
 

Prof. Dr. Filiz Abacıgil, 20-08-1975 tarihinde Kastomonu’da doğmuştur. Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi 1993 
ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999 mezunudur. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalında 2000-2004 yılları arasında eğitim görerek, Halk Sağlığı uzmanı unvanını elde etmiştir. 
Uzmanlık sonrası aynı anabilim dalında önce öğretim görevlisi ardından yardımcı doçent olarak çalışmış, 2013 
yılında doçent, 2018 yılında profesör olmuştur. Temel çalışma alanları, iş sağlığı, epidemiyoloji, biyoistatistik, 
araştırma yöntemleri, kadın sağlığı, sağlık okuryazarlığı ve dezavantajlı gruplardır. Tıp fakültesi dışında, yaşlı 
sağlığı doktora/yüksek lisans programlarında, iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programında, hemşirelik 
fakültesi yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan derslere katkı vermektedir. Bugüne kadar pek çok 
teze, araştırma ve istatistik yöntemleri ile ilgili olarak teknik destek vermiştir. Çeşitli uzmanlık ve yüksek lisans 
jürilerinde görev almış, 2000 yılından beri Üniversite bünyesinde yapılan Temel Eğitim Becerileri Kursunun, 
2013 yılından beri de Sağlıkta Araştırma Kursunun sürekli eğitmenidir. Engellilik konusunda çeşitli çalışmaları 
olup, Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği Engelli Çalışma Grubunun kurucusu ve yöneticisidir. İçlerinde 3 Avrupa 
Birliği projesi olmak üzere çeşitli projelerde görevler almıştır. Uluslararası indekslerde taranan 35 adet özgün 
makalesi ve ulusal indekslerde taranan 28 adet yayını bulunmaktadır. Toplam 13 adet kitapta, editör ya da 
bölüm yazarı olarak görev almıştır. 2012 yılından itibaren toplam 408  atıfı olup,  h-indeksi 13’dür. Halen Adnan 
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında çalışmakta olup, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulunda, Enfeksiyon Kontrol Komitesinde, Romanlar Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nde 
(Müdür Yardımcılığı) görevleri devam etmektedir.   
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Prof. Dr. Filiz Abacıgil was born on 20-08-1975 in Kastomonu. She was graduated from Balıkesir Sırrı 

Yırcalı Anatolian High School in 1993 and Hacettepe University Faculty of Medicine in 1999. She 

studied at Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Department of Public Health between 

2000-2004 and gained the title of Public Health specialist. After her specialization, she first worked as 

a lecturer and then as an assistant professor in the same department, becoming an associate 

professor in 2013 and a professor in 2018. Her main fields of study are occupational health, 

epidemiology, biostatistics, research methods, women's health, health literacy and disadvantaged 

groups. Apart from the medical faculty, she contributes to the courses in the elderly health doctorate 

/ graduate programs, occupational health and safety master's program, and the nursing faculty 

master's and doctoral programs. She has provided technical support for many thesis, research and 

statistical methods until today. She has served in various specialization and graduate juries and has 

been a permanent instructor of the Basic Education Skills Course, which has been held within the 

University since 2000, and the Health Research Course since 2013. She has various studies on 

disability and is the founder and director of the Public Health Experts Association Disability Working 

Group. He took part in various projects, including 3 European Union projects. She has 35 original 

articles scanned in international indexes and 28 publications scanned in national indexes. She worked 

as an editor or chapter writer in 13 books in total. Since 2012, there are a total of 408 citations, and 

the h-index is 13. She is currently working at Adnan Menderes University Faculty of Medicine, 

Department of Public Health, and continues to serve in the Faculty of Dentistry Clinical Research 

Ethics Committee, Infection Control Committee, Roma Application and Research Center (Deputy 

Director). 


