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Halk Sağlığı 

NEDİR?



Halk Sağlığı (Public Health)

Winslow:

“Halk sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda çevre

sağlığı koşullarını düzelterek, bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı

hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve tedavisini

sağlayacak sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları her bireyin

sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde

geliştirerek hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden

ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün artırılmasını sağlayan bir bilim ve

sanat”

Fişek N. Halk Sağlığına Giriş.



Staj süresi

1-31 Ekim 2020 Dönemi



AMAÇ 

Öğrencilerin; toplumda öncelikli bir sağlık

sorunu/durumu ile ilgili seçilen bir konuda bilimsel

bir araştırmayı kanıta dayalı zeminde planlayabilme,

uygulayabilme, raporlama konularında beceri

kazanmalarını sağlamaktır.
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• Seçmeli halk sağlığı stajında intörn doktorlar grup halinde

ya da bireysel olarak bir rapor hazırlar ve grup danışmanı

öğretim üyesi/görevlisi tarafından değerlendirilmek üzere

zamanında teslim ederler.

• Rapor belli bir konuda inceleme veya bir araştırma önerisi

hazırlama veya bir araştırma için etik kurul başvurusu

hazırlama veya mevcut bir veri tabanı üzerinde yapılan

analiz sonucuna dayalı olabilir. Hazırlanacak rapor türünü

grup danışmanı öğretim üyesi/görevlisi, intörn doktorların

görüşünü de alarak belirler.

• Rapor hazırlık sürecinde çalışmalar ve iletişim web tabanlı

veya yüz-yüze etkinliklerle sürdürülür. Hazırlanan rapor

çevrim içi sunulabilir.
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• İntörn doktorların listeleri ve gruplar Halk Sağlığı

Anabilim Dalı sayfasında ilan edilmektedir.

• İntörn doktorlara staj işleyişi ve değerlendirme ile

ilgili dokümanlar grup sorumlusu uzmanlık

öğrencileri tarafından iletilecektir.



Staj ile ilgili bilgiler için:

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/





Dikkat!
 Staj etkinlikleri çevrim içi (online) ya da yüz yüze 

yapılabilmektedir. Bu kapsamda intern hekimlerin her 

an ulaşılablir olması beklenmektedir. 

 Staj etkinliklerinin çevrim içi (online) 

gerçekleştirilecek oturumları ile ilgili bilgiler ve 

katılım linki etkinlikler öncesinde intern hekimlere 

iletilecektir.

 Çevrim içi (online) etkinliklerde yoklama alınacak ve 

devam takip edilecektir.

 Zorunlu nedenlerle katılım sağlanamayan etkinliklerin 

telafilerinin tamamlanması gerekmektedir. 
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Dikkat!

 Staj etkinliklerinin bir kısmının yüz yüze 
gerçekleştirilmesi durumunda bu etkinliklere 
tamamına maske takarak katılmak ve sosyal mesafe 
kurallarına uymak zorunludur. 

 Derslikler ve amfiye giriş çıkışlarda sosyal mesafenin 
korunması ve oturma düzeninin planlanan sandalye 
ve sıralar kullanılarak yapılması gereklidir. 

 Sağlığımızı ve çevremizdekilerin sağlığını korumak 
önceliğimiz olmalıdır.
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Rapor içinde aşağıda belirtilen konuların 
dikkate alınması önerilir

✓ Bütün metinlerin iki yana yaslanması gerekmektedir. 

✓ Paragraflar 1.25cm içerden başlamalıdır. 

✓ Satır arası ‘tek’ olarak düzenlenmelidir. 

✓ Yazı karakteri tercihe göre Times New Roman Tur, 
Calibri ya da Arial olabilir. 

✓ Metin 12 pt bölüm başlıkları 14 pt olarak 
düzenlenmelidir. 

✓ Üst başlıklar için koyu renk (bold) yazım tercih edilebilir. 
✓ Tablolar, özel bir durum tanımlanmadığı takdirde ‘Simple 
Form’ olarak düzenlenmelidir. 

✓ Tercihe göre rapor sayfalarında, bu örnek kapsamında 
kullanılmış olan çerçeve kullanılmayabilir.
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Kaynak yazım kuralları 
 Kaynaklar rapor/çalışma içinde geçiş sırasında göre parantez içinde numaralandırılacaktır. 

