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TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU 

İletişim Bilgileri: 

Adresi  : ……………………………………………………… 

Telefon / Faks  : …………………….…../……………………  

Denetim Tarihi:.............../..................... 

TSM Sorumlu Hekiminin: 

 Adı Soyadı  : ……………………………………………………. 

“TSM Sorumlu Hekimi Uyum Eğitimi” almış mı?      a.  Evet     b.  Hayır 

TSM Sorumlu Hekimi:      a. Pratisyen Hekim    b. Uzman Hekim     c. Diş hekimi 

Uzman hekim ise uzmanlık alanını 

belirtiniz………………………………………………………. 

Master/ Doktora/ lisans  bitirmiş ise belirtiniz: 

……………………………………………………. 

Sorumlu Hekim aynı zamanda;  a. İlçe Sağlık Müdürü       b.  İlçe Hastanesi Başhekimi 

TSM Personel Durumu  (Aktif çalışan / PDC sayısı) 

Uzman Hekim (........../.......)  Doktor (…../……)  Diş hekimi (…/…...)  Hemşire (…./…..)  

 Ebe (.…/…..)  Sağlık Memuru (…/…..) Çevre Sağlığı Teknisyeni (…/…)  Memur (…/….)  

 VHKİ (…/..)  Diyetisyen (./…)   Psikolog (…/…) Laboratuvar Teknisyeni (…./....)  Röntgen 

Teknisyeni (.…/...)  Tıbbi Sekreter (.…/.. )  ATT (.…/…)Paramedik (…/…)  Şoför (…/…...)  

Hizmetli (…/…..) Diğer (…………/……….…..)   

TSM’ye bağlı birim sayıları:  

Merkez ASM (……..)  Belde/Köy ASM (…..)  Merkez AHB (………)  Belde/Köy AHB (……..)   

TBC Birimi (…)  ÇEKÜS (.…) KETEM (……) Sağlık Evi (……)   

Halk Sağlığı Laboratuvarı   (.…….),TRSM (…….)   Hemoglinopati Tanı Birimi (….... )  

Deri Ve Zührevi Hastalıklar Birimi (….…) Sıtma Savaş Birimi (…….)  Trahom Savaş Birimi(……..)  

 

Toplum Sağlığı Merkezi Fiziki ve Teknik Şartları 

1.   Toplum sağlığı merkezi bina dışı yönlendirme tabelası var mı? 

a) Evet  

b) Hayır  

2. Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimliğine uygun dış tabela var mı? 
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a) Evet 

b) Hayır 

3. Mevzuatta belirtilen kriterlere uygun bayrak var mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

4. Bina müstakil mi? (Cevap hayır ise hangi kurumla birlikte kullanıldığı belirtilecektir.) 

a) Evet 

b) Hayır   

      Kurum adı:   ……………………………. 

5., 6. ve 7. sorular müstakil binalar için doldurulacaktır. 

5. Binanın çevresi temiz ve bakımlı mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

6. Binanın çevre düzenlemesi yapılmış mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

7. Binanın dış cephesi boyalı, temiz ve bakımlı mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

8. Engelli ve yaşlılara yönelik düzenlemeler mevzuata uygun olarak yapılmış mı?  

 
EVET HAYIR İHTİYAÇ YOK 

  

 
 

Yapılmamış Uygun Değil  

1. Bahçe İçi Düzenlemeleri  

   

2. Otopark        

   

3. Bina Girişleri  

   

4. Rampalar  

   

5. Merdivenler  

   

6. Merdiven –Rampa Korkuluk ve 

Küpeşteleri 

 

   

7. Engelli Polikliniği  
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8. Engelli Tuvaletleri  

   

9. Bina İçi Yatay Dolaşım  

   

10. Bina İçi Dikey Dolaşım  

   

11. Yönlendirme ve İşaretler  

   

12. Acil Durum ve Bina Tesisatı  

   

 

9.  Isınma nasıl sağlanıyor? 

a) Klima   

b) Kalorifer 

c) Elektrikli ısıtıcı 

d) Diğer………….. 

