
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ 
SIHHİYE MÜFETTİŞİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı        : Sıhhıye Müfettişi 
Hizmet Sınıfı   : Sağlık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi          : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı   :  4 
Maaş                : Barem 12-13 
 
 
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Bulunduğu Sağlık Merkezi bölgesinde çevre sağlığı, gıda, halk sağlığı, iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerini  yürütür; 
(2) İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunu, çöp ve gübrelerin sağlığa 

uygun bir biçimde yok edilmesini sağlar; gereken işlemleri yapar; 
(3) Barınakları, iş yerlerini denetler, sağlığa zarar verebilecek durumları saptar ve 

gerekli önlemleri aldırır; 
(4) Genel yerleri denetler ve kayıtlarını tutar; 
(5) Ölülerin sağlığa uygun bir biçimde gömülmesini, mezarlıkları ve mezbahaları 

denetler; 
(6) Gıda numuneleri alarak tahlil ettirir ve gerekli işlemleri yapar; 
(7) Sağlık merkezlerinde görevli hekimlerle immünizasyon çalışmalarına katılır ve 

gerekli kayıtları tutar; 
(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Sağlık koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise mezunu 

olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki 
yeteneğini kanıtlamış olmak; 

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;  
     Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin 

bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
(4) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ 

ECZACI KALFASI KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı        : Eczacı Kalfası 
Hizmet Sınıfı   : Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi         : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  :  4 
Maaş               : Barem 11-12 
 
 
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Sağlık merkezleri ve polikliniklerdeki eczacılık hizmetlerini yürürlükteki yasa 

ve tüzükler çerçevesinde yürütür; 
(2) Sağlık merkezlerinde görevli hekimler tarafından düzenlenen reçetelerin 

gerekli işlemlerini yapar; 
(3) Sağlık merkezi eczenesine intikal eden ve çıkan her türlü tıbbi müstahzar ile 

tıbbi malzemenin kayıtlarını tutar; 
(4) Her ay sonu sağlık merkezinde eksilen ilaçların ikmâli için gereken işlemleri 

yapar ve ikmâlini sağlar; 
(5) Sağlık merkezi eczanelerinde eczacının denetimi altında çeşitli ilaçları 

hazırlar, hastalara verir ve kayıtları tutar;  
(6) Amirleri tarafınden verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veye lise mezunu 

olup, sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki 
yeteneğirıi kanıtlamış olmak; 

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;  
      Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin 

bulunmaması halinde en az bir yıl çalışma koşulu aranır. 
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ 

DİŞÇİLİK BAKICISI KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı          : Dişçilik Bakıcısı 
Hizmet Sınıfı     : Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi            : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı     : 2 
Maaş                 : Barem 11-12 
 
 
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Sağlık merkezine başvuran hastaların tedavisi ve diş sağlığı ile ilgili tarama ve 

eğitim çalışmalarında diş hekimine yardımcı olur; 
(2) Sağlık merkezlerinde mevcut diş ile ilgili alet ve ünitelerin temizliği, 

sterilizasyonu ve bakımından sorumludur; 
(3) Gerekli kayıtları tutar; istatistiki verileri toplar ve bu konuda diş hekimine 

yardımcı olur; 
(4) Gerektiğinde diş röntgenlerinin developmanını yapar; 
(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 
 
 
II. ARANAN NfTELİKLER: 
(1) Sağlık koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;  
    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin 

bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ 

ZİYARETÇİ HEMŞİRE KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı      :  Ziyaretçi Hemşire 
Hizmet Sınıfı   : Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi          : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı   : 4 
Maaş                : Barem 14-15 
 
 
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1)İdari yönden Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimine, teknik yönden Sağlık 

Başhemşiresine karşı sorumlu olarak, bulunduğu sağlık merkezi bölgesinde 
yaşayan insanları tanır, onlarla iyi ilişkiler kurar, bölgedeki evleri bir program 
çerçevesinde ziyaret ederek doğum, ölüm ve  göç gibi nüfus olaylarını 
saptayıp, sağlık merkezi hekimliğine bildirir ve kayıtlarını tutar; 

(2)Bölgedeki evleri bir program çerçevesinde gezerek ana çocuk sağlığı, evde ve 
sağlık merkezinde gebe ve hasta bakımı, aile planlaması ve diğer 
immünizasyon ile çocuk izlemi gibi ziyaretçi hemşirelik hizmetlerini yürütür ve 
istatistikleri tutar; 

(3) Bölgedeki diğer koruyucu hekimlik hizmetlerinin  yürütülmesinde ve halk 
sağlığı eğitiminde bölgedeki sıhhıye müfettişleri ile işbirliği yapar; 

 (4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
 (5) Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur. 
 
 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun Hemşirelik veya Ebelik 

bölümünden mezun olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ 
ZİYARETÇİ HEMŞİRE KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı      : Ziyaretçi Hemşire 
Hizmet Sınıfı   : Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi          : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı   : 8 
Maaş                : Barem 12-13 
 
 
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) İdari yönden Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimine, teknik yönden Sağlık 

Başhemşiresine karşı sorumlu olarak, bulunduğu sağlık merkezi bölgesinde 
yaşayan insanları tanır, onlarla iyi ilişkiler kurar, bölgedeki evleri bir program 
çerçevesinde ziyaret ederek doğum, ölüm ve  göç gibi nüfus olaylarını 
saptayıp, sağlık merkezi hekimliğine bildirir ve kayıtlarını tutar; 

(2) Bölgedeki evleri bir program çerçevesinde gezerek ana çocuk sağlığı, evde 
ve sağlık merkezinde gebe ve hasta bakımı, aile planlaması ve diğer 
immünizasyon ile çocuk izlemi gibi ziyaretçi hemşirelik hizmetlerini yürütür ve 
istatistikleri tutar; 

(3) Bölgedeki diğer koruyucu hekimlik hizmetlerinin  yürütülmesinde ve halk 
sağlığı eğitiminde bölgedeki sıhhıye müfettişleri ile işbirliği yapar; 

 (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur. 
 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun Hemşirelik veya Ebelik 

bölümünden mezun olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;  
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ 
ZİYARETÇİ HEMŞİRE KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
Kadro Adı     : Ziyaretçi Hemşire 
Hizmet Sınıfı  : Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi         : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 18 
Maaş               : Barem 11-12 
 
 
 
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) İdari yönden Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimine, teknik yönden Sağlık 

Başhemşiresine karşı sorumlu olarak, bulunduğu sağlık merkezi bölgesinde 
yaşayan insanları tanır, onlarla iyi ilişkiler kurar, bölgedeki evleri bir program 
çerçevesinde ziyaret ederek doğum, ölüm ve  göç gibi nüfus olaylarını 
saptayıp, sağlık merkezi hekimliğine bildirir ve kayıtlarını tutar; 

 (2) Bölgedeki evleri bir program çerçevesinde gezerek ana çocuk sağlığı, evde 
ve sağlık merkezinde gebe ve hasta bakımı, aile planlaması ve diğer 
immünizasyon ile çocuk izlemi gibi ziyaretçi hemşirelik hizmetlerini yürütür ve 
istatistikleri tutar; 

 (3) Bölgedeki diğer koruyucu hekimlik hizmetlerinin  yürütülmesinde ve halk 
sağlığı eğitiminde bölgedeki sıhhıye müfettişleri ile işbirliği yapar; 

 (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
 (5) Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur. 
 
 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun Hemşirelik veya Ebelik 

bölümünden mezun olmak; 
 (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;  
     
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.   
 
 


