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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
















Topluma yönelik sağlık hizmetlerini kurum vizyonu ve hedefleri doğrultusunda ilde yürütmek.
Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.
Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler
düzenlemek.
Üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak, araştırma izinleri
vermek, sağlık araştırma taleplerini değerlendirmek, sonuçlarını takip etmek.
İldeki sağlık evlerinin açılışı ile kapanış işlemlerini yapmak, sağlık evi bina ihtiyacı ile ilgili
planlamalar yapmak.
Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak,
işbirliği yapmak.
Mevsimlik tarım işçilerine yönelik koruyucu sağlık hizmeti sunumunu sağlamak.
Sağlıklı Hayat Merkezlerinin planlamalarını yapmak, iş ve işlemlerini takip etmek.
Nüfus hareketlerini izleyerek, aile hekimliği kayıtlarının güncellenmesi amacıyla yazışmalar
yapmak.
Hızlı Veri Toplama Sistemi üzerinden veri girişlerini yapmak.
Entegre hastane iş ve işlemlerini yapmak.
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
sağlık yönetimi, sağlık idaresi, işletme, iktisat, kamu yönetimi vb. alanlarda lisans veya lisansüstü
eğitim veren kurumlardan mezun olmak.
 İş Tecrübesi: Tercihen toplum sağlığı konularında iş tecrübesine sahip olmak.
 Diğer Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip
olmak.
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 Birinci Derece Amiri: Başkan Yardımcısı.
 Astları: Toplum Sağlığı 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.
 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 toplum sağlığı alanlarında 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: Toplum Sağlığı 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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