10.Hizmet alanlarında ortam sıcaklığı 18-27 derece arasında muhafaza ediliyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

11.Hizmet alanlarının havalandırması ve ışıklandırması çalışma ortamına uygun mu?   

a) Evet 

b) Hayır 

12. Hizmet alanlarının genel temizliği için gerekli düzenlemeler (temizlik talimatı, temizlik 

takip çizelgesi vb.) mevcut mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

13. Tuvalet ve lavabolarda  gerekli hijyen şartları sağlanmış mı? (kağıt havlu, sıvı sabun, çöp 

kovası v.b.) 

a) Evet 

b) Hayır 

14. Bekleme alanlarında yeterli sayıda, ergonomik, konforu uygun (yumuşak malzeme 

dolgulu ve kumaş veya deri kaplı)  bekleme koltuğu mevcut mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

15. Tıbbi hizmet sunulan alanların zemini kolay temizlenebilen malzeme ile kaplanmış mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

16. Jeneratör/ Kesintisiz güç kaynağı var mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

17.(16. Soru evet ise )Jeneratör/ Kesintisiz güç kaynağının periyodik kontrolleri yapılıyor mu? 

a) Evet 
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b) Hayır 

18. Tıbbi atıklar için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun gerekli tedbirler 

(enfeksiyöz atıklar, kesici ve delici atıklar için ayrı tıbbi atık kapları vb.) alınmış mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

19.Tıbbi atıkların toplanması ve bertarafı için yetkili tesis/kurum ile anlaşma yapılmış mı?  

a) Evet 

b) Hayır 

20.Tıbbi cihazların envanteri güncel olarak tutuluyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

21. Kullanılan tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonları takip altında tutuluyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

22. İlaç ve sarf malzemelerinin miad ve stok takipleri yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

23.Toplum sağlığı merkezinin her katı için zeminden uzaklığı en fazla 90 cm yükseklikte 

sabitlenmiş en az 6 lt’lik taşınabilir yangın söndürme tüpü var mı?  

a) Evet 

b) Hayır 

24. Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

25. Yangın çıkışı yönlendirme levhaları var mı?  

a) Evet 

b) Hayır 

26. Yangın çıkışı acil durumlar için uygun mu? (Acil çıkışların depo alanı olarak 

kullanılmaması, güvenlik nedeni ile kilitli olduğu hallerde anahtarının ulaşılabilir olması vs.) 

a) Evet 

b) Hayır 

c) Yangın çıkışı mevcut değil 

27. Yangın ve olağan dışı durumlar için gerekli planlama, eğitim ve tatbikatlar yapılmış mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

28. Bakanlıkça / Müdürlükçe gönderilen güncel afiş ve broşürler panoya asılı mı? 

a) Evet 

b) Hayır  

29. Bakanlıkça / Müdürlükçe gönderilen güncel afiş ve broşürler pano dışında ise çerçeveli 

mi? 
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a) Evet 

b) Hayır  

30. Birim içinde gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmış 

mı?  

a) Evet 

b) Hayır 

31. Birimde odaların/alanların isim tabelaları mevcut mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

32. Evrak kayıt defterleri/ elektronik evrak kayıt sistemi mevcut mu?  

a) Evet 

b) Hayır 

33.  Standart Dosya Planı uygulanıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

34.Güvenliği sağlanmış arşiv mevcut mu? (arşiv kilitli ve kilidi bir görevliye zimmetli 

olmalıdır) 

a) Evet 

b) Hayır 

35. Arşivde yangına karşı önlem alınmış mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

36. Arşivde su baskınlarına karşı önlem alınmış mı? 

a) Evet  

b) Hayır 

37. Arşiv ve depolarda belirli aralıklar ile haşere ve kemiricilere karşı ilaçlama (biyosidal) vb. 

işlemler ile mücadele ediliyor mu? 

a) Evet  

b) Hayır 

38.Personelin görev tanımı belirlenmiş mi? 

a) Evet 

b) Hayır 

39.Soğuk Zincir Değerlendirmesi: 

 Evet Hayır 

• Buzdolabının dış kapağında aşı şeması asılı mı?     

• Hafızalı ve/veya veri gönderebilen termometre var mı?      

• Termometre faal mi?   

• Isı takibi hafta sonu ve resmi tatiller dahil günde en az 2 kez 

yapılıyor mu? 

  

• Isı izlem çizelgesi var mı?   

• Yeteri kadar Buz aküsü var mı?   
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• Aşılar usulüne uygun yerleştirilmiş mi?   

• Açılan aşı şişeleri üzerine açıldığı tarih, saat yazılmış mı?   

• Aşı nakil kabı var mı?   

• Aşı nakil kabı temiz ve bakımlı mı?   

• Soğuk Zincir Sorumluları belirlenip buzdolabının dış 

kapağına asılmış mı?  

  

• Aşı ile ilgili "acil eylem planı" dış kapakta asılı mı?   

