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Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

A) Dönem VI Halk Sağlığı Stajı Çalışma Koşulları ve Kuralları 

 

1) İlk Gün:  

 Stajın açılışı,  

 Tanışma,  

 Öğrencilerin beklentilerinin alınması 

 Stajın tanıtımı, amaç ve hedeflerinin açıklanması 

 Staj programının açıklanması 

 Seminer: Temel Sağlık Hizmetleri, Araştırma Planlanması, Eleştirel Makale Okuma 

 

2) Günlük çalışma koşulları:  

 

a. Halk Sağlığı’nda Çalışma Saatleri: 08:00 – 17:00  

b. Halk Sağlığı’nda Çalışma Kuralları: 

 Her gün devam zorunludur 

 Zorunlu devamsızlık durumunda “Mazeret” (rapor, belge) Danışman Öğretim Elemanı, 

İntern Eğitimi Sorumlusu’na bildirilir 

 Rapor/belge vb. dönem koordinatörüne iletilmek üzere verilir  

 Devamsızlık durumunda telafi zorunludur. 

 

 

B) Halk Sağlığı A.D Dönem VI Eğitimi İçeriği 

 

1) Amaç:  

Halk sağlığı temel prensiplerinin, kavramların ve uygulamaların öğretilmesi 

kapsamında; ülkenin sağlık durumu, sağlık ihtiyaçları ve sağlık sistemi hakkında bilgi 

verilmesi, epidemiyoloji, koruyucu hekimlik ve birinci basamakta sağlık hizmetlerinin işleyişi 

ve yasal düzenlemelere dair bilgilendirme yapılması, özellikle birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin yönetiminde ekip sorumlusu olarak hekimin görevleri konusunda bilgi ve beceri 

kazandırılması, toplum bazlı sağlık sorunlarının tespit edilmesi ve çözümlenmesinde halk 

sağlığı yaklaşımının kazandırılmasıdır.  

 

2) Öğrenim Hedefleri: 

 

 Hekimliğin herkese eşit ölçüde koruyucu ve iyileştirici hizmet sunma mesleği olduğu 

görüşünü ve davranma becerisini kazanır,  

 Türkiye’de halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen etmenleri tartışır, 

 Sağlıkla ilgili olaylarda biyolojik olduğu kadar sosyal, kültürel ve çevresel etmenleri de 

değerlendirir, 

 Herhangi bir toplumda sağlıkla ilgili sorunları epidemiyolojik yöntemler kullanarak saptar, 

değerlendirir ve çözüm yollarını tartışır, 

 Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin sunuluş modelini ve hizmetlerde görev alan personelin 

yetki ve sorumluluklarını açıklar. 

 Sağlık hizmetlerinde örgütlenme ilkelerini açıklar, 
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 Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki ilişkiyi tartışır, 

 Ülkemizde birinci basamakta topluma yönelik sağlık hizmetlerinde görev alan personelin 

görev, yetki ve sorumluluklarını sayar  

 Toplum sağlığı merkezinin yapısı ve işleyişini açıklar. 

 Toplum sağlığı merkezindeki birimlerce yürütülen çalışmalara katılır ve hizmetleri 

değerlendirerek tartışır.  

 Sağlık örgütü ile diğer kamu ve özel kurumlar arasındaki ilişkiyi açıklar.  

 Su ve gıdalardan bakteriyolojik ve kimyasal örnek alır, gönderir ve sonuçları değerlendirir, 

suda klor düzeyinin ölçümünü yapar, 

 Toplumda bulaşıcı hastalıklarla mücadele eder,  

 Aile planlaması danışmanlığı yapar, anatomik model üzerinde standartlara uygun olarak 

RİA uygular,  

 Bağışıklama hizmetlerini planlar, bölgenin aşı ihtiyacını belirler, 

 Türkiye’de tüberküloz ve kanser kontrol programlarını açıklar. 

