelerinin neler olduğunu ve korunma önlemlerini açıklar  

        Yetersiz ve dengesiz beslenmenin klinik belirtilerini tanır  

        Kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenme ilkelerini açıklar.  

        Yetersiz ve dengesiz beslenmeden korunma önlemlerini açılyabilir 

        

Toplumda yetersiz ve dengesiz beslenmeyi etkileyen sosyal faktörleri 

açıklar 

        Yeterli ve dengeli beslenme konusunda eğitim programları yürütür  

        İnsanları yeterli ve dengeli beslenmeye yönlendirir  

        Toplumda ve risk gruplarında beslenme ile ilgili sorunlarını ortaya çıkarmak 
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için araştırmaları yürütür. 

        

Bebek, çocuk ,gebe ve emzikli kadınlara ,yetişkin erkek ve kadınlara ,özel 

beslenme gereksinimi olanlara eğitim yapar 

        

Kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü konusunda beslenme eğitimi 

yapar  

        Beslenme konusunda ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar.  

        

Toplumun ve sağlık elemanlarının güvenli besin konusunda eğitilmesini 

sağlar.  

        

Belli başlı ve yöreye uygun besin zehirlenmelerine yönelik kontrol ve 

koruma programlarında yer alır 

        Güvenli besin temini konusunda ilgili  kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar 

  

KAZA ve 

YARALANMALA

RDAN 

KORUNMA İLE 

İLGİLİ 

GÖREVLERİ 

Kaza ve 

Yaralanmada

n Korunma ile 

İlgili Görevleri   Kaza ve yaralanmalarının uluslar arası tanımlarını açıklar 

        

Kazaların ve yaralanmaların ulusal ve uluslar arası düzeydeki hastalık 

yükünü açıklar 

        

Trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların yıllar içindeki değişimini 

izleyerek açıklar 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Halk Sağlığı, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 67/75 68/113



 

68 

68 

        

Ev kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların yıllar içindeki değişimini 

izleyerek açıklar 

        

İş kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların yıllar içindeki değişimini izleyerek 

açıklar 

        

Kazalardan korunma ile ilgili ulusal ve uluslar arası programların içeriklerini 

eleştirel yaklaşım ile tartışır 

        

Yaralanmalardan korunma ile ilgili ulusal ve uluslar arası programların 

içeriklerini eleştirel yaklaşım ile tartışır 

        Kaza ve yaralanmalarla ilgili epidemiyolojik araştırmaları yürütür 

  

İHMAL EDİLEN 

GRUPLARLA 

İLGİLİ 

GÖREVLER 

İhmal edilen 

grupların 

sağlığını 

koruyucu ve 

geliştirici 

hizmetleri 

planlar ve 

yürütür   Toplumda ihmal edilen grupları tanımlar. 

        Engellilerin sosyo-demografik özelliklerini tanımlar. 

        Sokakta yaşayan/çalışan çocukların sosyo-demografik özelliklerini tanımlar. 

        Evsizlerin sosyo-demografik özelliklerini tanımlar. 

        Göçerlerin sosyo-demografik özelliklerini tanımlar. 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Halk Sağlığı, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 68/75 69/113



 

69 

69 

        Seks işçilerinin sosyo-demografik özelliklerini tanımlar. 

        

Cinsel yöneliminden dolayı dışlanan grupların sosyo-demografik özelliklerini 

tanımlar. 

        İnsan ticareti mağdurlarının sosyo-demografik özelliklerini tanımlar. 

        

Gerekli araştırma yöntemlerini kullanarak grupların sağlık gereksinimlerini 

belirler. 

        

Grupların varolan sağlık hizmetlerinden yararlanma durumlarını ve 

engelleri belirler. 

        

Kaynakların akılcı kullanımı için öncelikli grupları ve sağlık sorunlarını 

tanımlar. 

        Taraflarla işbirliği içinde eylem planları hazırlar. 

        

Sağlık eğitimi, koruyucu sağlık hizmeti ve yasal destek olarak yapılması 

gerekenleri açıklar. 

        Toplum tabanlı esenlendirici hizmetleri yürütebilir. 

        Müdahale programını bütçelendirir. 

        Tüm aşamalarda hedef grubun katılımının önemini açıklar. 

        

Koruyucu ve geliştirici hizmetleri yürütecek ekipleri nasıl oluşturacağını 

açıklar. 

        Ekiplerin görev tanımlarını ve dağılımlarını yapar. 

        Ekip üyelerinin hizmet içi eğitimlerini düzenler. 

        Sunulacak hizmetlerin kayıt sistemini geliştirir. 
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Sağlık davranışlarını geliştirmeye yönelik bilgilendirme-eğitim-iletişim 

gereçlerinin geliştirilmesi sürecini yönetir. 

        Hedef gruplara hizmetlerin duyurulmasını sağlar. 

        Aşılama hizmetlerinin sunumunu yönetir. 

        Bebek-çocuk-gebe izlemi hizmetlerinin sunumunu yönetir. 

        Aile planlaması ve kondom dağıtımı hizmetlerinin sunumunu yönetir. 

        Grupları güçlendirecek girişimleri (meslek eğitimi vb) başlatır. 

        İhmal edilen grupların ayrımcılığa uğramaması için çalışmalar yürütür. 

        

Sunulan sağlık hizmetlerinin hedeflerine ulaşma durumunu düzenli  

aralıklarla değerlendirerek  raporlandırır.   

        

Yaptığı değerlendirmeleri sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine  yönelik 

planlama ve  girişimlerde  kullanır. 

        İşyeri sağlık biriminin çalışmasını çalışmasını kontrol edebilir 

 

 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

Halk Sağlığı Anabilim Dalları’nın eğitim olanakları ve eğitimci kadro özelliklerine bağlı olarak Çekirdek Müfredat’ı kapsayan “Genişletilmiş 

Müfredat”ları bulunmaktadır. 
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5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

Uzmanlık eğitimi sırasında kurs, seminer, gibi kuramsal eğitim teknikleri, araştırma planlama ve uygulaması ile makale hazırlama ve sunumu, 

intern eğitimine katılma gibi uygulamalı eğitimlere yer verilmektedir. Klinik rotasyonlar sırasında araştırma görevlileri bulundukları kliniğin her 

türlü tanı ve tedavi çalışmalarında yer alırlar. Saha çalışmaları sırasında araştırma görevlileri bulundukları birimdeki bütün faaliyetlerin içinde 

uygulamalı olarak yer alırlar, bu arada denetim, satın alma, yazışmalar, soruşturmalar, personel yönetimi, finans yönetimi gibi idari görevleri 

gözler ve görev yaparlar. 

Öğretim üyesi sayısının yetersiz olduğu anabilim dalları belli konular veya tüm konuların eğitimi için başka bir fakültenin vermekte olduğu veya 

ortak düzenlenmiş bir eğitim kursundan yararlanabilir.  

Her araştırma görevlisi bir tez hazırlar. Tez çalışmasının amacı, araştırma görevlisinin belirli bir konuda bilgi toplama, analiz, tartışma, sonuçları 

yorumlama, öncelik geliştirme ve rapor yazma becerisini kazanmasıdır Araştırma görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı tarafından belirlenen bir tez 

danışmanı ile birlikte araştırma görevlisi toplum öncelikli güncel halk sağlığı sorunlarından birisini tez konusu olarak belirler Tez çalışmasında 

konunun özgün olması tercih edilmektedir. Araştırma görevlisi tez önerisini Anabilim Dalının öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine sunar ve 

öneri tartışılır. Araştırma görevlisi tez önerisi sunumu sırasında aldığı katkı ve eleştiriler çerçevesinde, tez danışmanı ile birlikte düzeltmelerini 

yaparak tez çalışmasına başlar.  

 

6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikleri 

c. Portföy 
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Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Halk sağlığı uzmanlık eğitiminin yürütüleceği yerlerde en az 

birisi doçent olmak üzere üç öğretim üyesi bulunmalıdır. Bu 

kişilerden en az bir tanesi Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğine göre 

uzmanlık derecesine sahip olmalıdır, diğerleri halk sağlığı ya 

da halk sağlığının alt disiplinlerinde doktora derecesine sahip 

olabilir.  

Fiziksel  

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

Halk sağlığı uzmanlık eğitimi yapılan yerlerde yeteri kadar 

derslik, görsel ve işitsel ders aracı, bilgisayar, internet olanağı, 

kütüphane ile her türlü yayına ulaşılabilecek veri tabanı 

bulunmalıdır. Ayrıca, klinik rotasyonlar için hastane, saha 

çalışmalarının yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı (ya da ilgili 

birimi) ile yapılmış bir işbirliği protokolü bulunmalıdır.  

 

 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle İlgili Numune, Test, Vb) 

Araştırma görevlisi uzmanlık eğitimi süresince aşağıdaki işler, 

yapar: 

 Anabilim dalında seminer sunma  (en az 4) 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Halk Sağlığı, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 72/75 73/113



 

73 

73 

 Anabilim dalı literatür tartışmasında makale sunumu 

(en az 8) 

 Halk sağlığı ya da ilgili kongre ve/veya sempozyuma 

katılma (en az 2)  

 Ulusal/uluslar arası hakemli dergilerde yayın veya 

kongrelerde bildiri veya poster (en az 2) 

 Halk sağlığı ile ilgili yürütülen en az bir programa 

katılma 

 

 

 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Kuramsal konuların amaçları ve içeriği asistan dosyasında detayı ile yer alır  Kuramsal eğitimden her bir konuya göre alınan ders saatleri 

asistan karnesinde gösterilir. Asistanlar ilk iki yılın sonunda yapılacak ve kuramsal eğitimin niteliğini belirleyecek olan bir ara sınava girmek 

zorundadırlar. Bu sınava girebilmek için klinik rotasyonların tümünü, kuramsal eğitimin en az yarısını, saha çalışmasının en az yarısını 

tamamlamak zorundadırlar. Sınavlar anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından ve yöntemle yapılır.  
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a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar: Çoktan seçmeli, sözlü, yazılı, yapılan araştırmanın niteliğinin değerlendirilmesi vb. şeklinde olabilir. 

ii. Karne: Anabilim dalları tarafından hazırlanan karne danışman öğretim üyesi rehberliğinde araştırma görevlisi tarafından 

doldurulur ve anabilim dalı akademik kurulu tarafından değerlendirilir. 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

Araştırma görevlileri ara sınavdan en az 70 puan almak zorundadırlar. Sınavdan 70 puan altında alan asistanlar üç ay sonra ikinci sınava 

girerler. Asistan karnesi anabilim dalı akademik kurulunda değerlendirilir. Karne uygun bulunursa, araştırma görevlisi uzmanlık süresinin 

sonunda hazırladığı tezi jüri huzurunda savunur. Ayrıca, halk sağlığı ile ilgili en az bir saat süren sözlü değerlendirmeyi başarıyla 

tamamlamak zorundadır.  

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

Her öğretim yılının sonunda araştırma görevlisinin ve öğretim üyelerinin sözel ve yazılı geri bildirimleri, kuramsal eğitimden aldığı notları, 

yeterlik sınavı sonucu, yaptığı saha eğitimlerinin sonunda hazırlayacağı raporları rehber öğretim üyesine ve Anabilim Dalı Başkanına iletilir. 

Akademik kurul üyeleri tarafından araştırma görevlilerinin performansları değerlendirilerek bir sonraki öğretim yılında araştırma görevlisinin 

eksik olduğu yönlerin tamamlanmasına ilişkin kararlar alınır. Rehber öğretim üyesi araştırma görevlilerinin bir sonraki yıl öğretim programını 

oluştururken alınan kararlar doğrultusunda karar verir. 
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b. Eğitimin Standardizasyonu 

Hazırlanan bu doküman (Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitim Müfredatı) çekirdek müfredattır. Halk Sağlığı Anabilim Dalları’nın eğitim olanakları 

ve eğitimci kadro özelliklerine bağlı olarak müfredat genişletilebilir. 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Sağlık Yönetimi Görevleri Karar vericilere danışmanlık görevi
Sağlığı ve sağlık hizmetlerini 
iyileştirmek için öneriler geliştirir Toplumun sağlık düzeyini değerlendirir Toplumun sağlık düzeyini gösteren ölçütleri açıklar

Hangi ölçütlerin hangi sağlık sorunları ile ilgili olabileceğini 
açıklar
Bu ölçütlerin hangi kaynaklardan sağlanabileceğini açıklar
Veri kaynaklarına erişir
Sağlığı ve sağlık hizmetlerini olumlu ve olumsuz etkileyen 
faktörleri (fiziksel, ekonomik, sosyal vb) belirler
Sağlık ile ekonomik durum arasındaki ilişkiyi açıklar
Sağlık hizmetlerine erişimi ve kullanımı etkileyen faktörleri 
açıklar
Toplumdaki hastalık örüntüsünü saptar
Sağlığı ve sağlık hizmetlerini etkileyen faktörleri 
değerlendirir
Çözülmesi gereken sorunları önceliklerine göre sıralar

Halk sağlığı görüşüne uygun stratejiler (öneriler) 
geliştirir Strateji geliştirme tekniklerini açıklar

Strateji geliştirme tekniklerini uygular
Çözüm önerilerini örgütlenme, insan kaynakları, finansman, 
uygulama ve değerlendirme açılarından tartışır
Çözüm önerilerine ilişkin yasal taslaklar (kanun, tüzük, 
yönetmelik, yönerge vb) hazırlar
Proje maliyetlerini tahmin eder

Karar vericiyi bilgilendirir ve 
yönlendirir Sağlık hizmetlerinin kapsamını tanımlar

Sağlık hizmetleri ile tıbbi hizmetler arasındaki farkı 
tartışır
Halk sağlığı kavramını açıklar
Sağlık hizmetlerinin uygulanışındaki olumlu ve 
olumsuz yönleri tartışır
Diğer ülkelerdeki sağlık hizmetlerini açıklar
Sağlık ile ilgili uluslar arası örgütleri sıralar
Uluslar arası kuruluşların amaçlarını ve çalışma 
esaslarını açıklar
Sağlıkla ilgili uluslar arası örgütlerin temel 
politikalarını açıklar
Uluslar arası düzeyde yürütülmekte olan projeleri 
sayar
Karar vericinin gerek duyduğu raporu hazırlar
İletişim kanallarını kullanır
Toplantı düzenler
Toplantı yönetir
Bilgilendirme (brifing) sunumları yapar