• Buzdolabının periyodik bakımları yapılıp dosyalanmış mı?   

• Bir aylık ısı takip kayıtlarının olduğu belge düzenlenmiş mi?   

 40. Bağışıklama programı veya kampanyalar kapsamında ihtiyaç duyulan aşılar, toplum 

sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaştırılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

41.Laboratuar hizmetleri verilmesi için ASM'lerle koordinasyon yapılıyor mu? (Numune 

toplama vb.)  

a) Evet 

b) Hayır 

   

 42.Valilik veya Kaymakamlık Onaylı Adli Nöbet Listeleri mevcut mu? 

a) Evet 

b) Hayır        

43.Ölüm Bildirim sistemi aktif olarak kullanılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

44.İlçede Ceza İnfaz Kurumu var mı? 

a) Evet (………….tipi…………adet, ……… mahkum sayısı) 

b) Hayır 

45.Cezaevi sağlık hizmetleri nasıl veriliyor? 

a) Cezaevi içerisinde müstakil aile hekimliği birimi mevcut (……..AHB) 

b) Yerinde(gezici) sağlık hizmeti veriliyor (………………..Aile Hekimi) 

46.İlçedeki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) izleme ve değerlendirmeleri yapılarak hazırlanan 

raporlar Halk Sağlığı Müdürlüğüne ulaştırılıyor mu? 

a) Evet  

b) Hayır 

47.Aile Hekimleri tarafından verilen Gezici Sağlık Hizmetlerinin mevzuata uygunluğunun 

yerinde kontrolü ve sonuç raporları aylık olarak Halk Sağlığı Müdürlüğüne ulaştırılıyor mu? 

a) Evet  

b) Hayır 

48.TSM bölgesindeki okul ve / veya yurt sayısı? 

Açıklama…………………………………….. 
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49.Okul, yurt vb. toplu yaşam alanlarının sağlık ve genel hijyen kurallarına göre denetimleri 

yapılıyor mu? 

a)  Evet   

i. Denetlenen Okul Sayısı:          Uygun okul sayısı:………  

1. Uygun olmayan okul sayısı:….. 

b)  Hayır 

50.Okullarda sağlık taraması yapılıyor mu? 

a) Evet                       Tarama Yapılan Okul Sayısı: 

b) Hayır 

51.Okullarda koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri veriliyor mu?  

a) Evet  Kaç okul planlanmış ……. 

1. Yıl içinde kaç okula gidilmiş …….. 

b) Hayır 

52.Okullarda sağlığı koruyucu ve geliştirici eğitimler veriliyor mu? 

a) Evet   

Eğitim Verilen Okul Sayısı:……………Öğrenci Sayısı:…………… 

b) Hayır 

53.Sağlıklı beslenme ve obezite danışmanlığı hizmeti veriliyor mu? 

a) Evet           Sayısı…… 

b) Hayır 

54.Halka yönelik sağlığı koruyucu ve geliştirici eğitimler veriliyor mu? 

a) Evet     Sayısı ….. 

b) Hayır 

55.TSM'de görevli personele yönelik hizmet içi eğitim veriliyor mu? 

a) Evet  

b) Hayır 

56.TSM bölgesindeki aile hekimlerine kayıtlı kişilerden DGT altında olanların denetimi 

yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

57.TSM bünyesindeki Aile Sağlığı Merkezlerine denetim yapılmakta mı? 

a) Evet     Sayısı ….. 

b) Hayır 

58.Bölgesi ile ilgili Afet ve Sabotaj(olağandışı durumlara yönelik eylem) Planı var mı? 

a) Evet 

b) Hayır 



8 
 

59.TSM bünyesinde Aile Hekimlerine Laboratuvar hizmeti veriliyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

 

60.TSM bünyesinde Aile Hekimlerine Görüntüleme hizmeti veriliyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

 

 

 

61.TSM ye bölgesindeki sağlık evi sayısı, personel durumunu ve bina koşullarını belirtiniz.             

