
Sıra No Kriterler
Tavan

Puan

1 Kanser Kayıt Hizmetleri 3.400 Evet Hayır

1.1 Serviks kanseri taraması 1.700

(Yıl içerisinde yapılan Serviks Kanseri tarama sayısı / Yıllık hedef nüfus) x 100

 % 80 ve üzeri "Tam Puan",                                                                       

 % 70-79,99 arası "1.100 Puan",                                                                

% 60-69,99arası "800 Puan",  % 60'ın altında çıkarsa “0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.

1.2 Kolorektal kanser taraması 1.700

(Yıl içerisinde yapılan kolorektal kanser tarama sayısı /Yıllık hedef nüfus) x 100

  % 50 ve üzeri "Tam Puan",                                                                      

  % 40-49,99 arası "1.100 Puan",                                                                 

  % 30-39,99 arası "800 Puan",                                                                  

  % 30'un altında çıkarsa “0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.

2 Çevre Sağlığı Hizmetleri 4.400 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır
Değerlendirme

Puanı

2.1 Şebeke suyunda bakiye klor ölçümü 600

(Yapılan bakiye klor ölçüm sayısı/Yapılması gereken bakiye klor ölçüm sayısı) x Tavan Puan

Yapılması gereken bakiye ölçüm sayısı, yörenin koşulları göz önüne alınarak İl Sağlık

Müdürlüğünce (İSM), İlçe Sağlık Müdürlüğü (İlçe SM)/ Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) İlçe

hizmet bölgesine özel olarak belirlenir.

2.2
Kontrol izlemesine esas olmak 

üzere su numunesi alınması
600

(Alınan kontrol izlemesi numune sayısı/Alınması gereken kontrol izlemesi numune sayısı) x

Tavan Puan

Alınması gereken kontrol izleme sayısı, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki

Yönetmelik" R.G.tarih/sayı:17.02.2005/25730 esaslarına göre belirlenir. Bu Yönetmelik

çerçevesinde hazırlanan yıllık plan esas alınır. İlgili daire tarafından onaylanmış plana göre;

o ay içerisinde numune alınmayacaksa değerlendirme yapılan önceki üç dönemin ortalaması

üzerinden puanlandırılır. 

2.3
Denetim izlemesine esas olmak 

üzere su numunesi alınması
600

(Alınan denetim izlemesi numune sayısı/Alınması gereken denetim izlemesi numune sayısı) x

Tavan Puan

Alınması gereken denetim izleme sayısı, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki

Yönetmelik" R.G.tarih/sayı:17.02.2005/25730) esaslarına göre belirlenir. Bu Yönetmelik

çerçevesinde hazırlanan yıllık plan esas alınır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmış

plana göre; o ay içerisinde numune alınmayacaksa değerlendirme yapılan önceki üç dönemin

ortalaması üzerinden puanlandırılır. 

2.4

Laboratuvara gönderilen su 

numunelerinin kabul kriterlerine 

uygunluğu

600
(Kabul Krit. uygun olarak alınan su numunesi sayısı/Alınan toplam su numunesi sayısı) x

Tavan Puan

2.5
Uygunsuz çıkan su numunelerin 

takibi
600

(Alınan takip numune sayısı/Uygunsuz çıkan numune sayısı) x Tavan Puan                                                   

O ay uygunsuz numune çıkmamışsa değerlendirme yapılan önceki üç dönemin ortalaması

üzerinden puanlandırılır. 

2.6

Piyasa gözetim ve denetimleri 

(biyosidal ürün, aktif madde 

İçermeyen biyosidal ürün vb.) 

600

(Yapılan PGD sayısı/Yapılması gereken PGD sayısı) x Tavan Puan

Yapılacak Ürün Denetim Sayıları Bakanlık ve/veya Müdürlükçe belirlenir, İlçe

SM/TSM/Entegre ilçe Hastanesi (EİH) tarafından takip edilir ve sonuçları İl Sağlık

Müdürlüğüne ve Bakanlığa bildirilir.

