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A- BİRİM
A.1. BİRİMİN BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM VE/VEYA BAŞKANLIK
 Üst Birim:  Başkanlık: Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı.
A.2. BİRİMDE YAPILAN İŞLER
 Birim faaliyetleri ile ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak izletmek
ve değerlendirmek.
 Ruh Sağlığı ile ilgili koruyucu programların geliştirilmesi, çocuk ve ergenleri de kapsamak üzere
ruh sağlığının araştırılması ve korunması ile ilgili faaliyetleri planlamak.
 Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi
ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
 Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personelin eğitimlerinin koordine
edilmesi ve bakanlığa iletilmesi.
 Toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Sekretarya Hizmetlerinin
yürütülmesi.
 Kronik ruhsal bozukluğu olup tedavisi tamamlanmış bireylerin RS 20 Formlarını hastaların
tedavisinin takibi için Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla
Aile Hekimliği Birimleri ‘ne iletilmesini sağlamak.
 Sağlıklı Hayat Merkezleri kapsamında psikososyal destek birimlerinin çalışmalarının yürütülmesini
sağlamak.
 Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi
konusunda çalışmalar yapmak.
 İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık çalışmaları yürütmek ve il koordinasyon
kurulu çalışmalarını yürütmek.
 Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda
erken tanılama programlarının uygulanmasını sağlamak.
 Çocuk izlem merkezinde görev yapan adli görüşmeci eğitimini koordine ederek bakanlığa
bildirmek, çocuk ihmal ve istismarı konusunda kurumlarda çalışanlar ve halka yönelik farkındalık
eğitimleri düzenlemek.
 Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, personel eğitimi ve halk
eğitimi çalışmaları yapmak ve ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla konuyla ilgili halk eğitimlerinin
yapılmasını sağlamak.
 İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, program kapsamında
kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 İl düzeyinde ilçe sağlık müdürlükleri de dâhil, denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak,
denetimler sonucunda rapor hazırlamak.
 Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.
 Tütünsüz Kurum projesi kapsamında yapılacak çalışmaları planlamak ve yapmak.
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 Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek ve verileri Bakanlığa rapor etmek.
 Sigara Bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların dağıtımını koordine etmek.
 İlde sigara bırakma polikliniği hizmeti verecek olan hekimlerin eğitimlerini koordine etmek ve
Bakanlığa iletmek.
 İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası hizmetlerini yürütmek.
 Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarını koordine etmek, yürütmek.
 Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu
madde ihtiva eden ürünlerin kontrol ve denetimini yapmak.
 Alkol ve zararları hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte
çalışmalar yapmak.
 Davranışsal bağımlılıklar(Teknoloji, Kumar vb.) konusunda vatandaşın bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak ve bu konuda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil
toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.
 Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.
 Faaliyet alanları ile ilgili denetimler yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 Birim faaliyetleri ile ilgili mahkeme, icra müdürlükleri, hukuk birimleri, vb. birimler veya
kurumlardan gelen yazılar ile şikâyet başvurularına cevap vermek, istenen bilgi ve belgeleri
göndermek, birim işleriyle ilgili yazışmaları yapmak.
 Bağlı sağlık tesislerinde birim faaliyetleri kapsamındaki işleri yapan birimlere rehberlik etmek,
gerektiğinde eğitim vermek, görüş yazılarına cevap vermek.
B- BİRİM SORUMLUSU
B.1. NİTELİKLERİ
 Eğitim Düzeyi: En az lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Tercihen
tıp fakültesi ve/veya sağlık alanında lisans veya lisansüstü eğitim veren kurumlardan mezun olmak.
 İş Tecrübesi: Tercihen ruh sağlığı, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele
konularında iş tecrübesine sahip olmak.
 Diğer Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip
olmak.
 Birinci Derece Amiri: Başkan Yardımcısı.
 Astları: Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi çalışanları.
B.2. GÖREVLERİ
 Yukarıda belirtilen birim görevlerinin yapılması için birim çalışanlarının görev dağılımını
belirlemek.
 Birim çalışanlarına yapılacak işlerde rehberlik etmek.
 Birim işlerini verimlilik, bürokrasinin azaltılması ve süreç odaklı şekilde planlayarak standardize
etmek.
 Birim çalışanlarınca yapılan işleri kontrol etmek.
 Yaptığı işle ilgili güncel mevzuatı takip etmek.
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 Müdürlükçe belirlenecek kriterlere göre birim çalışanlarının performans değerlendirmelerini
yapmak.
 Bağlı olduğu amirin, çalıştığı birim ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.
C- BİRİM ÇALIŞANI
C.1. NİTELİKLERİ
 Eğitim Düzeyi: En az lise düzeyinde eğitim veren ortaöğretim (lise) kurumlarından mezun olmak.
Tercihen yüksekokul mezunu olmak.
 İş Tecrübesi: Tercihen ruh sağlığı, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele
konularında iş tecrübesine sahip olmak.
 Diğer Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip
olmak. Bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmek.
 Birinci Derece Amiri: Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi
Sorumlusu.
C.2. GÖREVLERİ
 Birim sorumlusunca yukarıda belirtilen birim görevlerinden kendisine verilen görevleri yerine
getirmek.
 Verilen görevleri ilgili mevzuat ve birim sorumlusunun talimatlarına uygun olarak yerine getirmek.
 Bağlı olduğu amirin, çalıştığı birim ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.
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