Sağlık Evinin 

adı 

Ebe durumu Bina koşulları 

Var Yok Uygun Uygun Değil 
     

 

                

62.Bilgi sistemleri kullanılıyor mu(HSBS, TSİM, KDS)? 

a) Evet 

b) Hayır 

63.TSM bünyesinde kurulmuş Evde Sağlık Hizmeti Ekibi var mı? 

a) Evet  (      i. Faal        ii. Faal değil       )                                                             

b) Hayır    

64.Evde Sağlık Hizmeti Biriminin aracı mevcut mu? 

a) Evet ( i. Hizmet Aracı      ii. Nakil Aracı ) 

b) Hayır 

65.TSM bünyesinde Acil Sağlık Hizmeti veriliyor mu? 

a) Evet  ( i. aktif nöbet (….)  ii. icap nöbeti (….)) 

b) Hayır 

66.Diş hekimi ve diş üniti bulunan TSM’lerde hangi koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri 

veriliyor ? 

a) Koruyucu ve tedavi edici hizmetler 

b) Okullarda verilen ağız ve diş sağlığı hizmetleri 

c) Koruyucu ağız ve diş sağlığı eğitimi 

67.TSM bünyesinde entegre sağlık hizmeti sunan hastane mevcut mu? 

a) Evet (Sayısı……) 

b) Hayır 

68.TSM'nin hizmet aracı mevcut mu? 

a) Evet (tipi…………model yılı………..kilometresi………) 

b) Hayır 
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69.Eğitim odası var mı? (gebelik öncesi eğitim, halk eğitim vb.)  

a) Evet                      

b) Hayır 

70.Kanser Tarama programı uygulanıyor mu? 

a) Evet ise; İlçenin tespit ettiği kanser oranı nedir?................................... 

a. İlçenin tespit ettiği ilçede ikamet edenlerin kanser oranı 

nedir?................................. 

b) Hayır 

TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERLE MÜCADELE 

HİZMETLERİ 

71.Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele çalışmaları kapsamında faaliyet 

planı düzenli olarak hazırlanıp müdürlüğe gönderiliyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

AÇIKLAMA: TSM'ler, bölgelerinde yürütülen tütün ve diğer bağımlılık yapıcı 

maddelerle mücadele çalışmaları kapsamında faaliyet raporlarını, 3 aylık dönemler halinde 

hazırlayarak, Kuruma iletilmek üzere takip eden ayın 3. iş gününe kadar Müdürlüğe 

ulaştırmalıdır. 

72.Veriler düzenli olarak Müdürlüğe gönderiliyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

AÇIKLAMA:  Yürütülen faaliyetlere yönelik veriler düzenli olarak Müdürlüğe 

gönderilmelidir. 

a. Tütün denetim faaliyetleri ile ilgili veriler aylık olarak düzenlenip takip eden ayın 3. 

iş gününe kadar müdürlüğe göndermelidir. 

b. Uçucu Madde denetimleri faaliyetleri ile ilgili veriler aylık olarak düzenlenip takip 

eden ayın 3. iş gününe kadar müdürlüğe göndermelidir. 

c. TSM, AH ve KETEM'de sunulan SBP faaliyetlerine ilişkin veriler aylık ve üç aylık 

olarak düzenlenip takip eden ayın 3. iş gününe kadar müdürlüğe göndermelidir. 

73.Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele çalışmaları kapsamında TSM 

bölgesinde halka, özellikle kadınlara ve gençlere yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme 

faaliyetleri yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

AÇIKLAMA:  Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili farkındalık oluşturma 

çalışmaları kapsamında yılda en az 6 defa olmak üzere TSM bölgesinde eğitim faaliyetlerinin 
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yapılması sağlanmalıdır. TSM'ye veya bağlı birimlerine gelen bağımlılık yapıcı maddelere 

yönelik bilgi alma, eğitim ve tedavi talepleri zamanında karşılanmalı veya hizmetin verildiği 

yerlere yönlendirme yapılmalıdır. 

74.TSM bölgesinde 4207 sayılı Kanun kapsamındaki işletme denetimlerinin aylık ve yıllık 

programlar dahilinde yapılması sağlanıyor mu?  

a) Evet 

b) Hayır 

AÇIKLAMA: TSM bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler ve işyerlerine yapılan 

denetimler aylık ve yıllık olarak hazırlanan bir program dahilinde yapılmalıdır. Her ilçenin 

büyüklüğüne ve TSM bölgesindeki işletme ve işyeri sayısına göre müdürlükçe belirlenen 

sayıda denetimin yapılması sağlanmalıdır. Denetim sayısı belirlenirken; TSM bölgesindeki 

işletme ve işyeri sayısı dikkate alınarak aşağıdaki kriterlerden biri veya bir kaçı kullanılabilir: 

Tüm işletme ve işyerlerinin yılda en az 6 defa denetlenmesi sağlanmalıdır. 

i. Haftalık en az 30 denetim koşulu sağlanmalıdır. 

ii. Kapalı alanda sigara tüketildiğine dair gelen ihbarlar belirlenen zamanda 

sonuçlandırılarak takip denetimlerinin etkin bir şekilde yapılması sağlanıyor 

mu? 