Sağlık hizmetlerini planlama ve 
programlama görevi

Hizmetin verimliliğini artırıcı plan 
ve programlar yapar Plan çalışmasının nasıl yapılacağını belirler Planlama ekibinin kimlerden oluşması gerektiğini açıklar

Planlama ekibindeki kişilere uygun görevler verir
Planlama çalışmasının maliyetini hesaplar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Planlama çalışmasının zaman tablosunu hazırlar

Durum saptaması yapar Hangi verilerin toplanması gerektiğini belirler
Verilerin hangi kaynaklardan sağlanabileceğini açıklar
WEB dahil kaynak taraması yapar
Niceliksel ve niteliksel verileri açıklar
Niceliksel ve niteliksel verileri toplar
Verileri bilgiye dönüştürür
Sorunları önceliklerine göre sıralar

Kaba ve ayrıntılı plan yapar Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirler
Hedeflere ulaşmak için uygun stratejiler belirler
Öneri geliştirmede ekip kavramını açıklar
Strateji geliştirme tekniklerini açıklar
Beyin fırtınası dahil strateji geliştirme tekniklerini uygular
Projeksiyon türlerini açıklar
Potansiyel ve müdahale projeksiyonları yapar
PERT tekniği uygular
Çözüm önerilerini örgütlenme, insan kaynakları, finansman, 
uygulama ve değerlendirme açılarından tartışır
Çözüm önerilerine ilişkin yasal taslaklar (kanun, tüzük, 
yönetmelik, yönerge vb) hazırlar
Plan ve programın maliyetini tahmin eder
İş matrisi hazırlar
Yazılı plan dokümanı hazırlar

Planın uygulanışını izler Planla ilgili personel eğitimi yapar
Plan ve programla ilgili değerlendirme kriterleri belirler
Değerlendirme kriterlerine uygun verileri toplar
Plan uygulanmasındaki aksaklıkları belirler
Değerlendirme sonucuna göre planda uygun düzeltmeleri 
yapar

Sağlık politikalarını izleme ve 
değerlendirme görevi Sağlık Politikaları Sağlık politikalarını izler

Sağlık alanındaki karar vericileri yerel, ulusal ve küresel 
düzeyde tanımlar
Sağlık politikalarını izlemek için kullanılacak uygun 
ölçütleri belirler
Belirlediği ölçütlere göre düzenli/sürekli olarak veri toplar
Topladığı verileri uluslar arası kabul görecek standartlarda 
raporlar
Topladığı verileri halk sağlığı öğretisi ve sağlık hizmetlerinin 
temel hedefleri açısından (Eşitlik/hakkaniyet, verimlilik ve 
kalite) ulusal ve uluslar arası verilerle kıyaslar

Sağlık politikalarını değerlendirir
Sağlık politikalarını değişik ekonomi-politik yaklaşımların 
nasıl etkilediğini açıklar
Sağlık politikalarının etkinliğini değerlendirir
Değerlendirmelerini raporlar
Değerlendirme raporunu konunun tarafları ile paylaşır.

Sağlık kuruluşlarının sevk ve idaresi 
görevi Hizmete uygun alt yapıyı oluşturma Hizmete uygun organizasyon yapma Türkiye!nin yönetim yapısını açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin yapılanmasını ve 
uygulanışını açıklar
Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra örgütünü açıklar
Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların görevlerini ve 
örgütlenmelerini açıklar
Kamuda ve özel sektörde çalışmanın esaslarını açıklar
Sağlık hizmetlerini ilgilendiren başlıca mavzuatı sıralar
Mevzuatın uygulanışına ait olumlu ve olumsuz durumları 
tartışır
Yerel koşullara uygun hizmet modelini tasarlar
Gerekli, fizik alt yapıyı ve araç-gereci belirler
Bütçe hazırlar
Finans kaynaklarını belirler

Hizmete uygun personeli sağlar
Hizmet için gereken personeli sayı ve niteliklerine göre 
belirler
Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını hazırlar
Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını açıklar
Personelin görevlerini yapabilmeleri için hangi bilgi ve 
becerilere sahip olmaları gerektiğini açıklar
Personelin atama işlemlerini açıklar

Hizmeti sevk ve idare Personel kullanır Personel için uygun çalışma koşullarını açıklar

Ekip üyelerinin çalışmalarını koordine etme ilkelerini açıklar
Personelin özlük, sicil ve disiplin işlerinin nasıl 
yürütüleceğini açıklar
Hizmeti ve personeli denetlemenin ilkelerini açıklar
Yetki devri yapmanın usul ve yöntemlerini açıklar
Ekip üyelerini iş dayanışması ve hizmeti geliştirici öneriler 
geliştirme yönünde teşvik etmenin önemini açıklar

Kaynak kullanır Kaynakları önceliklere göre nasıl dağıtacağını açıklar
Toplumun parasal kaynaklarını harekete geçirici 
mekanizmaları açıklar
Kamu bütçesini harcama ilkelerini açıklar
Satın alma işlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğini açıklar
Satın alma için şartname hazırlar
Ayniyat ve depo işlemlerini açıklar

Hizmeti yürütür Resmi yazışma ilkelerini açıklar
Kayıt tutmanın önemini açıklar
Kayıtların nasıl sağlanıp saklanacağını açıklar
Kanıta dayalı karar vermenin ilkelerini açıklar
İl ve ilçe düzeyindeki kurulların işlevlerini açıklar
Diğer kurum ve sektörlerle iletişim kurmanın ilkelerini 
açıklar
Çalışma raporları hazırlar
Toplumun sağlık hizmetlerine katılmasını sağlayıcı 
mekanizmaları açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İlaç ve tıbbi malzeme ile ilgili ruhsat, fiyatlandırma, ithalat 
gibi işlemleri açıklar
Çevre sağlığı ve gıda kontrolü ile ilgili uygulamaları açıklar
Sosyal hizmetler kapsamına giren hizmetleri ve bunların 
nasıl yürütüldüğünü açıklar

Sağlık hizmetlerini izleme, 
denetleme ve değerlendirme görevi Hizmetin verimliliğini değerlendirir Hizmetlerle ilgili işleri ve çıktıları izler Denetim ekibinin nasıl oluşturulması gerektiğini açıklar

Performans kavramını açıklar
Performans ölçütleri geliştirir
Performansla ilgili verileri toplar
Performans değerlendirmesi yapar

Denetim yapar Denetim kavramını açıklar
Denetim türlerini sayar
Hizmeti ve çalışanları denetleme tekniklerini açıklar
Hangi denetim yönteminin hangi durumlarda uygulanması 
gerektiği açıklar
Hizmete uygun denetim ölçütleri geliştirir
Denetim raporu yazar
Aksaklıkları giderici destek ve hizmet içi eğitim önlemlerini 
alır

Soruşturma yapar
Hangi durumlarda disiplin soruşturması açılması gerektiğini 
açıklar
Disiplin soruşturması yapar
Suç niteliğindeki davranışları tespit eder
Suç niteliğindeki davranışlara uyan disiplin cezalarını önerir
Disiplin soruşturması raporu (fezleke) hazırlar
Disiplin cezası vermenin usul ve yöntemlerini açıklar
Ödül vermenin yararlarını (etkilerini) açıklar
İl ve ilçe Yönetim Kurullarının işlevlerini açıklar

Hizmet içi eğitim görevi
Hizmet içi eğitim (HİE) programı 
geliştirir Bir eğitim programının bileşenlerini söyleyebilir

Yetişkin eğitiminin özelliklerini açıklar
Yetişkinlerin öğrenme özelliklerini sayar
Karşılıklı etkileşimi sağlayan (interaktif) eğitim 
tekniklerini açıklar
Yetişkin eğitiminde bir eğitim grubundaki 
dinamikleri ve grubun geçirdiği evreleri açıklar
Farklı programı geliştirme modellerini sayar
HİE programı geliştirme adımlarını sayar
HİE programı geliştirmek için farklı ihtiyaç saptama 
yöntemlerini açıklar
HİE programı geliştirmek için hedef grubuna uygun 
ihtiyaç saptama çalışması yapar
Hedef grubun eğitim ihtiyaçlarını analiz eder
HİE programı için amaç ve öğrenim hedeflerini 
belirler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
HİE programının öğrenim hedeflerine uygun içeriği 
saptar
HİE programı için içeriğin sırasını düzenler
Öğrenim hedeflerine uygun öğrenme yaşantılarını ve 
eğitim yöntemlerini seçer
Öğrenim hedeflerine uygun öğrenme etkinliklerini 
düzenler
Öğrenim hedeflerine uygun değerlendirme araçlarını 
hazırlar
HİE program öğelerinin sırasını ve ilişkilerini kontrol 
eder
HİE için yatay ve dikey program hazırlar
Aylık ve yıllık HİE eğitim planları yapar

HİE programı için hazırlık yapar
HİE programındaki içerik için oturum (ders) 
planlarını hazırlar
Oturum planlarında yer alan etkinliklerde kullanacağı 
görsel-işitsel ders araç ve gereçlerini kurallarına 
uygun olarak hazırlar
HİE öncesi, eğitim sırasında ve sonrasında uygun 
atmosfer yaratmak için gereken hazırlıkları yapar

HİE programını uygular
Yetişkin eğitimi kurallarına uygun bir şekilde HİE 
yürütür
HİE yürütürken katılımcı (interaktif) eğitim 
tekniklerini kurallarına uygun olarak kullanır
HİE yürütürken grupta var olan dinamiklere uygun 
eğitici yanıtını gösterir
HİE yürütürken grupta zor durumlarla baş edebilir

HİE programını değerlendirir HİE sonuçlarını değerlendirir
Değerlendirme sonuçlarını eğiitime katılanlar ile 
paylaşır
Eğitimin katılımcılar tarafından değerlendirmesi 
etkinliğini yürütür
Değerlendirme sonuçları ve katılımcıların 
geribildirimleriyle HİE programını yeniden gözden 
geçirir

Kaynak yönetimi görevi Sağlık insan gücü sağlık insan gücü gereksinimini belirler
Yerel ölçekte çalıştığı kurumdaki personelin görev 
tanımlarını yapar
Çalıştığı kurumda personelin iş analizini yapar
Çalıştığı kurumda personelin iş yükünü değerlendirir
Sağlık insangücü durum raporu hazırlar

sağlık insan gücü planlamasını yapar Sağlık insangücü planlamasının temel özelliklerini açıklar
Ulusal ölçekte sağlık insangücü planlama ekibinde yer alır

sağlık insan gücünün yetkinliğini değerlendirir Sağlık insangücünün yetiştirilmesi ile ilgili ölçütleri açıklar
Sağlık insangücünün yeterliliği ile ilgili nitelik ve nicelik 
olarak değerlendirmeye temel oluşturacak ölçütleri açıklar

sağlık insan gücünü yönetir Personel yönetimin temel ögelerini açıklar ve uygular
Sağlık insangücünün istihdam dinamiklerini açıklar
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Çalışma biçimlerinin (Memur, kadrolu işçi, sözleşmeli, 
taşeron vb.) sağlık alanındaki olası etkilerini açıklar
Sağlık insangücü politikalarını eşitlik/hakkaniyet 
izdüşümünden değerlendirir
Çalıştığı kurumda personelin iş stresini değerlendirir
Çalışan memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek üzere 
ölçütler belirler
Çalışan memnuniyetini ölçer

Finansman
Sağlık hizmetlerinde finansman gereksinimini 
belirler

Sağlık hizmetlerinin finansman kaynaklarını ve sağlık 
sistemlerinin bu kaynaklara göre sınıflandırılmasını açıklar
Sağlıkta farklı finansman kaynaklarının hizmet kullanımını 
ve dağılımını nasıl etkileyeceğini açıklar
Sağlık hizmetlerinde maliyet kavramını tanımlar
Sağlık hizmetlerinin maliyet analizlerini halk sağlığı öğretisi 
ışığında sağlık ekonomisi araçlarından yararlanarak (Maliyet 
etkinlik, maliyet etkililik vb.) yapar
Sağlık harcamalarını verimlilik açısından değerlendirir
Çalıştığı kurum için tahmini bütçe hazırlar
Yerelde çalıştığı kurumun gelir ve giderlerini izlemek için 
ölçütler geliştirir
Bu ölçütlere uygun olarak periyodik raporlar hazırlar ve bu 
raporları ilgililer ile paylaşır

Epidemiyoloji ve tıbbi istatistik 
uygulama/görevleri
Sağlığı koruma ve iyileştirme 
görevleri
Sağlığı geliştirme ve sağlık 
eğitimi görevleri
Salgın ve afetlerde sağlık 
yönetimi görevleri
Epidemiyoloji ve tıbbi istatistik 
görevleri

Toplumun sağlık düzeyini ölçme ve 
değerlendirme

Toplumun sağlık düzey ölçütleri ile 
ilgili veri toplar. Veri toplama yöntemlerinin neler olduğunu açıklar.

Veri tiplerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını 
açıklar.
Veri kaynağından elde edilecek bilgiyi yeterliliği ve 
yetersizliği ile irdeler.
Veri toplama ile ilgili standartları sağlar.
Hastalık ve ölüm nedenlerinin uluslar arası 
sınıflandırması' daki kodları kullanır.
Toplumun demografik yapısı ile ilgili sağlık düzey 
ölçütlerinde kullanılacak verilerin önem sırasını 
değiştirebilmelidir.
Sağlık kayıtlarının eksiksiz tutulmasının önemini 
açıklar.

Toplumun sağlık düzey ölçütleri ile 
ilgili verileri değerlendirir. Hız, oran, orantı kavramlarını açıklar.

Hızların standardizasyonu yapar.