 Türkiye’de toplumda en fazla ölüme yol açan nedenleri sayar bunların mücadele 

programlarını açıklar  

 Bilimsel makaleleri eleştirel okuma tekniklerini kullanarak değerlendirir. 

 Bir saha araştırmasını planlar, uygular, araştırma raporunu yazarak sunar.  

 

3) İntörn Eğitimi Kapsamı:  

 

Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencilerinin halk sağlığı stajı öğrenme hedefleri doğrultusunda 

eğitimlerini kapsar. 

 

4) Öğretim Yöntemleri: 

 

İntörn doktorların Halk Sağlığı Stajında oldukları dönem içerisinde kendilerine verilen program 

çerçevesinde öğretim üyelerince verilen seminerlere, saha rotasyonlarına, eğitim gezilerine ve 

“aile planlaması danışmanlığı ve RİA uygulama kursu”na, toplumun sağlık bilincini artırmayı 

hedefleyen eğitimlere katılımları sağlanır. Ayrıca, staj sorumlusu öğretim üyesinin 

danışmanlığında bir saha araştırması planlar, uygular ve araştırma sonuç raporunu sunar.  

 

5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:  

 

Tıp Fakültesi Dönem VI Karnesinde yer alan “Halk sağlığı staj yeterliği için tamamlanmış 

olması gereken uygulamalar” ve “Halk sağlığı stajı yeterliği için sergilenmesi gereken tutum ve 

davranışlar” kriterlerine göre saha rotasyonu yapılan kurumların sorumlu hekimleri, Halk 

Sağlığı AD. danışman öğretim elemanları ve Dönem VI Halk Sağlığı Staj sorumlusu tarafından 

değerlendirilir. 
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HALK SAĞLIĞI STAJ YETERLİĞİ İÇİN TAMAMLANMIŞ OLMASI 

GEREKEN UYGULAMALAR 

Etkinlik Katıldı Katılmadı Öğretim Üyesinin 

Değerlendirmesi 

 

Seminerlere Katılım    

Temel Sağlık Hizmetleri    

Eleştirel Makale Okuma ve Araştırmaların 

Planlanması 

   

Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi ve Sağlık 

Reformuna Yaklaşım 

   

Kadın Sağlığı    

Bulaşıcı Hastalıklar    

İş Sağlığı ve Güvenliği    

Türkiye’de Kanser Tarama Programları    

Sağlık Hizmetleri Finansmanı: 

Dokümanter film izlenip tartışılması 

   

Meslek Örgütlenmesi ve Özlük Hakları 

(Ankara Tabip Odası Sunumu) 

   

Eğitim Gezilerine Katılım    

Verem Savaş Dispanseri    

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü    

İş Sağlığı Bireysel Koruyucular 

(DRAGER) 

   

Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Halk 

Sağlığı Müdürlüğü Rotasyonu 

   

İdari Mali İşler Birimi çalışmalarına 

katılım 

   

Kayıt ve İstatistik Birimi çalışmalarına 

katılım 

   

Bilgi İşlem Birimi çalışmalarına katılım    

İnsan Kaynakları Birimi çalışmalarına 

katılım 

   

Disiplin Birimi çalışmalarına katılım    

Karar Destek Birimi çalışmalarına katılım    

SABİM çalışmalarına katılım    

Aile Hekimliği Uygulama Birimi 

çalışmalarına katılım 

   

Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme 

Birimi çalışmalarına katılım 

   

Kadın, Çocuk ve Ergen Sağlığı Birimi 

çalışmalarına katılım 

   



5 
 

Evlilik Öncesi Danışmanlık Birimi 

çalışmalarına katılım 

   

Çevre Sağlığı Birimi çalışmalarına katılım    

Ağız ve Diş Sağlığı Birimi çalışmalarına 

katılım 

   

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 

çalışmalarına katılım 

   

Piyasa ve Tütün Denetleme Birimi 

çalışmalarına katılım 

   

Aşı Programları Birimi çalışmalarına 

katılım 

   

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi çalışmalarına 

katılım 

   