Cümle sonu nokta işareti parantezden sonra belirtilecektir. 

 Örneğin; …….. (1). 

 Makale için yazım önerisi: Reichenbach S, Dieppe P, Nuesch E, Williams S, Villiger PM, Juni 
P. Association of bone attrition with knee pain, stiffness and disability; a cross sectional 
study. Ann Rheum Dis 2011;70(2):293-8. (PMID:20870808). 

 Altı yazardan fazlası için ilk üç yazar adı ve sonrası“et al.) şeklinde bir gösterim . 
Reichenbach S, Dieppe P, Nuesch E, et al. Association of bone attrition with knee pain, 
stiffness and disability; a cross sectional study. Ann Rheum Dis 2011;70(2):293-8. 
(PMID:20870808). 

 Kitaplar için yazım önerisi: BG Katzung. Special Aspects of Geriatric Pharmacology, 
In:Bertram G. Katzung,Susan B. Masters, Anthony J. Trevor (Eds). Basic and Clinical 
Pharmacology. 10th edition, Lange, Mc Graw Hill, USA 2007, pp 983-90. 

 Elektronik yayınlar için yazım önerisi: Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the 
analysis and interpretation of noninferiority trials. Ann Intern Med 2006 Jul 4;145(1):62-9. 
[Internet] Available from: http://www.annals.org/cgi/reprint/145/1/62.pdf. Erişim: 
12.12.2012. 

 Konferans Sunumu (tebliğ) için yazım önerisi: Yazar(lar). Başlık. Tebliğ adı, sunumun 
yapıldığı konferansın adı), konferansın tarihleri; konferansın yeri. Labrie F. Androgen 
Deficiency syndrome in women: role of androgen and their precursor DHEA in women. Paper 
presented at the Female Sexual Function Forum; 1-4 October, 2001; Boston (MA).
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Grup İçinde Yapılması Beklenen 
Bireysel Bir Çalışma



Anabilim Dalı ile ilişkiler

 Dekanlık adına öğrencilerle ilgili işlemler Anabilim 

Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.

 İnternler, henüz diploma almadıkları için 

öğrencilerle ilgili yönetmelik hükümlerine 

tabidirler.

 Devam koşulları yönetmelikle belirlendiği gibidir.

 Staj ile ilgili konular Anabilim Dalı Başkanlığı ve 

Staj koordinatörlüğüne iletilir.



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 
SINAV YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete Tarihi: 11.08.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28732
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem VI’ya İlişkin Esaslar

İntörnlük-aile hekimliği döneminin değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Dönem VI intörnlük-aile hekimliği döneminde
öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda,
klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta
görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler,
katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki
başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 15 inci maddede belirtilen
notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her
anabilim dalındaki çalışmalarından en az C1 notu alması zorunludur.
(2) Dönem VI’da öğrenciye başarı durumu puan ve not olarak
bildirilir.



 Staj kapsamında öğrencilerin akademik 
değerlendirmesi; belirlenen aktiviteler üzerinden, 
seçmeli halk sağlığı stajında grup danışmanı olan 
öğretim üyeleri/görevlileri tarafından yapılacaktır.

 Değerlendirmede intörn doktorların hazırladıkları 
rapor, üstlendikleri görevler ve katılımları göz 
önüne alınmaktadır.

 Staj geçme notunun belirlenmesinde intörn
doktorların hazırlayacağı rapor %70, tüm 
süreçlere aktif katılımları ve verilen görevleri 
zamanında yerine getirmeleri %30 ağırlıkta etki 
yapacaktır.

Staj değerlendirme süreci



Dikkat!
 Staj etkinliklerinin tamamına maske takarak 

katılmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak 
zorunludur. 

 Derslikler ve amfiye giriş çıkışlarda sosyal mesafenin 
korunması ve oturma düzeninin planlanan sandalye 
ve sıralar kullanılarak yapılması gereklidir. 

 Saha çalışmaları sırasında ziyaret edilen kurumun 
fiziki koşulları göz önüne alınarak bu önlemlere 
uyulacak şekilde hareket edilmelidir. 

 Sağlığımızı ve çevremizdekilerin sağlığını korumak 
önceliğimiz olmalıdır.
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Önerilen kaynaklar



Başarı dileklerimizle…