82/113



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Halk	  Sağlığı,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  7/37
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Mortaliteye ilişkin verileri hesaplar.
Kaba hız, orantılı hız, nedene özel hız ve standardize 
hız kavramlarını açıklar.
Fertiliteye ilişkin verileri hesaplar
Morbiditeye ilişkin verileri hesaplar.
Prevalans, insidans, epizod hızı, atak hızı 
kavramlarını açıklar.
Bulaşıcı hastalıklar ile sürveyans verilerini analiz 
eder.
Seçilen özel hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik 
incelemeleri yapar.
Gerekli bilgiye ulaşabilmek için hastane kayıtlarını 
değerlendirir.
Hizmet ile ilgili verileri hesaplar.
Bebek ve çocuk izlemine ilişkin verileri izler.
Doğurgan çağ kadınların izlem oranlarını takip eder.
15-49 yaş grubu kadın sayısını saptayabilmeli/tahmin 
eder.
Gebelerin sayısını saptayabilir/tahmin eder.
Gebe izlemlerini niteliksel ve niceliksel ölçeklerle 
takip eder.
Hastane dışında yapılan doğumların sıklığını ve 
nedenlerini izler.
Aile planlaması yöntemlerini kullanma prevalansını 
izler.
Çevre sağlığı göstergelerini saptayabilmeli/tahmin 
etmelidir.
Hastane hizmetleriyle ilgili ölçütleri açıklar.
Klinik hizmetlere ilişkin verileri irdeler.

Toplumun sağlık düzey ölçütleri ile 
ilgili verileri yorumlar.

Mortaliteye ilişikin verileri analiz ederek geleceğe 
projeksiyonlar yapar.
Fertiliteye ilişikin verileri analiz ederek geleceğe 
projeksiyonlar yapar.
Sürveyans verilerine dayanarak 'epidemi' varlığıyla 
ilgili yorum yapar.
Çalışma alanındaki mevcut ve yeni sağlık sorunlarını 
saptar.
Yaşam kayıtları ile ekolojik çalışmalar yapıp, dikkatli 
yorumlar yapar.
Kohort, yaş-zaman, yaş-zaman-kohort modelleri 
sonuçlarını yorumlar.

Toplumun sağlık düzey ölçütleri ile 
ilgili verileri raporlar.

Toplumun sağlık düzey araştırmalarının sonuçlarını 
amaca göre raporlar.
Geleceğe yönelik plan ve programlar geliştirir.
Gerekli durumlarda acil eylem planları hazırlar.

Toplumun sağlık sorunlarını saptama 
görevi

Toplumun sağlık durum analizini 
için veri toplar.

Toplumun sağlık sorunlarının tanımlanması için 
mevcut bilgiyi inceler.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilgi kaynaklarına ulaşmanın yolunu bilir.
Toplumun sağlık sorunlarının tanımlanması için 
danışman /uzman görüşünü almayı bilir.
Uygun veri kaynaklarını seçebilir.
Çalışma toplumunu tanımlayabilir.

Sağlık sorunlarını saptama 
sürecindeki irdelemeyi yapar.

Sağlık sorununun klinik sonuçları ile ilgili 
incelemeyi yapar.
Sağlık sorununun yaşam kalitesini nasıl etkilediğini 
inceler.
Sağlık sorununun sağlık hizmetlerinin kalitesini ve 
kullanımını nasıl etkilediğini inceler.
Sağlık sorununun tıbbi ve tıbbi olmayan maliyetlerini 
hesaplar.
Sağlık sorunun toplumsal etkisini irdeler.

Toplumun sağlık sorunlarını 
saptamak için araştırma 
planlar/projelendirir.

Sağlık sorunlarını saptamak amaçlı uygun 
göstergeleri seçer.
Sağlık sorunlarını saptamak amaçlı hipotezleri 
geliştirir.
Hipotezleri test etmek amacıyla araştırma projesi 
geliştirir.
Çalışmanın ön hazırlıklarını yapar.

Toplumun sağlık sorunlarını 
saptamak için araştırmaları yürütür.

Araştırmaların uygulama aşamasının tümüne veya bir 
kısmına katılır.
Araştırmaları organize eder.
Saha denetimlerini yapar.

Toplumun sağlık sorunlarını 
saptamak için araştırmalarının 
sonuçlarını değerlendirir. Verilerin denetimini yapar.

Verileri analiz eder.
Verileri yorumlar
Verileri sunuma hazırlar.

Toplumun sağlık sorunlarını 
saptamak için araştırmalarının 
sonuçlarını raporlandırır.

Toplumun sağlık sorunlarını saptamak için yapılan 
çalışmanın sonuçlarını amaca göre raporlar.
Çözüm önerileri sunar.

Toplumun sağlık sorunlarını 
önceliklendirir.

Öncelikli sağlık sorunlarının puanlanmasının nasıl 
yapılacağını açıklar.
Bu bağlamda, sağlık sorununun yaygınlığı, olgu 
fatalitesi, yaşam kalitesine etkisi, abstenteizm 
etkisi,aciliyet, korunabilirlik, tanı ve tedavi yeterliliği 
ile ilgli verilerin önemini bilir.

Araştırma planlama, uygulama, 
analiz, değerlendirme ve rapor 
yazma görevi

Temel epidemiyolojik araştırmaları 
kurgular.

Gözlemsel araştırmaları (Tanımlayıcı, analitik ve 
melez araştırmaları), Müdahale araştırmaları, 
metodolojik araştırmalar ve klinik araştırmaların 
kurgulanmalarını uygular.
Niteliksel araştırma kurgular.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Araştırma projelendirmeyi yapar..

Araştırma yapılacak grubu belirler.
Toplum taramalarının avantaj ve dezavantajlarını 
açıklar.
Evrenden örnek alma yöntemlerini kullanır.
Olasılıklı örneklem yöntemlerini kullanır..
Olasılıksız örneklem yöntemlerini kullanır.
Örneklem hacmini hesaplar.
Tip I ve Tip II hata öngörüsünün sonuçlarını irdeler.

Araştırmada kullanılacak veri 
toplama tekniklerini belirler.

Çalışmada kullanılacak verilerin elde edilme 
yöntemlerini belirler.
Anket hazırlama yöntemlerini bilir ve uygular.
Veri toplamada laboratuvarın önemini açıklar.
Ölçümsel verilerin en uygun nasıl elde edileceğini 
açıklar.

Araştırmanın uygulama aşamasında 
görev alır.

Araştırma uygulaması sırasında yapılması 
gerekenleri açıklar.
Saha denetimi yapar.

Araştırmada kullanılacak verileri 
değerlendirir.

Epidemiyolojik ölçüm tiplerini (Sıklık ölçümleri, 
bağıntı ölçümleri, özel etki ölçümleri ve ara 
etkileşlim ölçümlerini) açıklar.
Sıklık ölçümleri olarak insidans, insidans riski, 
prevalans, nokta ve periyot prevalans kavramlarını 
hesaplar.
Prevalans kestirimini, insidans ve prevalans 
bağıntısını açıklar.
Bağıntı ölçümlerini (Risk ölçümü, rölatif risk, 
tahmini rölatif risk, atfedilen risk)kavramlarını ve 
nasıl elde edileceğini açıklar.
Tek değişkenli ve çok değişkenli analizlerin kullanır.
Araştırma sonucunda çıkacak ilişkilerde nedenselliği 
irdeler.
Nedensel etkenlerde ara etkileşimin önemini bilir ve 
açıklamasını yapar.
Nedenselliğin geçerli denetim ilkelerini (bağıntının 
gücü, doz-cevap ilişkisi, zamansal uygunluk, 
bulguların tutarlığı, kuramın biyolojik olurluğu, 
bağıntının özgüllüğü) irdeler.

Araştırmalarda hata kaynaklarını 
saptar.

Rasssal hata ve sistematik hatayı en aza indirmenin 
yollarını açıklar.
Çalışmalarda biası ve bias türlerini açıklar.
Karıştırıcı faktörlerlerin neler olduğunu açıklar.
Karıştırıcı faktörlerlerin etkisinin çalışma 
kurgulamarda nasıl ortadan kaldırılacağını açıklar.
Karıştırıcı faktörlerlerin etkisinin analiz aşamasında 
nasıl ortadan kaldırılacağını açıklar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Araştırmada kullanılacak testlerin 
geçerliliğini ve güvenilirliğini yapar.

"Geçerlilik (İçerik-kapsam geçerliği, Uygulama 
geçerliği ve Yapı geçerliği) kavramlarını açıklar.
Güvenirlik (zamana göre değişmezlik (test- retest), 
bağımsız gözlemciler arası uyum, iç tutarlılık) 
kavramlarını açıklar.

Araştırmaların sonuçlarını 
raporlandırır.

Makale yazım kurallarına uygun olarak araştırma 
sonuçlarını yazar.
Yazılmış makaleleri eleştirel bakış açısı ile 
değerlendirir.

Araştırma etik kurallarına uyar. Araştırma etiği ile ilgili kuralları açıklar ve uygular.
ASağlık hizmetleri ve klinik 
araştırmalara katılma görevi
Sağlık hizmetleri ve klinik 
araştırmalara katılma görevi

Sağlık hizmet araştırması 
yapar/yönetir. Sağlık hizmetlerinin demografik yönünü araştırır. Demografik veri kaynaklarını ve nüfus yapısını açıklar.

Demografide elde edilen ölçütleri hesaplar.
Nüfus ve nüfus hareketleri ile sağlık ilişkisini açıklar.
Doğurganlık ve ölümlülük ile demografik yapı ilişkisini 
açıklar.
Sosyal değişkenlerle sağlık ilişkisini irdeler.
Sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım ile 
toplum sağlığının ilişkisini irdeler.
Topluma dayalı sağlık araştırmaları için anket, ölçek gibi 
araçlar geliştirir.

Sağlık hizmet araştırmalarını planlar/projelendirir. Sağlık hizmet araştırmalarının özelliklerini ayırt eder.
Sağlık hizmet araştırmalarının parametrelerini sayar.
Sağlık hizmet araştırmalarının veri kaynaklarını doğru tespit 
eder.
Sağlık hizmet araştırmalarının önemini ve hizmetteki yerini 
vurgular.
Bir araştırma projesinin aşamalarını hizmet araştırmaları için 
uygular.
Sağlık hizmet araştırmaları ile ilgili olarak ulusal kurumlar 
düzeyinde proje üretir.
Örgütlenme, insan gücü, finansman ve hizmetlerin 
kullanılması ile ilgili araştırma planlar.

Sağlık hizmet araştırmalarını yürütür. Sağlık hizmet araştırmaları için ön hazırlık yapar.
Sağlık hizmet araştırmaları için bütçe hazırlar.
Sağlık hizmet araştırmaları için takvim hazırlar.
Sağlık hizmet araştırmaları için araştırma elemanı eğitir.

Araştırmanın yürütümünde veri güvenilirliğini değerlendirir.
Araştırma sırasında nicel ve nitel veri denetimi yapar
Sağlık hizmet araştırmalarını çok merkezde yürütümünü 
sağlar
Sağlık hizmet araştırmalarında idari ve klinik verileri 
kullanır.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uzak veritabanları ve mesleki literatür araştırmaları yapar.
Araştırmacılar arasında işbirliği ve eşgüdüm yapar.
Sağlık hizmet araştırmaları için imkan ve kabiliyetleri 
değerlendirir.

Sağlık hizmet araştırmalarının sonuçlarını yorumlar. Veri analizinde gerekli istatistik yöntemleri kullanır.
Sağlık hizmet araştırmalarının nicel ve nitel sonuçlarını 
analiz eder.
Analiz sonuçlarını değerlendirir.
Hizmet araştırması sonucu elde edilen ölçütlerin anlamını 
açıklar.
Elde edilen ölçütleri zamansal ve mekansal olarak 
karşılaştırır.
Sağlık hizmetlerini değerlendirmek için parametre geliştirir.

Sağlık hizmet araştırmalarını raporlar.
Sağlık hizmet araştırmalarının sonuçlarını farklı formlarda 
(akademik, bürokratik, vb) rapor eder.
Sağlık hizmet araştırmalarının sonuçlarını alana özgü 
ölçütlerle ifade eder.

Örgütlenme, insan gücü, finansman ve hizmetlerin 
kullanılması ile ilgili araştırma planlar. Sağlık hizmetlerinde örgütlenmeyi bilir.

Sağlık hizmetlerinde insan gücü dağılımını ve 
gereksinimlere uygunluğunu ortaya koyar.
Sağlık hizmetlerinde maliyet analizi yapar.
Sağlık hizmetlerinin kullanımını ölçeklerle ifade eder.

Sağlık politikası geliştirme 
araştırması yapar/yönetir.

Sağlık politikalarını değerlendirmek için araştırma 
planlar/projelendirir.

Sağlıkla ilgili yönetsel ve finansal politikaları ve 
farklılıklarını açıklar.
Sağlık politikaları ile ilgili araştırma hipotezleri geliştirir.
Sağlık politikaları ile ilgili araştırma hipotezlerini araştırma 
projesine dönüştürür.
Sistem araştırması planlar.

Sağlık politikalarını değerlendirecek araştırmaları 
yürütür. Sağlık politikaları ile ilgili araştırmaları organize eder.

Sağlık politikaları ile ilgili araştırmaların yürütüm sürecini 
denetler.
Sağlık politikaları ile ilgili kurumsal ve toplum içi 
araştırmalara fiilen katılır.
Sağlık politikaları ile ilgili araştırmaların tümünün veya bir 
bölümünün yürütüm sorumluluğunu bizzat alır.

Sağlık politikalarını değerlendirir. Araştırma sonuçlarına göre sağlık politikalarını karşılaştırır.

Sağlık politikası araştırmalarını raporlar.
Araştırma sonuçlarına göre sağlık politikaları ile ilgili 
çıkarsamaları rapor eder.
Araştırma sonuçları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara 
bilgi verir.

Klinik araştırmaları yönetir. Tanısal klinik araştırmalar yapar/katılır. Normallik ve anormalliğin tanımını ve sınırlarını açıklar.
Tarama stratejilerini uygular.
Tarama parametrelerini (Duyarlılık, Seçicilik, Pozitif 
kestirim değeri, Negatif kestirim değeri, Doğruluk oranı, 
Yanlış pozitiflik, Yanlış negatiflik) hesaplar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tanı testlerinin etkinliği yorumlar.
Klinik ölçümlerin geçerlilik ve güvenilirliğini test eder.