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi 

çalışmalarına katılım 

   

Kanser Eğitim Birimi çalışmalarına 

katılım 

   

Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi 

çalışmalarına katılım 

   

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

çalışmalarına katılım 

   

Çalışan Sağlığı Birimi çalışmalarına 

katılım 

   

Ruh Sağlığı Programları Birimi 

çalışmalarına katılım 

   

İlaç Eczacılık Birimi çalışmalarına katılım    

Diğer ………………… Birim 

çalışmalarına katılım 

   

Diğer ………………… Birim 

çalışmalarına katılım 

   

TSM Değerlendirme Formunun 

doldurulması  

   

Aile Planlaması Kursu    

Kurs Sonu Değerlendirme Puanı    

Model Üzerinde RİA Uygulama Becerisi     

Saha Araştırması    

Araştırmanın planlanması    

Araştırmanın yürütülmesi    

Veri girişi ve analiz    

Araştırma raporunun yazılması    

Araştırma raporunun sunulması    
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 HALK SAĞLIĞI STAJI YETERLİĞİ İÇİN SERGİLENMESİ GEREKEN TUTUM VE 

DAVRANIŞLAR 

TUTUM VE DAVRANIŞLAR ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 

Rotasyon yapılan kuruluşların çalışanları ile etkili iletişim 

kurabilmek, ekip çalışmasına ve işbirliğine açık olmak 

Rotasyon yapılan kuruluşların sorumlu 

hekimleri ve öğretim üyelerinin 

değerlendirmesi 

AD öğretim elemanları ile etkili iletişim kurmak, saygı 

ihlali yapmamak, işbirliğine açık olmak 

Rotasyon yapılan kuruluşların sorumlu 

hekimleri ve öğretim üyelerinin 

değerlendirmesi 

Rotasyon yapılan kuruluşların çalışanları ve AD öğretim 

üyeleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek 

Rotasyon yapılan kuruluşların sorumlu 

hekimleri ve öğretim üyelerinin 

değerlendirmesi 

Başkent üniversitesi tıp fakültesi tarafından belirlenmiş 

kılık- kıyafet kurallarına ve yazılı olmayan ancak ortak 

payda kabul edilen adab-ı muaşeret kurallarına uymak 

Öğretim üyelerinin değerlendirmesi 

AD tarafından belirlenmiş staj uygulama esaslarına uyum 

sağlamak, uygulamayı aksatacak tutumlardan kaçınmak. 

Öğretim üyelerinin değerlendirmesi 

Başkent üniversitesi tıp fakültesi tarafından belirlenmiş 

staj devam mecburiyeti kuralına uymak 

□ Devamlılık tam 

□ Devamsızlık  ≤ %20  

□ Telafi          □ Var         □ Yok 

□ Devamsızlık  > %20 

 

 

HALK SAĞLIĞI STAJI İNTÖRN DOKTOR DEĞERLENDİRME ESASLARI 

DEĞERLENDİRİLEN BECERİLER 
TOPLAM 

PUAN 

HALK SAĞLIĞI 

STAJI GEÇME 

NOTUNA ETKİSİ 

Halk sağlığı staj yeterliği için tamamlanmış 

olması gereken uygulamalar 100 %70 

Halk sağlığı stajı yeterliği için sergilenmesi 

gereken tutum ve davranışlar 100 %30 
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HALK SAĞLIĞI STAJI İNTÖRN DOKTOR DEĞERLENDİRMESİ 

DEĞERLENDİRİLEN BECERİLER 
TOPLAM 

PUAN 

HALK SAĞLIĞI 

STAJI GEÇME 

NOTUNA ETKİSİ 

Halk sağlığı staj yeterliği için tamamlanmış 

olması gereken uygulamalar 
  

Halk sağlığı stajı yeterliği için sergilenmesi 

gereken tutum ve davranışlar 
  

Halk sağlığı stajı notu  

(rakam ve yazı ile) 
 

 

 