75.Kapalı alanda sigara tüketildiğine dair gelen ihbarlar belirlenen zamanda sonuçlandırılarak 

takip denetimlerinin etkin bir şekilde yapılması sağlanıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

AÇIKLAMA: Vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarlara zamanında müdahale 

edilmesi ve ihlal tespit edilmesi durumunda takip denetimlerinin yapılması ve bunun 

sonucunda kapalı alanda sigara kullanımının engellenmesi, vatandaşlımızın sürece 

katılımlarını artıracak en önemli kıstaslardan biridir. Tütünle mücadele çalışmaları 

kapsamında Kapalı alanda tütün ve tütün ürünü tüketildiğine dair gelen ihbarlara etkin 

müdahale için en kısa sürede ihlalin olduğu işletmeye ulaşılması esas olmakla birlikte, bu süre 

en fazla 2 saate kadar uzayabilir. Gelen ihbarların en az %20'sinde ihlal tespit edilmeli, rutin 

denetim ve ihbar sonucu yapılan denetimler sonucunda ihlal tespit edilenlere ise 20 gün içinde 

takip denetimlerinin yapılması sağlanmalıdır. 

76.TSM bölgesindeki Sigara Bırakma Polikliniklerinden hizmet almak isteyen 

vatandaşlarımızın bu polikliniklerden en kısa sürede hizmet almaları sağlanıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

AÇIKLAMA: SBP'lerden hizmet almak isteyen vatandaşlarımızın en geç 1 ay 

içerisinde bu hizmeti almaları sağlanmalıdır. 

 

ZOONOTİK VE VEKTÖREL HASTALIKLARLA MÜCADELE HİZMETLERİ 
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77.Zoonotik hastalıklarla ilgili olarak sağlık personeli (hastane ve diğer sağlık 

kuruluşlarındaki) eğitimler yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

78.Zoonotik hastalıklarla ilgili olarak halk eğitimlerinin yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

79.Zoonotik hastalıklarla ilgili olarak mevzuata uygun bildirimler yapılıyor mu?  

a) Evet 

b) Hayır 

80.Zoonotik hastalıklarla ilgili olarak her vaka için filyasyon çalışması yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

ÇOCUK, ERGEN SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

 evet hayır yüzde açıklama 

Tarama programları oranı yüzde     

                                                    Topuk kanı     

                                           Yenidoğan işitme      

     

GKD(Gelişimsel Kalça Displazisi) Taraması 

Oranı 

    

Hemoglobinopati Tarama Oranı     

 

KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

Toplum Sağlığı Merkezine bağlı AÇSAP Merkezi bulunmuyor ise; 

81.Üreme sağlığına yönelik danışmanlık hizmeti için ayrı bir oda mevcut mudur? 

(Mahremiyetin sağlandığı, danışmanın,  başvuranın oturabileceği koltuk ve danışmanlık 

sehpası mevcut olmalı) 

a) Evet 

b) Mevcut ama standartlara uygun değil  

c) Hayır 

 

82.Kurumun üreme sağlığı konusunda halk eğitimine yönelik bir çalışma planı mevcut 

mudur? 

a) Evet 
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b) Hayır 

 

83.Üreme sağlığına yönelik halk eğitimi yapılmakta mıdır?  

a) Evet 

b) Hayır 

84.Üreme sağlığına yönelik; özel gün ve haftalarda aktiviteler düzenlenmekte midir? 

a) Evet 

b) Hayır 

85.Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti sunulmakta mıdır? 

a) Evet 

b) Hayır 

86.Gebe Bilgilendirme Sınıfı var mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

87.Gebe Bilgilendirme Sınıfında eğitim verilmekte midir?  

a) Evet       (……gebe sayısı) 

b) Hayır 

 

88.Evde doğum riski olan gebelerin tespiti yapılıyor mu? 

a) Evet       (……gebe sayısı) 

b) Hayır 

 

89.Misafir anne uygulaması yapılıyor mu? 

a) Evet       (……gebe sayısı) 

b) Hayır 

 

90. 89. soruya cevabınız evet ise nakil sürecinde problem yaşanıyor mu? 

a) Evet        

b) Hayır 

 

91.Aile hekimliğine lojistik destek koordinasyonu sağlanıyor mu?  