Etiyolojik klinik araştırmalar yapar.
Risk oranı, odds oranı, prevalans oranını ve ilişkilerini 
açıklar.
Hastalık riskini belirlemede kullanılan yöntemleri açıklar.
Popülasyonu temsil edecek uygun örneklem seçer.
Randomizasyon, eşleştirme ve çok değişkenli analizleri 
uygular.
Hastalıkların risk etmenlerini belirler.
Ham ilişki ve karıştırıcı faktörleri açıklar ve ayırt eder.

Prognostik klinik araştırmalar yapar. Hastalıkların prognostik etmenlerini belirler.
Hastalıkların prognozunu değerlendirir.
Sağkalım analizleri yapar.

Terapötik klinik araştırmalar yapar/katılır. Alternatif tedaviler ve hastalar üzerindeki etkilerini araştırır.
Klinik bakımın değerlendirilmesi için araştırma planlar.
Klinik bakımın değerlendirilmesi için araştırmaya katılır.
Hastaların yaşam kalitesinin ölçer.
Tedavinin hangi düzeyde yararlı olduğunu araştırır.

Proflaktik araştırmalar yapar. Proflaktik araştırma planlar.
Proflaktik araştırma yürütür.

Sağlık istatistiklerinin toplanması ve 
değerlendirilmesi görevi Sağlık istatistiklerini değerlendirir.

Sağlık istatistiklerini değerlendirebilecek temel 
istatistiki bilgileri açıklar.
Sağlık istatistiklerini yansıtan karşılaştırmalı tablo ve 
grafikler düzenler.
Sağlık istatistiklerini analize hazırlar.
Sağlık istatistiklerini analiz eder.
Sağlık istatistiklerini yorumlar.
İstatistiklerle sağlık düzeyini ifade eder.
Sağlık istatistiklerinin bölgeler ve uluslararası 
karşılaştırmalarını yapar.

Sağlık istatistiklerini toplama 
sürecini yönetir. Sağlık istatistikleri ile ilgili veri akışını düzenler. Sağlık istatistikleri için hangi verilerin toplanacağını açıklar.

Sağlık istatistik formlarını tanır.
Her düzeyde sağlık istatistik formlarının doldurulmasını 
denetler.
Her düzeydeki sağlık verilerini organize eder.
Her düzeydeki sağlık verilerini değerlendirir.

Sağlık istatistik arşivi oluşturur. Sağlıkla ilgili verileri uygun ortamlarda saklar.
Yazılı, basılı ve elektronik ortamda saklanan sağlık verilerini 
yararlanıcılara hazır hale getirir.

Sağlık istatistiklerini ağ üzerinden paylaşıp izler.
Sağlık istatistiklerini elektronik ortamda toplar, gönderir, 
denetler.

Sürveyans yönetimi görevi Hastalık sürveyansı yapar Sürveyansın tanımını, önemini ve amaçlarını açıklar.
Sürveyans tiplerini, avantaj ve dezavantajlarını 
açıklar.
Endemi, epidemi, pandemi, sporadi kriterlerini 
açıklar.
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Enfeksiyon hızlarının epidemiyolojik analizini yapar.
Salgın varlığını belirler.
Retrospektif sürveyansı yönetir.
Prospektif sürveyansı yönetir.
Aktif sürveyansı yönetir.
Pasif sürveyansı yönetir.
Enfeksiyon kontrol programlarını yürütür/katılır.
Enfeksiyon kontrol önlemlerini değerlendirir.
Sürveyansla toplanan verileri bilgiye dönüştürür.
İlgili birimlere geri bildirim verir.

Toplumun sağlığını koruma ve 
iyileştirme görevleri

Birincil, ikincil ve üçüncül koruma 
hizmetlerini organize edip yürütme

Birincil, ikincil ve üçüncül korunma 
hizmetleri hakkında danışmanlık 
yapar

Birincil, ikincil ve üçüncül korunma hakkında 
farkındalık yaratır Temel korunma (premordiyal korunma) tanımını açıklar

Birincil, ikincil ve üçüncül korunma hizmetlerini açıklar, 
tanımlarını yapabilir
Korunma hizmetlerinin önemini benimser (tutum)

Birincil, ikincil ve üçüncül korunma hizmetlerini 
önerir

Öncelikli sağlık sorunlarına karşı geliştirilen birincil, ikincil, 
üçüncül korunma önlemlerini sayar
Birincil, ikincil ve üçüncül korunma hizmetleri yöntemlerini 
açıklar
Hastanın tedaviye uyumunu açıklayan sosyal ve kültürel 
faktörleri açıklar

Birincil, ikincil ve üçüncül korunma 
hizmetlerini yönetir

Toplumda öncelikli sağlık sorunlarına yönelik 
korunma önlemlerini saptar Öncelikli sağlık sorunlarını belirler

Öncelikli sağlık sorunlarına karşın yürütülen birincil, ikincil, 
üçüncül korunma yöntemlerinin durumunu 
değerlendirebilmeli

Öncelikli sağlık sorunlarına karşı geliştirilecek 
korunma hizmetlerini planlar

Kişiye ve çevreye yönelik koruyucu hizmetleri planlama 
aşamalarını sayar
Birincil, ikincil ve üçüncül korunma önlemlerini planlar
Bir tarama programını planlama aşamalarını açıklar
Hastaya uyumu arttırıcı önlemlerin alınmasını planlar
Üçüncül korunma önlemlerini planlar

Öncelikli sağlık sorunlarına karşı geliştirilecek 
korunma hizmetlerini uygulatır, koordine eder. Bağışıklama, hizmetlerini uygulatır, koordine eder.

sağlık eğitimi çalışmalarını uygulatır, koordine eder
güvenli annelik ve aile planlaması hizmetlerini uygulatır, 
koordine eder
Beslenmenin iyileştirilmesi çalışamlarını uygulatır, koordine 
eder
Çevre sağlığı hizmetlerini uygulatır
kişisel temizlik ve hijyen çalışmalarını uygulatır
iş ve okul ortamı sağlık hizmetlerini uygulatır
Erken tanı için yapılan taramaları uygulatabilmeli, koordine 
eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hasta uyumu, hastalıkların komplikasyonlarının nedenlerini 
sayar

Birincil ikincil ve üçüncül sağlık hizmetlerini izler
Birincil korunma hizmetleri yaygınlığı, etkinliği gibi birincil 
korunma önemlerinin durumunu ölçer
Bir tarama programı değerlendirme araçları geliştirir
Tarama programlarının etkinliğini ölçer
Hasta uyumunu değerlendirir
Hastalık komplikasyon sıklıklarını hesaplar

Çocuk sağlığı ile ilgili görevleri Çocuk Sağlığıyla ilgili Görevleri Sağlam çocuk izlemiyle ilgili görevleri Çocukluk dönemlerini sınıflayabilir
Çocukluk dönemlerinin özelliklerini açıklayabilir
Sağlam çocuk izleminin önemini açıklayabilir
Sağlam çocuk izleminin aşamalarını sıralayabilir
Çocukluk dönemlerinde beslenmenin önemini ve 
özelliklerini açıklayabilir
0-6 yaş grubunda ,sağlam çocuk periodik izlemlerinin 
yapılmasını sağlayabilir.
Sağlam çocuk izlemlerinde ,büyüme ve gelişmeyi takip 
ederek sorunların erken tanısının
Çocukluk dönemi aşılarını sıralayabilir
Annelerin emzirme ve meme bakım teknikleri bilgisini ve 
bebekleri besleme tekniklerini öğrenmelerini sağlayabilir

Çocuğun aile ve toplum içindeki değerini ve önemini açıklar
Çocuklarda sık görülen sağlık problemleriyle ilgili 
Görevleri Çocuklukta sık görülen sağlık sorunlarını tanımlar

Sık görülen hastalıkların ortaya çıkmasını sağlayan sosyal 
faktörleri tanımlayabillir
Sık görülen hastalıkların erken tanısı ve bu hastalıklara 
yaklaşım yöntemlerini tanımlar
Kazalar ve yaralanmaların nedenlerini ve korunma 
yöntemlerini açıklar

Toplum Çocuk sağlığını değerlendirme Görevi Bebek ve çocuk sağlığı göstergelerini hesaplayabilir
Bebek ve çocuk sağlığı göstergelerini yorumlayabilir
Çocuk sağlığını etkileyen faktörleri sıralayabilir
Dünyada ve Türkiye'de çocuk sağlığı göstergelerini 
kıyaslayabilir

Çocuk sağlığıyla ilgili programlar planlama, 
uygulama ve yürütme Görevi

Çocuk sağlığıyla ilgili Türkiye'de yürütülen programları 
sayabilir
Çocuğun aile içindeki değerinin artırılması için sosyal 
çalışmaların yapılmasına destek olabilir
Çocuk sağlığı morbidite ve mortalite hızlarını azaltmak için 
çözüm önerileri geliştirebilir
Çocuk sağlığı hizmetinin en iyi şekilde sunulması için 
gerekli koşulları ve hizmet sunumunu sağlayabilir
Çocuk sağlığıyla ilgili olarak; sağlık,eğitim 
,tarım,belediye,basın ,yerel yönetim ,sivil toplum kuruluşları 
gibi sektörlerle işbirliği yapabilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çocukluk dönemlerine ,özelliklerine ve sık görülen sağlık 
sorunlarına yaklaşım ilkelerini uygulatabilir
Çocuk istismarını önlemeye yönelik programlar yürütebilir
Sık görülen hastalıklardan korunma,erken tanı ve 
tedavilerinin uygulanmasını sağlayabilir
Kazalar ve yaralanmaların nedenlerine yönelik koruyucu 
önlemlerin alınmasını sağlayabilir

Okul sağlığı ile ilgili görevleri Okul Sağlığıyla ilgili Görevleri Okul sağlığı Hizmetleriyle ilgili görevleri Okul sağlığının toplum sağlığı ile ilişkilerini açıklayabilir
Okul sağlığı hizmetlerinin komponentlerini sıralayabilir
Okul çağı çocuklarında beslenmenin önemi açıklayabilir
Okuldaki öğretmen ,personel ve öğrencilerin sağlığını 
koruyucu ve geliştirici yönde bilgiye ulaşmalarını sağlar
Okulda öğretmen, personel ve öğrencilere, sağlığı koruyucu 
ve geliştirici yönde uygulamalarının toplum sağlığına olan 
katkısını açıklayabilir
Okul,sağlık örgütü ,yerel idare ,gönüllü kuruluşlar ve 
topluma okul sağlığının önemini açıklayabilir
Okul çevre sağlığı hizmetlerini tanımlayabilir
Dünyada ve Türkiyede yürütülen önemli okul sağlığı 
projelerini sıralayabilir
Dünyada ve Türkiyede yürütülen önemli okul sağlığı 
projelerini değerlendirebilir

Okullarda sık görüle sağlık sorunlarıyla ilgili 
görevleri

Okul çağı çocuklarındaki önemli sağlık sorunlarını 
tanımlayabilir
Önemli çocuk sağlığı sorunlarından korunma ,erken tanı ve 
tedavi yaklaşımlarını sıralayabilir
Bulaşıcı hastalıkların kontrolünün önemini açıklayabilir
Okulda salgın kontrolünün basamaklarını sıralayabilir
Okulda oluşan bir salgını yönetebilir
Beslenme sorunlarının erken dönemde saptanmasını ve 
tedavisinin yapılmasını
Okullarda sık görülen sağlık sorunlarının taranması 
çalışmalarını yürütebilir

Okul sağlığıyla ilgili programları planlama, 
uygulama ve yürütme Görevi Okulda sağlık hizmeti planlayabilir

Okulda sağlık hizmeti uygulatabilir
Okulun beslenme ile ilgili programlarının oluşturulmasını 
sağlayabilir.
Öğrencilerin sağlık bilincine sahip olmaları için okul idaresi 
ile birlikte eğitim programları geliştirebilir
Okul idaresi ile birlikte eğitim programlarını uygulayabilir
Okul sağlığıyla ilgili programları planlayabilir
Okul sağlığıyla ilgili programları yürütebilir.
Okul çevre sağlığını düzeltmeye yönelik olarak ilgili 
kurumlarla işbirliği yapabilir

Kadın/üreme sağlığı görevleri Kadın sağlığı düzeyini değerlendirir Kadın sağlığını belirleyen faktörleri açıklar
Toplumsal cinsiyet ve sağlık ilişkisini kurar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Kadının statüsünün sağlığını nasıl etkilediğini açıklar
Kadının statüsü ve sağlığı ile ilgili ölçütleri hesaplar
Kadının statüsü ve sağlığı ile ilgili ölçütleri 
değerlendirir
Kadının statüsünün yükseltilmesi ve güçlendirilmesi 
için yapılması gerekenleri açıklar
Sosyal ve kültürel çevrede kadının güçlendirilmesi 
konusunda karar vericilere rehberlik eder

Kadın sağlığı hizmetlerini bütüncül 
yaklaşımla ele alarak yönetir

Kadının yaşam dönemlerine özgü potansiyel ve 
mevcut sorunlarını ve bunlara ait çözüm yollarını 
açıklar
Adolesanlara yönelik üreme ve cinsel sağlık 
hizmetlerini yönetir
Erişkin döneme yönelik üreme ve cinsel sağlık 
hizmetleri yönetir
Menopoz/postmenopozal döneme yönelik üreme ve 
cinsel sağlık hizmetleri yönetir
Kadına yönelik şiddetin kadın sağlığına olan 
etkilerini açıklar
Kadına yönelik şiddet konusunda karar vericilere 
rehberlik eder
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde primer, 
sekonder ve tersiyer korumayı açıklar
Çalışma yaşamının kadın sağlığına olan etkilerini 
açıklar
Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin Temel 
Sağlık Hizmetleri içerisindeki önemini açıklar
Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin TSH 
kapsamında sağlanması için gereken hizmet 
modeli/araç-gereci açıklar
Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin verilmesi 
için gerekli insan gücünün nicelik ve nitelik 
özelliklerini açıklar
Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin sunumunu 
planlar
Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerini kadının 
yaşam dönemlerine uygun ve bütüncül biçimde 
örgütler
Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerini kadının 
yaşam dönemlerine uygun ve bütüncül biçimde 
değerlendirir
Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin 
sunumunda sektörler ve disiplinler arası işbirliğinin 
önemini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin 
sunumunda sektörler ve disiplinler arası işbirliğini 
sağlar
Yerel koşullara ve hizmetin özelliğine göre uluslar 
arası standartlara paralel protokoller ve eylem 
planları hazırlar

Güvenli annelik hizmetlerini yönetir
Anne ölümü, perinatal ölüm ve yenidoğan 
ölümlerinin tanımını yapar
Anne ölümü, perinatal ölüm ve yenidoğan ölüm 
nedenlerini sıralar
Anne ölümleri ve yenidoğan ölümlerini önlemede 
“Güvenli Annelik” yaklaşımının önemini açıklar
Güvenli annelik programındaki “anne-bebek 
paketinde” yer alan müdahaleleri açıklar
Doğum öncesi bakım verecek personelin bilgi-beceri 
düzeylerini değerlendirir
Doğumların, sağlık kuruluşlarında, bu sağlanamaz 
ise sağlık personeli yardımı ile yapılmasını örgütler

İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi 
ve düşük hizmetlerini yönetir

İstenmeyen gebeliklerin nedenlerini ve sonuçlarını 
açıklar
Düşüklerin mediko-sosyal ve epidemiyolojik 
özelliklerini açıklar
Düşüklerin anne, aile ve toplum açısından önemini 
açıklar
Düşük konusundaki mevzuatı açıklar
Doğurganlığın düzenlenmesi konularında topluma 
dayalı araştırmaları ve hizmet araştırmalarını planlar

Doğurganlığın düzenlenmesi konularında topluma 
dayalı araştırmaları ve hizmet araştırmalarını uygular

Aile planlaması hizmetlerini yürütür Doğurganlığı etkileyen faktörleri açıklar
Aşırı doğurganlığın kadın sağlığına olumsuz 
etkilerini sayar
Aile planlaması yöntemlerini ve özelliklerini 
(endikasyon/kontrendikasyon) açıklar
Kadınlara ve erkeklere aile planlaması danışmanlık 
hizmeti verir
Bireylerin aile planlaması hizmetlerinden 
yararlanmaları için gerekli önlemleri alır
Rahim içi araç uygular
Aile planlaması hizmetlerini sunarken enfeksiyonun 
önlenmesi ile ilgili evrensel yöntemleri açıklar
Aile planlaması hizmetlerini sunarken enfeksiyonun 
önlenmesi yöntemlerini uygular

Aile planlaması hizmetlerini yönetir
Aile planlaması hizmetleriyle ilgili kayıt bildirim 
sistemini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Toplumda aile planlaması gereksinimi, hizmet 
kullanımı gibi konularda epidemiyolojik 
araştırmaları planlar
Toplumda aile planlaması gereksinimi, hizmet 
kullanımı gibi konularda epidemiyolojik 
araştırmaları uygular

Kadın sağlığında erken tanı 
hizmetlerini yönetir Kadın sağlığında erken tanının önemini açıklar

Erken tanı yöntemlerinin (meme muayenesi, servikal 
smear vs.) doğurganlık çağındaki kadınlara periyodik 
olarak uygulanmasına yönelik çalışmaları örgütler
Risk yaklaşımını açıklar
Riskli grupları saptayarak bu gruplara yapılan 
periyodik ziyaret ve erken tanı hizmetlerini riskin 
durumuna göre düzenler
Kadın sağlığı/üreme sağlığında danışmanlık 
hizmetlerinin önemini açıklar

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları 
kontrol eder

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların 
epidemiyolojisini açıklar
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunma, 
erken tanı ve tanı yöntemlerini, tedavi tekniklerini 
örgütler
İnfertilitenin epidemiyolojisini açıklar
İnfertilitenin kadın açısından sosyal sonuçlarını 
açıklar

Kadın sağlığı/üreme sağlığı ve AP 
konusunda eğitim hizmetlerini 
yürütür Hizmet içi eğitimleri yürütür

Sosyal ve kültürel çevrede kadının güçlendirilmesi 
konusunda sağlık personeline eğitim verir
Kadın sağlığı/üreme sağlığı ve aile planlaması konularında 
sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimleri planlar
Doğum öncesi bakım verecek personelin yetersizlikleri 
olanları eğitir
Sağlık personeline düşüklerin mediko-sosyal ve 
epidemiyolojik özellikleri hakkında hizmet içi eğitim yapar
Kadına yönelik şiddet konusunda sağlık personeline eğitim 
verir

Halk eğitimlerini yürütür
Sosyal ve kültürel çevrede kadının güçlendirilmesi 
konusunda topluma eğitim verir
Kadın sağlığı/üreme sağlığı ve aile planlaması konularında 
topluma yönelik eğitimler verir
Kadına yönelik şiddet konusunda topluma eğitim verir

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili görevler
Bulaşıcı hastalıkların toplumdaki 
durumunu izler Sürveyans sistemini yapılandırır Sürveyansın tanımını yapar

Hangi hastalıkların sürveyansının yapılması gerektiğine 
karar verir
Sürveyans tiplerini sayar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Aktif sürveyans, pasif sürveyans tanımlarını yapıp avantaj ve 
dezavantajlarını sayar
Sentinel, laboratuar sürveyans tanımlarını yapar özelliklerini 
açıklar
Ulusal bulaşıcı hastalıklar sürveyans sistemini açıklar

Bulaşıcı hastalıkların sürveyansını yapar
Sürveyans sisteminden gelen bilgileri grafikler üzerinde 
gösterir
Bulaşıcı hastalıkları kişi, yer, zaman özelliklerini tanımlar
Sürveyans sistemini kullanarak alınan önlemlerin etkinliğini 
gösterir
Sürveyans sistemini kullanarak geleceğe ait tahminler yapar
Sürveyans verilerini kullanarak salgınları erken dönemde far 
eder
Salgın durumunda sürveyans sisteminden gelen bilgiyle 
salgının boyutunu hesaplar
Bulaşıcı hastalıkların engellenmesi ile ilgili alınan 
önlemlerin etkinliğini hesaplar

Bulaşıcı hastalıkların engellenmesi 
ile ilgili danışmanlık yapar

Bulaşıcı hastalıkların engellenmesi ile ilgili 
önerilerde bulunur

Toplumda yaygın görülen bulaşıcı hastalıkların 
epidemiyolojilerini açıklar
Bulaşıcı hastalıklarda enfeksiyon zinciri kavramını açıklar
Bulaşıcı hastalıkların toplumdaki yapısı, gelecekteki 
durumlarıyla ilgili tahminlerde bulunur
Bulaşıcı hastalıklarda birincil, ikincil ve üçüncül korunma 
önlemlerini sayar
Hava yoluyla bulaşan hastalıkların epidemiyolojik 
özelliklerini, korunma kontrol önlemlerini açıklar
Su ve besinlerle bulaşan hastalıkların epidemiyolojik 
özelliklerini, korunma kontrol önlemlerini açıklar
Temasla bulaşan hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini, 
korunma kontrol önlemlerini açıklar
Vektörlerle bulaşan hastalıkların epidemiyolojik 
özelliklerini, korunma kontrol önlemlerini açıklar
Zoonozların epidemiyolojik özelliklerini, korunma kontrol 
önlemlerini açıklar
Bulaşıcı hastalıklarla ilgili ulusal düzeyde yürütülen 
programları sayar
Ulusal programların öğelerini açıklar
Uluslar arası boyut kazanmış hastalıklar için yürütülen 
uluslar arası programların öğelerini sayar

Enfeksiyon zinciri öğelerine uygun önlemleri önerir Bulaşıcı hastalıklara karşı kaynağa yönelik önlemleri sayar
Bulaşıcı hastalıklar için sağlam kişiye yönelik önlemleri 
önerir
Bulaşma yoluna yönelik genel önlemleri sayar

Toplumda Bulaşıcı Hastalıkları 
Engelleme ve Korunma Önlemlerini 
aldırır Bulaşıcı hastalıklar çıkmadan önce önlemleri aldırır

Bulaşıcı hastalıklar çıkmadan önce sağlam kişiye yönelik 
alınması gereken önlemleri sayar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bulaşıcı hastalıklar çıkmadan önce sağlam kişiye yönelik 
alınması gereken önlemleri uygular
Bulaşıcı hastalıklar çıkmadan önce bulaşma yoluna yönelik 
alınması gereken önlemleri sayar
Bulaşıcı hastalıklar çıkmadan önce bulaşma yoluna yönelik 
alınması gereken önlemleri uygular
Bulaşıcı hastalıklar çıkmadan önce kaynağa yönelik alınması 
gereken önlemleri sayar
Bulaşıcı hastalıklar çıkmadan önce kaynağa yönelik alınması 
gereken önlemleri uygular

Bulaşıcı hastalıklar çıktıktan sonra yayılmasını 
önleme çalışmalarını yürütür

Bulaşıcı hastalığın boyutunu, atak hızını, toplumdaki seyrini 
hesaplar
Bulaşıcı hastalığı kişi, yer zaman özelliklerine göre ayırarak 
risk atındaki grupları belirler
Risk gruplarına ve toplumun geneline yönelik hastalığın 
yayılmaması için gereken önlemleri alır
Bulaşıcı hastalıkların boyutlarını, nedenlerini, kaynağını 
ortaya çıkaran araştırmalar planlar
Bulaşıcı hastalıkların boyutlarını, nedenlerini, kaynağını 
ortaya çıkaran araştırmalar yapar
Kaynağa, bulaşma yoluna ve sağlam kişiye yönelik 
müdahaleleri uygular
Alınan önlemleri izler, değerlendirir
Bulaşıcı hastalık kontrolünde örgüt içi işbirliğini sağlar

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde toplum 
katılımını sağlar

Bulaşıcı hastalıklar çıkmadan önce ve çıktıktan sonra 
topluma yönelik eğitimleri planlar
Alınan önlemleri topluma tanıtır
Toplumla iletişim kanallarını kullanır
İl, ilçe yada köy sağlık kurullarının görevlerini sayar
İl, ilçe yada köy sağlık kurullarında liderlik yapar

Bulaşıcı hastalıkların engellenmesi ve kontrolünde 
sektörler arası işbirliği yapar

Bulaşıcı hastalıkların kontrolünün çok sektörlü yaklaşım 
gerktirdiğini benimser (tutum)
Sektörler arası iletişim kanallarını kullanır
Çok sektörlü yaklaşımı içeren bulaşıcı hastalık kontrol 
programları geliştirir ve uygular

Kronik hastalıklarla ilgili görevleri
Kronik hastalıkların toplumdaki 
yükünü tanımlar Yetişkinlik tanımını açıklar

Kronik hastalıklar tanımını açıklar
Toplumda hastalık yükü oluşturan başlıca kronik 
hastalıkları sayar
Kronik hastalıkların birey sağlığı ve toplum sağlığı 
üzerine ekonomik etkilerini sayar
Kronik hastalıkların birey sağlığı ve toplum sağlığı 
üzerine sosyal etkilerini sayar
Kronik hastalıkların kişi, yer, zaman özelliklerini 
açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kronik hastalıklardaki yaygın risk faktörlerini 
(sigara, alkol, alkol, obezite, aktivite azlığı, stres 
gibi) sayar
Kronik hastalıklar ile ilişkili risk faktörlerinin kişi, 
yer, zaman özelliklerini açıklar
Kronik hastalıkların tedavi ilkelerini açıklar
Kronik hastalıklara bağlı hastalık yükü ("Disability 
Adjusted Life Years") dağlımlarını açıklar
Kronik hastalıklar ile ilişkili risk faktörlerinin 
dağlımlarını açıklar
Kronik hastalıklar ile ilişkili risk faktörlerinin 
trendini izler
Kronik hastalıklar içinde kardiyovasküler hastalık 
yükünü açıklar
Kardiyovasküler hastalıklara bağlı mortalite hızını 
açıklar
Kardiyovasküler hastalıklara bağlı morbidite hızını 
açıklar
Kardiyovasküler hastalık trendini izler
Kardiyovasküler hastalıklardaki risk faktörlerini 
sayar
Toplumda kardiyovasküler hastalıklardaki risk 
faktörlerinin trendini izler
Kanserlerin yaş ve cinsiyete göre mortalite hızını 
açıklar
Kanserlerin yaş ve cinsiyete göre morbidite hızını 
açıklar
Kanserlerin yaş ve cinsiyete göre trendini izler
Kanserlerin yaş ve cinsiyete göre risk faktörlerini 
sayar
Toplumda kanserlerin yaş ve cinsiyete göre risk 
faktörlerini sayar
Toplumda kanserlerin yaş ve cinsiyete göre risk 
faktörlerinin trendini izler
Toplumdaki serebrovasküler hastalık (inme) yükünü 
sayar
Serebrovasküler hastalıktaki risk faktörlerini sayar
Toplumdaki solunum sistemi hastalıkları yükünü 
sayar
Solunum sistemi hastalıklarıındaki risk faktörlerini 
sayar
Mesleksel faktörler ve solunum sistemi hastalıkları 
ilişkisini açıklar
Solunum sistemi hastalıkları ve pasif içicilik, hava 
kirliliği gibi çevresel faktörler arasındaki ilişkiyi 
açıklar
Endokrin ve metabolik hastalıklar yükünü sayar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Endokrin ve metabolik hastalıklardaki risk 
faktörlerini sayar
Kas iskelet sistemi hastalıkları yükünü sayar
Kas iskelet sistemi hastalıklarındaki risk faktörlerini 
sayar
Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar yükünü yükünü 
sayar
Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklardaki risk 
faktörlerini sayar
Gastro intestinal sistem hastalıklarının yükünü sayar
Gastro intestinal sistem hastalıklarındaki risk 
faktörlerini sayar

Kronik hastalıkların kontrolü 
çalışmalarını yürütür

Kronik hastalıklardan korunmada birincil-ikincil-
üçüncül korunma yaklaşımlarını açıklar
Kronik hastalıklardan korunmada hekim dışı sağlık 
personeli için eğitim programları geliştirir
Kronik hastalıklardan korunmada hekim dışı sağlık 
personeli için eğitim programları uygular
Kronik hastalıklardan korunmada hekim dışı sağlık 
personeli için eğitim programlarını değerlendir
Kronik hastalıklardan korunmada toplum için eğitim 
programları geliştirir
Kronik hastalıklardan korunmada toplum için eğitim 
programları uygular
Kronik hastalıklardan korunmada toplum için 
geliştirilmiş eğitim programlarını değerlendirir
Kronik hastalıklarda sürveyans sistemindeki 
aksaklıkları saptar
Kronik hastalıklarda sürveyans sistemindeki 
aksaklıkları çözer