a) Evet       Aile planlaması malzemeleri  ( )    Demir  (  )    D Vitamini (  ) 

b) Hayır 
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                        BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜ  

92.Su ve besinler, solunum yolu ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların bildirimleri mevzuata 

uygun yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

93.Su ve besinler, solunum yolu ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların sürveyans çalışmaları 

yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

94.Bildirimi yapılan su ve besinler, solunum yolu ve cinsel yolla bulaşan bulaşıcı 

hastalıklardan filyasyon gerekliliği olan hastalıklarda filyasyon çalışmaları ve raporlamaları 

yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

95.Su ve besinlerle bulaşan hastalıklara yönelik önlemlerin alınması için ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli müdahaleler yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

96.Bulaşıcı hastalıklara ilişkin halka ve sağlık personeline yönelik eğitimler yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

97.Gerçekleştirilen eğitimlerin Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirimi yapılıyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

98.SABİM VE BİMER Sorumlusu var mı? 

a) Evet                 

b) Hayır  

99.Müracaat Sayıları 
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 2012 yılı faaliyet durumu 2013 yılı faaliyet durumu 

 Müracaat 

sayısı 

Kapatılan 

sayısı 

Kapatılma 

yüzdesi 

Müracaat 

sayısı 

Kapatılan 

sayısı 

Kapatılma 

yüzdesi 

SABİM       

BİMER       

 

AŞI HİZMETLERİ 

100.Bakanlık ve Müdürlük tarafından düzenlenen kampanya aşı ve/veya programları 

uygulanıyor mu? 

a) Evet          ise oranı: 

b) Hayır 

Açıklama………………………………………………… 

101.Aşı ihtiyacı planlanmış mı?  

a) Evet 

b) Hayır 

102.Aşı tedariği plana uygun mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

103.Genişletilmiş Bağışıklama Programı ilde aktif olarak yürütülüp, takip ve denetimleri 

yapılmış mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

104.Aşı ile önlenebilen hastalıkların sürveyansı yürütülüyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

                  

 ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

105.Çalışan Sağlığı Birimi var mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

106.Çalışan Sağlığı Biriminde kaç personeli var?   …… 

107.Çalışan Sağlığı Biriminde laboratuvar hizmeti veriliyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

108.Çalışan Sağlığı Biriminin sözleşme yaptığı işyerleri var mı? Varsa kaç işyeri? 



15 
 

a) Evet  Sayısı: …….. 

b) Hayır 

109.Beyaz Kod kapsamında şiddet gören birinci basamak sağlık personelinin dosyaları 

tutuluyor mu, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne zamanında gönderiliyor mu? 

a) Evet 

b) Hayır 

                   ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

110.Kullanılan araç, malzeme ve personel sayısı yeterli mi? 

a) Evet  

b) Hayır 

111.İçme-kullanma suyu kaynak sayısı: 

  Yeraltı ……… 

  Yüzeysel ……. 

112.Arıtma tesisi olan yer altı ve yer üstü kaynak suyu sayısı kaçtır? …………. 

113. İçme kullanma suyu depo sayısı kaçtır?   ……………… 

114.Uygunsuz olan içme kullanma suyu depo sayısı kaçtır?  ………………  

115.Klorlama cihazı bulunmayan depo sayısı kaçtır?  …………….  

116. Su numunesi alım nokta sayısı kaçtır?    …………….. 

117.Serbest klor ölçüm noktası sayısı kaçtır?   …………….  

118. Alınması gereken denetim izlemesi numune sayısı (yıllık) kaçtır?  …………….. 

119.Alınan denetim izlemesi numune sayısı (yıllık) kaçtır?  …………………  

120.Denetlenen yurt ve öğretim kurumlarının sayısı kaçtır?   ………………. 

121Uygun olmayan yurt ve öğretim kurumlarının sayısı kaçtır?   ……………… 

122.İşlem yapılan yurt ve öğretim kurumlarının sayısı kaçtır?    …………….  

123.Denetim sırasında tespit edilen mevzuata aykırı başka bir durum ve eksiklik var mı? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….                   
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 GENEL DEĞERLENDİRME ve GÖRÜŞLER 

 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

                

 DEĞERLENDİRİCİ                    DEĞERLENDİRİCİ              TSM SORUMLU HEKİMİ 

  Adı Soyadı                                    Adı Soyadı                                     Adı Soyadı 

   İmza                                                 İmza                                 İmza  

       

 

DEĞERLENDİRME EKİP BAŞKANI 

                                                            Adı Soyadı 

                                                               İmza 