Toplumda kronik hastalıkların kontrolü ile ilgili 
epidemiyolojik araştırmalar planlar
Toplumda kronik hastalıkların kontrolü ile ilgili 
epidemiyolojik araştırmaları uygular
Toplumda kronik hastalıkların kontrolü ile ilgili 
epidemiyolojik araştırmaların sonuçlarını 
değerlendirir
Kronik hastalıklardan korunmada programlar 
geliştirir
Kronik hastalıklardan korunmada programları 
uygular
Kronik hastalıklardan korunmada programları 
değerlendirir
Kronik hastalıkların risk faktörleri ile ilişkisi 
konusunda nedensel araştırma planlar

98/113



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Halk	  Sağlığı,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  23/37
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Kronik hastalıkların risk faktörleri ile ilişkisi 
konusunda nedensel araştırma uygular
Kronik hastalıkların risk faktörleri ile ilişkisi 
konusunda nedensel araştırmaları değerlendirir
Kronik hastalık yönetim ilkeleri açıklar
Kronik hastalıkların yönetiminde kanıta dayalı tıp 
ilkelerini uygular
Kardiyovasküler hastalıklardan korunmada dünyada 
yürütülmekte olan uluslar arası araştırmaları eleştirel 
yaklaşım ile tartışır
Kardiyovasküler hastalıklardan korunmada 
yürütülmekte olan ulusal araştırmaları eleştirel 
yaklaşım ile tartışır
Kanserlerden korunmada dünyada yürütülmekte olan 
uluslar arası araştırmaları eleştirel yaklaşım ile 
tartışır
Kanserlerden korunmada yürütülmekte olan ulusal 
araştırmaları eleştirel yaklaşım ile tartışır
Ulusal ve uluslar arası kanser sürveyansı 
çalışmalarını eleştirel yaklaşım ile tartışır
Endokrin ve metabolik hastalıkların kontrolü için 
yürütülen uluslar arası projeleri eleştirel yaklaşım ile 
tartışır
Endokrin ve metabolik hastalıkların kontrolü için 
yürütülen ulusal projeleri eleştirel yaklaşım ile 
tartışır
Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların kontrolü için 
yürütülen uluslar arası projeleri eleştirel yaklaşım ile 
tartışır
Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların kontrolü için 
yürütülen ulusal projeleri eleştirel yaklaşım ile 
tartışır

Kronik hastalıklardaki risk 
faktörlerinin kontrolü çalışmalarını 
yürütür

Kronik hastalıklar ile ilişkili risk faktörleri için 
sürveyans sistemindeki aksaklıkları değerlendirir
Kronik hastalıklar ile ilişkili risk faktörleri için 
sürveyans sistemindeki aksaklıkları çözümler
Kronik hastalıklar ile ilişkili risk faktörlerinin 
kontrolü ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar planlar

Kronik hastalıklar ile ilişkili risk faktörlerinin 
kontrolü ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar uygular
Kronik hastalıklar ile ilişkili risk faktörlerinin 
kontrolü ile ilgili epidemiyolojik araştırmaların 
sonuçlarını değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Risk fatörlerinin (sigara, alkol, obezite, aktivite 
azlığı, stres gibi) kontrolü için yürütülen uluslar arası 
projeleri eleştirel yaklaşım ile tartışır
Risk fatörlerinin (sigara, alkol, obezite, aktivite 
azlığı, stres gibi) kontrolü için yürütülen ulusal 
projeleri eleştirel yaklaşım ile tartışır

Yaşlı sağlığı ile ilgili görevler
Yaşlılık döneminde sağlın korunması 
geliştirilmesi Yaşlılığı tanımlar

Dünyada ve Türkiye’de nüfusun değişimini tanımlar
Dünya ve Türkiye için doğuşta beklenen yaşam 
sürelerini sayar
Yaşlılık dönemindeki fizyolojik değişiklikleri sayar
Yaşlılık dönemindeki psikolojik değişiklikleri sayar
Yaşlılığın sosyal boyutunu açıklar
Yaşlılarda günlük yaşam aktiviteleri ölçmede 
kullanılan ölçeklerin içeriklerini sıralar
Uluslar arası programları takip edip içeriklerini 
eleştirel yaklaşım ile tartışır
Aktif yaşlanmayı açıklar
Yaşlanmanın sağlık boyutunu açıklar
Sağlıklı yaşlanma önerilerini sıralar
Yaşlılıkta kaliteli yaşamı açıklar
Yaşlılıktaki beslenme ilkelerini sayar
Yaşlılıktaki ilaç tedavisi ilkelerini açıklar

Yaşlılara verilecek sağlık hizmetleri ilkelerini açıklar
Türkiye’de yaşlılara verilen sağlık hizmetlerini 
açıklar
Türkiye’de yaşlı sağlığı ile ilgili ulusal eylem 
planlarının içeriklerini eleştirel yaklaşım ile tartışır

Yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları
Yaşlılık döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunlarını 
sıralar
Dünya ve Türkiye’de 60 yaş üzerinde en çok öldüren 
ilk 10 hastalığı sıralar
Dünya ve Türkiye’de 60 yaş üzerinde en çok hastalık 
yüküne neden olan ilk 10 hastalığı sıralar
Yaşlılardaki bulaşıcı hastalıkların kontrolündeki 
birincil, ikincil ve üçüncül korunma ilkelerini sayar
Yaşlılardaki bulaşıcı olmayan hastalıkların 
kontrolündeki birincil, ikincil ve üçüncül korunma 
ilkelerini sayar

Ruh sağlığı ile ilgili görevleri

Toplum ruh sağlığını koruyucu ve 
geliştirici hizmetleri planlar, 
yürütür/yönetir ve değerlendirir.

Toplum ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici 
hizmetleri planlar.

Sık rastlanan ruh sağlığı sorunlarının ilişkin durum 
değerlendirmesi yapar.
Öncelikli ruh sağlığı sorunlarını ve grupları tanımlar.
Sektörlerarası işbirliğiyle eylem planı hazırlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Birinci basamakta koruyucu ruh sağlığı danışmanlığı hizmeti 
verilmesi için bir hizmet modeli geliştirir.
Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin anne-baba eğitimleri 
şeklinde diğer programlarda yer almasını sağlar.
Yaşadıklarından dolayı ruh sağlığı örselenmiş kişi ve 
gruplara yönelik esenlendirici sağlık hizmetlerini planlar.
Sık görülen ruh sağlığı sorunlarının yönetimini birinci 
basamakta gerçekleştirmek için hizmet modeli geliştirir.
Doğal afet, kaza, travmatik yaşantılar, terör, göç ve kriz 
durumlarında ortaya çıkabilecek ruh sağlığı sorunlarına 
yönelik hizmet modeli geliştirir.
Koruyucu ve geliştirici ruh sağlığı hizmetlerini toplu yaşam 
alanlarında yaygınlaştırmak için model geliştirir.

Yenilikçi toplum ruh sağlığı hizmetlerini izleyerek kendi 
bölgesindeki hizmetleri iyileştirmek için yöntemler geliştirir.

Toplum ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici 
hizmetleri yürütür/yönetir.

Ekibindeki sağlık çalışanlarının hizmet içi eğitim 
programlarını yönetir.
Sektörlerarası işbirliği içinde birinci basamakta koruyucu ve 
geliştirici ruh sağlığı hizmetlerini sunumunu yönetir.
İyileştirici ve esenlendirici ruh sağlığı hizmeti sunan 
kurumların birinci basamak hizmetlerle eşgüdümünü sağlar.
Okullarda çoğaltıcı eğitim yöntemlerinden (öğretmen 
eğitimi, akran eğitimi vb) yararlanarak eğitim programları 
düzenler.
Etkinliği kanıtlanmış toplumsal girişimlerin kendi 
bölgesinde uygulanmasını sağlar.

Toplum ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici 
hizmetleri değerlendirir.

Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin hedeflerine ulaşma 
durumunu düzenli aralıklarla değerlendirerek raporlandırır.
Raporları ilgili tüm kişi ve kurumlarla paylaşarak görüş ve 
önerilerini almanın önemine inanır.
Yaptığı değerlendirmeleri sağlık hizmetlerinin 
iyileştirilmesine yönelik planlama ve girişimlerde kullanır.
Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için gerekli girişimlerin 
gerçekleştirilmesine önderlik eder.

Çevre sağlığı ile ilgili görevleri Çevre sağlığı çevre sağlığı hizmetlerini yürütür
Çevre sağlığının kapsadığı konuları ve sağlık açısından 
önemini açıklar
Çevrenin korunmasının önemini açıklar
Çevre sağlığının çevre açısından önemini ve korunmasının 
önemini değişik sosyal düzeydeki kişilere açıklar.
Çevresel hastalıkları (Çoklu Kimyasal Sensitiviteler, 
Minimata gibi) tanımlar
İklim değişikliği ve olası sağlık etkilerini açıklar
Çevre sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşları, görev, yetki ve 
sorumluluklarını açıklar
Çevre sağlığı mevzuatını açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Vektörlerin üremesinin önlenmesi için gerekli önlemleri 
aldırır
Barınaklarda vektörlerin üremesini, vektörlerin barınaklara 
girmesini önleyici önlemleri aldırtır
Jitleri ortadan kaldırma yöntemlerini uygulatır
Barınakların insanların fizyolojik ve psikolojik 
gereksinimlerini karşılaması ve hastalık bulaşmasını 
önleyecek gerekli önlemleri aldırtır
Barınak ve yerleşim yerlerinin sağlıklı olmasının önemini 
açıklar
Sağlıklı barınak koşullarını tanımlar
Vektör kontrolünün önemini açıklar
İnsektisitleri uygulatır
Ülkenin iklim değişikliği senaryosunun hazırlanması için 
gerekli araştırmaların yapılmasına katkıda bulunur
Çevre sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla kendi yetki ve 
sorumlulukları konularında eşgüdüm sağlar, işbirliği yapar

su kirliliğini önler
İçme ve kullanma suyunun insan sağlığı açısından önemini 
ve su kirliliğinin yaratacağı sakıncaları açıklar.
Su kaynaklarının, içilebilir nitelikteki suyun özelliklerini ve 
su kirleticilerini sayar
Atık sular ile ilgili sorunları, endüstriyel ve evsel atık suların 
özelliklerini sayar
Suyun kaynaktan kullanılacağı son noktaya gelinceye kadar 
koruma yöntemlerinin kullanılması çalışmalarında yer alır
Suyun fizik muayenesini yapar
Kimyasal ve bakteriyolojik inceleme için örnek alır ya da 
aldırtır.
Kimyasal ve bakteriyolojik inceleme sonuçlarını 
değerlendirir.
Suyun sanitasyonunu yapar
Kitlesel su sanitasyonu önlemlerini açıklar
Klor düzeyini ölçer

atık yönetimine katılır
İnsan dışkı ve idrarının zararsız duruma getirilmesini ve 
insan sağlığı açısından önemini açıklar
Katı atıkların tür ve özelliklerini ve insan sağlığına olumsuz 
etkilerini açıklar
Atıksu sanitasyonunu ve dezenfeksiyonunu yapar
İnsan dışkı ve idrarının yer altı ve yerüstü suları ile çevreyi 
kirletmemesi için gereken önlemlerin alınması 
çalışmalarında yer alır
Kırsal ve kentsel bölgelerde katı atıkların toplanma 
yöntemlerini uygulatır
Atıkların uzaklaştırılıp, zararsızlaştırılmasında; çağdaş 
yöntemleri açıklar
Radyoaktif ve karışık atıkların uzaklaştırılmasına dair yasal 
düzenlemeleri uygulatır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

gıda güvenliği çalışmalarına katılır
Besin hijyeninin beslenme ve besinlerle bulaşan hastalıklar 
açısından önemini açıklar.
Besin denetiminin önemini açıklar
Besin sanayisinde çalışan ve besin üretip satanların sağlıklı 
olmalarının besin hijyeni açısından önemini açıklar
Besinlerin üretildiği andan başlayarak sağlıklı olmasının 
önemini açıklar
Besin saklama yöntemlerini uygulatır
Besinlerden örnek alıp fizik, kimyasal ve bakteriyolojik 
incelemeler yaptırır, sonuçları değerlendirir önlemler alır
Besin sanayisinde çalışanlarla besin üretip satanların 
peryodik muayenelerini yaptırır
Gerekli durumlarda (hasta ve taşıyıcı) kişilerin tedavilerini 
yaptırır
Besin kaynaklarının sağlıklı olabilmesi için veteriner hekim, 
tarımcı ve diğer meslek üyeleri ile ekip çalışması yapar

Besinlere bulaşma olmasını engelleyecek önlemleri uygulatır
gürültü kirliliğinin önlenmesi çalışmalarına katılır Gürültünün insan sağlığına olumsuz etkilerini açıklar

Gürültünün önlenmesi için yetkili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği çalışmalarına katılır

hava kirliliğinin önlenmesi çalışmalarına katılır Hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerini açıklar
Kapalı ortam hava kalitesini ve önemini açıklar
Kapalı ortam hava kirliliğini azaltacak önlemleri uygulatır
Görevli-yetkili kuruluşlarla hava kirliliğinin önlenmesi için 
işbirliği yapar
Hava kirliliğinin etkilerinin önlenmesinde alınması gereken 
bireysel önlemler konusunda halkı ve bireyleri eğitir
Hava kirliliği durumunda risk gruplarına uygulanacak önlem 
ve tedavilerinin yapılması çalışmalarında yer alır

elektromanyetik kirliliğin önlenmesi çalışmalarına 
katılır

Radyasyona yol açan tıbbi ve sanayi araç gereçlerinde 
gereken önlemleri uygulatır
Radyasyondan korunmak amacıyla alınması gereken 
önlemler için yetkili kuruluşlarla işbirliği yapar
Görevli-yetkili kuruluşlarla iyonlaştırmayan radyasyonun 
etkilerinin azaltılması için işbirliği yapar
İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ve etkilerinin önlenmesinde 
alınması gereken önlemler konusunda halk ve bireylerin 
eğitiminde yer alır
İyonlaştırıcı radyasyonun insan sağlığına olumsuz etkilerini 
açıklar
İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun özelliklerini ve tiplerini, 
insan sağlığına olumsuz etkilerini açıklar

İş sağlığı ile ilgili görevleri

Toplum beslenmesi ile ilgili görevleri
Toplum Beslenmesiyle ilgili 
Görevleri

Toplum Beslenmesiyle ile ilgili Temel kavramları 
bilir

Yaşam için gerekli besin öğeleri ve temel besin gruplarını 
sayar
Besin öğeleri ve temel besin gruplarının önemini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Beslenme sağlık ilişkisini açıklar
Risk gruplarında ve toplumda beslenme ile ilgili sorunları 
açıklar
Güvenli besinin önemini açıklar
Güvenli besin için gereklilikleri açıklar
Dünyada ve Türkiye'de önemli beslenme sorunlarını açıklar
Türkiye'de yürütülen beslenme programlarını sıralayabilir

Toplum beslenmeyle ilgili önemli sorunları ve 
hastalıkları tanımlar

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin büyüme,gelişme ve sağlık 
üzerine olumsuz etkilerini sayar
Besin zehirlenmelerinin neler olduğunu ve korunma 
önlemlerini açıklar
Yetersiz ve dengesiz beslenmenin klinik belirtilerini tanır
Kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenme 
ilkelerini açıklar.
Yetersiz ve dengesiz beslenmeden korunma önlemlerini 
sayar
Toplumda yetersiz ve dengesiz beslenmeyi etkileyen sosyal 
faktörleri açıklar

Toplum beslenmesiyle ilgili çalışmalar planlar, 
uygular ve yürütür

Yeterli ve dengeli beslenme konusunda eğitim programları 
yürütür
İnsanları yeterli ve dengeli beslenmeye yönlendirir
Toplumda ve risk gruplarında beslenme ile ilgili sorunlarını 
ortaya çıkarmak için araştırmalar planlayabilir
Toplumda ve risk gruplarında beslenme ile ilgili sorunlarını 
ortaya çıkarmak için araştırmalar uygulayabilir
Toplumda ve risk gruplarında beslenme ile ilgili sorunlarını 
ortaya çıkarmak için araştırmaları yürütür.
Bebek, çocuk ,gebe ve emzikli kadınlara ,yetişkin erkek ve 
kadınlara ,özel beslenme gereksinimi olanlara eğitim yapar
Kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü konusunda 
beslenme eğitimi yapar
Beslenme konusunda ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği 
yapar.
Toplumun ve sağlık elemanlarının güvenli besin konusunda 
eğitilmesini sağlar.
Belli başlı ve yöreye uygun besin zehirlenmelerine yönelik 
kontrol ve koruma programlarında yer alır
Güvenli besin temini konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapar

Kazalardan korunma ile ilgili 
görevleri

Kaza ve Yaralanmadan Korunma ile 
İlgili Görevleri

Kaza ve yaralanmalarının uluslar arası tanımlarını 
açıklar
Kazaların ulusal ve uluslar arası düzeydeki hastalık 
yükünü açıklar
Kasıtlı ve kasıtsız yaralanmaların ulusal ve uluslar 
arası düzeydeki hastalık yükünü açıklar
Trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların yıllar 
içindeki değişimini izleyerek açıklar
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Ev kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların yıllar 
içindeki değişimini izleyerek açıklar
İş kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların yıllar 
içindeki değişimini izleyerek açıklar

Kazalardan korunma ile ilgili ulusal ve uluslar arası 
programların içeriklerini eleştirel yaklaşım ile tartışır
Yaralanmalardan korunma ile ilgili ulusal ve uluslar 
arası programların içeriklerini eleştirel yaklaşım ile 
tartışır
Kazalardan korunma ile ilgili epidemiyolojik 
araştırmalar planlar
Kazalardan korunma ile ilgili epidemiyolojik 
araştırmalar uygular
Kazalardan korunma ile ilgili epidemiyolojik 
araştırmaların sonuçlarını değerlendirir
Yaralanmalardan korunma ile ilgili epidemiyolojik 
araştırmalar planlar
Yaralanmalardan korunma ile ilgili epidemiyolojik 
araştırmalar uygular
Yaralanmalardan korunma ile ilgili epidemiyolojik 
araştırmaların sonuçlarını değerlendirir

İhmal edilen gruplarla ilgili görevler

İhmal edilen grupların sağlığını 
koruyucu ve geliştirici hizmetleri 
planlar, yürütür/yönetir ve 
değerlendirir.

İhmal edilen grupların sağlığını koruyucu ve 
geliştirici hizmetleri planlar. Toplumda ihmal edilen grupları tanımlar.

Engellilerin sosyo-demografik özelliklerini tanımlar.
Sokakta yaşayan/çalışan çocukların sosyo-demografik 
özelliklerini tanımlar.
Evsizlerin sosyo-demografik özelliklerini tanımlar.
Göçerlerin sosyo-demografik özelliklerini tanımlar.
Seks işçilerinin sosyo-demografik özelliklerini tanımlar.
Cinsel yöneliminden dolayı dışlanan grupların sosyo-
demografik özelliklerini tanımlar.
İnsan ticareti mağdurlarının sosyo-demografik özelliklerini 
tanımlar.
Diğer ihmal edilen grupların sosyo-demografik özelliklerini 
tanımlar.
İlgili sivil toplum kuruluşlarını ve sosyal bilimcileri tanır.
Gerekli araştırma yöntemlerini kullanarak grupların sağlık 
gereksinimlerini belirler.
Grupların varolan sağlık hizmetlerinden yararlanma 
durumlarını ve engelleri belirler.
Kaynakların akılcı kullanımı için öncelikli grupları ve sağlık 
sorunlarını tanımlar.
Taraflarla işbirliği içinde eylem planları hazırlar.
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Sağlık eğitimi, koruyucu sağlık hizmeti ve yasal destek 
olarak yapılması gerekenleri açıklar.
Toplum tabanlı esenlendirici hizmetlerin geliştirilmesi için 
plan hazırlar.
Tüm sağlık hizmetlerinin eşgüdüm içinde sunulabilmesi için 
gerekli yöntemleri açıklar.
Müdahale programını bütçelendirir.
İlgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak kaynak 
oluşturmanın yöntemlerini açıklar.
Tüm aşamalarda hedef grubun katılımının önemini açıklar.

İhmal edilen grupların sağlığını koruyucu ve 
geliştirici hizmetleri yürütür/yönetir.

Koruyucu ve geliştirici hizmetleri yürütecek ekipleri nasıl 
oluşturacağını açıklar.
Ekiplerde hedef grupların temsilcilerine yer vermeye özen 
gösterir.
Ekiplerin görev tanımlarını ve dağılımlarını yapar.
Ekip üyelerinin hizmet içi eğitimlerini düzenler.
Sunulacak hizmetlerin kayıt sistemini geliştirir.
Sağlık davranışlarını geliştirmeye yönelik bilgilendirme-
eğitim-iletişim gereçlerinin geliştirilmesi sürecini yönetir.
Hedef gruplara hizmetlerin duyurulmasını sağlar.
Aşılama hizmetlerinin sunumunu yönetir.
Bebek-çocuk-gebe izlemi hizmetlerinin sunumunu yönetir.
Aile planlaması ve kondom dağıtımı hizmetlerinin 
sunumunu yönetir.
Grupları güçlendirecek girişimleri (meslek eğitimi vb) 
başlatır.
İhmal edilen grupların ayrımcılığa uğramaması için 
çalışmalar yürütür.

İhmal edilen grupların sağlığını koruyucu ve 
geliştirici hizmetleri değerlendirir.

Sunulan sağlık hizmetlerinin hedeflerine ulaşma durumunu 
düzenli aralıklarla değerlendirerek raporlandırır.
Raporları ilgili tüm kişi ve kurumlarla paylaşarak görüş ve 
önerilerini almanın önemine inanır.
Yaptığı değerlendirmeleri sağlık hizmetlerinin 
iyileştirilmesine yönelik planlama ve girişimlerde kullanır.
Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için gerekli girişimlerin 
gerçekleştirilmesine önderlik eder.

Sağlığı geliştirme ve sağlık 
eğitimi görevleri

Toplumun sağlığını geliştirici 
programları hazırlayıp yürütme 
görevi

Toplumun sağlığını geliştirici 
programları hazırlayıp yürütme 1. Sağlığı geliştirmede temel kavramları açıklar

2. Sağlık davranışlarının belirleyicilerini tanımlar
3. Sağlığı geliştirmede kullanılan modelleri açıklar
4. Sağlığı geliştirmede sağlık eğitimi müdahalesinin 
işlevini açıklar
5. Sağlık eğitiminde kullanılan modelleri açıklar
6. Sağlığı geliştirmede kullanılan PROCEED-
PRECEDE modelini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
7. Sosyal öğrenme modelinin ana özelliklerini 
tanımlar
8. Sağlık inanç modelinin ana özelliklerini açıklar
9. Düşünülmüş eylem modelinin ana özelliklerini 
açıklar
10. Değişim modeli ve yenilikçi modelin ana 
özelliklerini açıklar
11. Sağlığı geliştirmeye yönelik özgün bir programı 
planlar
12. Sağlığı geliştirmeye yönelik özgün bir programı 
uygular

Sağlık eğitim programlarını 
hazırlayıp yürütme görevi

Sağlık eğitimi programlarını 
hazırlayıp yürütme Sağlık eğitiminin tanımını yapar

Sağlık eğitiminin önemi ve amacı, Temel Sağlık 
Hizmetleri içerisinde yerini açıklar
Yetişkin eğitiminin geleneksel pedagojik eğitimden 
farklarını sayabilir
Yetişkin eğitiminin özelliklerini açıklar
Yetişkinlerin öğrenme özelliklerini sayabilir
Karşılıklı etkileşimi sağlayan (interaktif) eğitim 
tekniklerini açıklar
Yetişkin eğitiminde bir eğitim grubundaki 
dinamikleri ve grubun geçirdiği evreleri açıklar
Bir eğitim programının bileşenlerini söyleyebilir
Toplumda farklı hedef grupları için sağlık eğitimi 
programlarını geliştirme, yürütme ve 
değerlendirmede izlenecek yolu tanımlar
Farklı program geliştirme modellerini sayar
Program geliştirme adımlarını sayar
Eğitim programı geliştirmek için farklı ihtiyaç 
saptama yöntemlerini açıklar
Eğitim programı geliştirmek için hedef grubuna 
uygun ihtiyaç saptama çalışmasını yürütür
Hedef grubun eğitim ihtiyaçlarını analiz edebilir
Eğitim programı için amaç ve öğrenim hedeflerini 
yazar
Eğitim programının öğrenim hedeflerine uygun 
içeriği saptar
Eğitim programı için saptanan içeriği kuralına uygun 
olarak düzenler
Öğrenim hedeflerine uygun öğrenme yaşantılarını ve 
eğitim yöntemlerini seçer
Öğrenim hedeflerine uygun öğrenme etkinliklerini 
düzenler
Öğrenim hedeflerine uygun değerlendirme araçlarını 
hazırlar
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Eğitim program öğelerinin sırasını ve ilişkilerini 
kontrol eder
Eğitim için yatay ve dikey program hazırlar
Eğitim programındaki içerik için oturum (ders) 
planlarını hazırlar
Eğitim öncesi, eğitim sırasında ve sonrasında uygun 
atmosfer yaratmak için gereken hazırlıkları açıklar
Eğitim öncesi uygun atmosfer yaratmak için gereken 
hazırlıkları yapar
Yetişkin eğitimi kurallarına uygun bir şekilde sağlık 
eğitimini yürütür
Eğitimi yürütürken katılımcı (interaktif) eğitim 
tekniklerini kurallarına uygun olarak kullanır
Eğitimi yürütürken grupta var olan dinamiklere 
uygun eğitici yanıtını gösterebilir
Eğitimi yürütürken grupta zor durumlarla baş 
edebilir
Eğitimin sonuçlarını değerlendirebilir
Değerlendirme sonuçlarını eğitime katılanlar ile 
paylaşır
Eğitimin katılımcılar tarafından değerlendirmesi 
etkinliğini yürütür
Değerlendirme sonuçları ve katılımcıların 
geribildirimleriyle eğitim programını yeniden gözden 
geçirir
Ülkedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla ve 
kişilerle işbirliği yapabilir

Eğitim materyali geliştirme görevi Eğitim materyali geliştirme
Görsel-işitsel ders araç ve gereçlerini kurallarına 
uygun olarak hazırlar
Görsel-işitsel ders araç ve gereçlerini kurallarına 
uygun olarak kullanır

Sağlık iletişimi görevi Sağlık iletişimi
Sağlığı geliştirmede sağlık iletişiminin önemini 
açıklar
Halk sağlığı alanındaki bilgilerin etkili bir şekilde 
kullanımı için iletişimin önemini açıklar
İletişimin öğelerini ve türlerini sayar
Halk sağlığı alanındaki bilgilerin etkili kullanımı için 
bir iletişim planı oluşturur
İletişim kurulacak hedef grubu (alıcıyı/dinleyiciyi) 
tanımlar
Hedef grubuna özgü mesaj geliştirebilir
İletişimde amaca uygun olacak şekilde dikkat 
çekebilir
Toplumla iletişimde dikkat edilmesi gereken kuralları 
açıklar
Basın-yayın organları ile iletişimde dikkat edilmesi 
gereken kuralları açıklar
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Karar vericiler ile iletişimde dikkat edilmesi gereken 
kuralları açıklar
Risk iletişiminin tanımını yapabilir
Risk yönetimi döngüsünü açıklar
Risk iletişiminin özelliklerini sayabilir

Salgın ve afetlerde sağlık 
yönetimi görevleri Salgın yönetimi görevi Salgını tanımlar

Salgının erken dönemde farkına varır ve salgını 
doğrular Sürveyans sisteminden gelen verileri izler, analiz eder

Vaka sayılarındaki artışın salgın olup olmadığını ayırt eder
Salgın insidans eğrisi çizer
Salgın insidans eğrisini yorumlar
Vaka sayılarındaki artışı gösteren hızları hesaplar
Aktif olgu arama çalışması planlar
Aktif olgu arama çalışmasını uygular
Olguları olası, kuvvetle olası, kesin vaka olarak ayırır

Salgının kaynağını tespit eder
Bulaşıcı hastalıklarda salgınlara neden olabilecek etkenleri 
sayar
Kaynağa yönelik vaka kontrol tipinde araştırmalar planlar
Kaynağa yönelik vaka kontrol tipinde araştırmalar yapar
Araştırma sonucunda elde edilen sonuçları analiz eder
araştırma sonucunda elde edilen sonuçları yorumlar

Salgın için risk altındaki grupları belirler Vakaları kişi yer zaman yer özeliklerine göre ayır
Risk altındaki grupları belirler
Salgınlarda risk altındaki gruplara yönelik önlemleri sayar

Salgını kontrol eder
Salgın durumunda sağlam kişiye yönelik önlemler 
alır Hizmette öncelikli grupları belirler

Sağlam kişiye yönelik önlemleri sayar
Sağlam kişiye yönelik önlemleri uygular

Salgın durumunda bulaşma yoluna yönelik önlemler 
alır Salgınlarda bulaşma yoluna yönelik önlemleri sayar

Kişisel hijyen, konut sağlığı, sağlığı tehdit eden kuruluşlar, 
su ve besinleri araştırır
Salgınlarda bulaşma yönelik önlemleri uygular

Salgın durumunda kaynağa yönelik önlemler alır
Salgınlarda kaynak olabilecek durumların (insan, hayvan, 
gıda vb) tanımını yapar
Salgınlarda kaynağa yönelik önlemleri sayar
Salgınlarda kaynağa yönelik önlemleri uygular
Salgınlarda kaynağın bulunması çalışmalarını yürütür

Salgının yenilenmemesi için önlemler alır ve salgın 
raporu yazar

Kaynağa, bulaşma yoluna ve sağlam kişiye yönelik 
hizmetlerin sürekliliğini sağlar
Alınan önlemleri sürekli izler
Salgın süresince yapılan işleri raporlar

Salgın durumunda iletişimi yürütür
Salgın durumunda iletişimin, bilgi paylaşımının önemini 
benimser
Salgın durumunda hızlı toplum bilgilendirme çalışmaları 
planlar
Salgın durumunda hızlı toplum bilgilendirme çalışmaları 
uygular
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Salgınla ile ilgili verileri bilgi haline dönüştürüp üst ve alt 
kademe yöneticilere sunmanın önemini açıklar
Salgınla ilgili bilgileri ilgili kurumlara sunma yöntemlerini 
açıklar

Afetlerde sağlık yönetimi görevi Afet öncesi dönemde görevleri Afet öncesi dönemde hazırlık çalışmalarına katılır Afetlerle ilgili tanımları yapar ve afetleri sınıflandırır
Afet döneminin evrelerini sayar bu evrelerin özelliklerini 
açıklar
Afetlerin felaketlere neden olma nedenlerini sayar
Afet öncesi dönemde hazırlıklı olmanın önemini açıklar
Afet öncesi dönemde hazırlık çalışmalarını sayar
Afet öncesi dönemde afetler için riskli bölgeleri belirler
Afet öncesi dönemde toplumda duyarlılık geliştirme 
çalışmalarını planlar
Afet öncesi dönemde toplumda duyarlılık geliştirme 
çalışmalarını yürütür
Afet öncesi dönemde hazırlıklı olma ile ilgili toplum 
eğitimleri planlar

Çalıştığı bölgede afet koordinasyon biriminde görev 
ve sorumluluk alır

Afet koordinasyon biriminin tanımını yapar ve görevlerini 
sayar
Afet koordinasyon biriminin çalışma yöntemlerini açıklar

Afet öncesi kurumsal, toplumsal afet planları yapar
Afet öncesi kurumsal, toplumsal ve aile afet planlarının 
önemini açıklar
Afet planlarının öğelerini sayar
Her düzeyde (hastane, kurum, toplumsal, aile) afet planı 
hazırlar
Afet planında çok sektörlü yaklaşımı kullanır
Afet planlarında halk sağlığı uzmanının görevlerini sayar
Afet planlarına uygun tatbikatlar planlar
Afet planlarına uygun tatbikatları yürütür

Afet Sonrası dönemde görevleri
Afet tanısını koyar, hızlı sağlık değerlendirmesi 
yapar Afetin varlığını, boyutunu, özelliklerini belirler

Afet döneminde veri toplama yöntemlerini sayar
Afet döneminde veri kaynaklarını sayar
Hızlı sağlık değerlendirme tekniklerini kullanır
Afetlerin kısa, orta ve uzun dönemde sağlık üzerine etkilerini 
sayar
Sağlık hizmet alt yapı yetersizlik ve sorunlarını belirler
Afet döneminde sağlık hizmet alt yapı sorunlarını ortaya 
koyar

Oluşturulan kriz masasında görev alır, kriz masasına 
danışmanlık ve liderlik yapar Veri kaynaklarına ulaşma yollarını sayar

Sağlıkla ilgili gereksinimleri saptar, analiz eder ve 
müdahaleler geliştirir
Sağlıkla ilgili işleri koordine eder
Kriz masası üyeleri ile birlikte çalışır
Yardımların organizasyonunda liderlik yapar
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Sürveyans sistemi ile hastalıkları izler
Sürveyans sisteminin durumunu belirler, eksiklikleri 
aksaklıkları saptar
Afet döneminde olabilecek hastalıkları afet dönemlerine göre 
sayar
Bulaşıcı hastalıklarla ilgili sürekli bilgi toplar
Bulaşıcı hastalıklar için risk altındaki grupları izler

Erken dönemde bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler 
alır ve bulaşıcı hastalıklar çıkmışsa önlemleri aldırır Bölgede olası bulaşıcı hastalıkları tahmin eder

Bulaşıcı hastalıklar çıkmadan önce bireye ve çevreye yönelik 
önlemleri açıklar
Su, barınma, beslenme, atıkların yok edilmesi konularında 
izlemenin önemini açıklar
Bulaşıcı hastalık görüldüğünde alınması gereken önlemleri 
sayar
Bulaşıcı hastalıklar bakımından risk altındaki bireylere 
yönelik çalışmaları yürütür

Risk altındaki grupları belirler, izler, onlara sağlık 
hizmeti ulaşmasını sağlar Afetlerde risk altındaki grupların kimler olduğunu sayar

Risk altındaki gruplara ulaşabilme yollarını açıklar
Risk altındaki gruplara götürülmesi gereken sağlık 
hizmetlerini belirler
Risk altındaki grupları izleme ile ilgili yöntemler geliştirir

Afetlerde oluşabilecek ruh sağlığı sorunlarını izler, 
gerekli önlemleri aldırır

Afetlerde oluşabilecek ruh sağlığı sorunlarını afet evrelerine 
göre sınıflar
Ruh sağlığı sorunlarını ve hizmet gereksinimlerini saptar
Ruh sağlığı hizmetlerinin sunulmasını planlar
Afetlerde fiziksel, ruhsal, sosyal şiddet sorunlarını tanımlar
Afetlerde fiziksel, ruhsal, sosyal şiddet sorunlarına yönelik 
eylem planları yapar

Afetlerde oluşabilecek çevresel sorunları saptar, 
oluşan sorunları yönetir Afetlerde oluşabilecek muhtemel çevresel sorunları sayar

Afetlerde oluşan çevresel sorunları saptar
Afetlerde oluşan çevresel sorunların neden olduğu sağlık 
sorunlarını belirler
Sağlık sorunu olabilecek yerleri (çadırkent, geçici barınma 
yerleri, atıklar, atık depolama alanları vs) belirler
Sağlık sorunu olabilecek yerlere yönelik önlemleri sayar
Sağlıklı geçici barınma yerleri standartlarını belirler

Tıbbi etik kurallarını takip eder, uygulatır Afetlerde oluşabilecek tıbbi etik sorunları sayar
Tıbbi etik sorunlar ile ilgili olumlu görüş geliştirir
Tıbbi etik sorunlarının engellenmesi ile ilgili işleri planlar
Tıbbı etik sorunlarla ilgili sağlık personeline eğitim verir
Tıbbi etik sorunlarını izleme yöntemlerini açıklar

Afetlerle ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuatın 
uygulanma durumunu gözlemler, takip eder

Afetlerle ilgili ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşları 
sayar
Ulusal ve uluslar arası mevzuatı açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Afetlerde ulusal ve uluslar arası mevzuata uyumun 
gerekliliğini savunur

Afet dönemi iletişim işlerini yapar Afetlerde iletişimin önemini açıklar
İletişim kanallarını ve yöntemlerini sayar
Doğru ve zamanında bilgi paylaşımını koordine eder
Afetle ilgili bilgiyi tüm kurum ve kuruluşlara ve ilgili 
kişilere doğru ve zamanında iletilmesi için gerekli stratejileri 
geliştirir

Akademik görevler Araştırma ve yayın görevleri

Araştırma görevleri
Araştırma planlar, uygular, analiz 
edip değerlendirir ve rapor yazar Temel epidemiyolojik araştırmaları kurgular

Gözlemsel araştırmaları (Tanımlayıcı, analitik ve melez 
araştırmaları), müdahale araştırmaları, metodolojik 
araştırmalar ve klinik araştırmaların kurgularını açıklar.
Araştırma projelerini bilir
Niteliksel araştırmaları bilir
İstatistik programlarını kullanarak sağlık istatistiklerini 
yapar.

Araştırma yapılacak grubu belirler Toplum taramalarının avantaj ve dezavantajlarını bilir.
Evrenden örnek alma yöntemlerini bilir.
Olasılıklı örneklem yöntemlerini bilir.
Olasılıksız örneklem yöntemlerini bilir.
Örneklem hacmini hesaplar.
Tip 1 ve Tip 2 hata öngörüsünün sonuçlarını bilir.

Araştırmada kullanılacak veri toplama tekniklerini 
belirler.

Çalışmada kullanılacak verilerin elde edilme yöntemlerini 
belirler.
Anket hazırlama yöntemlerini bilir ve uygular.
Veri toplama laboratuarın önemini bilir.
Ölçümsel verilerin en uygun nasıl elde edileceğini bilir.

Araştırmada kullanılacak verileri değerlendirir.

Epidemiyolojik ölçüm tiplerini (Sıklık ölçümleri, bağıntı 
ölçümleri, özel etki ölçümleri ve ara etkileşim ölçümlerini 
açıklar.
Sıklık ölçümleri olarak insidans, insidans riski, prevalans, 
nokta ve periyot prevalansı hesaplar.
Prevalans kestirimini, insidans ve prevalans bağıntısını 
açıklar.
Bağıntı ölçümlerini (Risk ölçümü, rölatif risk, tahmini rölatif 
risk, atfedilen risk) kavramlarını ve nasıl elde edileceğini 
hesaplar, açıklar.
Tek değişkenli ve çok değişkenli analizlerin kullanma 
yerlerini bilir.
Araştırma sonucunda çıkacak ilişkilerde nedenselliği 
irdeleyebilir.
Nedensel etkenlerde ara etkileşimin önemini bilir ve 
açıklamasını yapar.
Nedenselliğin geçerli denetim ilkelerini (bağıntının gücü, 
doz-cevap ilişkisi, zamansal uygunluk, bulguların tutarlığı, 
kuramın biyolojik olurluğu, bağıntının özgüllüğü) bilir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Araştırmalarda hata kaynaklarını saptar.
Rasssal hata ve sistematik hatayı en aza indirmenin yollarını 
bilir.
Çalışmalarda biası ve bias türlerini bilir.
Karıştırıcı faktörlerin neler olduğunu bilir.
Karıştırıcı faktörlerin etkisinin çalışma kurgulamalarında 
nasıl ortadan kaldırılacağını bilir.
Karıştırıcı faktörlerin etkisinin analiz aşamasında nasıl 
ortadan kaldırılacağını bilir.

Araştırmada kullanılacak testlerin geçerliliğini ve 
güvenirliliğini yapar.

Geçerlilik (İçerik-kapsam geçerliği, Uygulama geçerliği ve 
Yapı geçerliği) kavramlarını bilir.
Güvenirlik (zamana göre değişmezlik (test-retest), bağımsız 
gözlemciler arası uyum, iç tutarlılık) kavramlarını bilir.

Araştırma sonuçlarını raporlandırır
Makale yazım kurallarını uygun olarak araştırma sonuçlarını 
yazar.
Yazılmış makaleleri eleştirel bakış açısı ile değerlendirebilir.

Araştırma etik kurallarına uyar. Araştırma etiği ile ilgili kuralları bilir, uygular.

Bilimsel yayın görevleri Makale (literatür) hazırlar ve sunar.
Danışman hocası ile koordine ederek Halk Sağlığı ile 
ilgili ulusal/uluslar arası dergilerden makaleler seçer.
Makaleleri Türkçeye çevirir ve sunuma hazırlar.
Makaledeki temel bilgiler konusunda diğer 
kaynaklardan bilgiler hazırlar ve sunar.

Seminer hazırlar ve sunar.
Akademik programdaki seminer konusu ile ilgili 
kaynaklar toplar.
Seminer konusu ile ilgili hocasına danışarak semineri 
hazırlar ve sunar.

Ulusal/uluslar arası bilimsel 
toplantılara sözlü/poster bildiri 
hazırlar ve sunar

Katılacağı bilimsel toplantının konusuna uygun 
nitelikte yaptığı çalışmanın özetini, sunum metnini 
hazırlar ve sunar.

Ulusal/uluslar arası dergilere 
bilimsel makale hazırlar ve 
yayınlatır.

Hazırladığı yayını göndereceği derginin yayın 
kurallarına uygun hale getirir ve yayınlanması 
sürecini izler.

Sürekli mesleki gelişim görevleri
Halk Sağlığı uzmanı kendisini 
mesleki yönden sürekli geliştirir.

Halk Sağlığı alanında düzenlenen ulusal ve 
uluslararası bilimsel toplantılara katılır.
Halk Sağlığı alanındaki ulusal/uluslararası dergi ve 
kitapları izler.
Halk Sağlığı ile ilgili mesleki kuruluşlara üye olur.
Halk Sağlığı ile ilgili mesleki kuruluşların 
etkinliklerine katılır.
Halkın sağlığını geliştirmek için yürütülen 
programları izler.
Alanıyla ilgili forumlara, ağlara üye olur.
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