2.7
Ambalajlı Suların Piyasa Gözetimi 

ve Denetimi
800

(Yapılan ambalajlı sular PGD sayısı/Yapılması gereken ambalajlı sular PGD sayısı) x Tavan 

Puan

Yapılacak Ürün Denetim Sayıları Bakanlık ve/veya Müdürlükçe belirlenir, İlçe SM/TSM/EİH 

tarafından takip edilir ve sonuçları Bakanlığa bildirilir.

3
Bulaşıcı Hastalıkları İzleme ve 

Mücadele Hizmetleri
2.000 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır

Değerlendirme

Puanı

3.1
Bulaşıcı ve salgın hastalıklara 

müdahale oranı 
2.000

(İlgili dönem içinde inceleme işlemleri tamamlanarak süreci kapatılan vaka sayısı / İlgili 

dönem içinde bildirilen ve inceleme yapılması gereken tüm bulaşıcı hastalık vaka sayısı) x 

100) 

  % 90,00 ve üzeri "Tam Puan",

   % 75,00 - % 89,99 arası "1.000 Puan",

    % 74,99 ve altı "0 Puan" olarak hesaplanır

4 Tütün Kontrolü Hizmetleri 4.000 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır
Değerlendirme

Puanı

4.1 Tütün kontrolü denetim faaliyetleri 1.000

(Aylık yapılan denetim sayısı/Aylık yapılması gereken denetim sayısı) x Tavan Puan

Aylık yapılması gereken denetim sayısı; Dumansız Hava Sahası Uygulama Rehberi’ndeki

İşyeri Gruplandırmasında K1, K2, K3, K4, K5 grubu olarak yer alan işletmelerin her birinin

yılda en az 6 defa denetlenmesi esasına göre belirlenen denetim sayısının, diğer grup

işletmelerin İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek denetim sayısı ile (her bir işletme yılda en

az 1 defa denetlenmek üzere) toplamının 12’ye bölümüyle elde edilir. 

Aylık yapılan denetim sayısına, takip denetimleri eklenmez.

4.2 İhbarlara müdahale 1.000

(2 saat içerisinde müdahele edilen ihbar sayısı/Görev olarak atanan ihbar sayısı) x 100                                                          

          %80 ve üzeri "Tam Puan",

          %60-%79,99 arası "400 Puan",  

          %40-%59,99 arası "200 Puan",

          %39,99 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır. 

Görev olarak atanan ihbarların tamamına en geç 4 saat içerisinde gidilmemesi halinde bir alt 

dilimden hesaplama yapılacaktır.

Hesaplama döneminde ihbar gelmemesi durumunda  4.1 ve 4.4 kriterlerinden tam puan 

alınması şartıyla 1000 puan olarak hesaplanır.

Değerlendirme

Puanı

İlçe Sağlık Müdürlüğü / Toplum Sağlığı Merkezi / Entegre İlçe Hastanesi Birim Performans Kriterleri

GerçekleşmeDeğerlendirme 

Yöntemi



İlçe Sağlık Müdürlüğü / Toplum Sağlığı Merkezi / Entegre İlçe Hastanesi Birim Performans Kriterleri

4.3 İhbar denetimlerinde ihlal tespiti 1.000

(İhbar sonucu yapılan denetimlerde tespit tedilen ihlal sayısı/Görev olarak atanan ihbar 

sayısı) x 100

İhbar denetimlerinde;

           % 20 ve üzeri bir oranda ihlal tespit edilmişse "Tam Puan",                                                                          

           % 15-19.99 arası "400 Puan",                                                                 

           % 10-14.99 arası "200 Puan",                                                                   

           % 9.99 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır. 

Hesaplama döneminde İhbar gelmemesi durumunda; 4.1 ve 4.4 kriterlerinden tam puan 

alınması şartıyla 1000 puan olarak hesaplanır.

4.4 İşletmelerin takip denetimi 1.000

Rutin denetim sonucu ihlal tespit edilmesi durumunda ve her gönderilen ihbar denetimi

sonrasında işletmeye takip eden 20 gün içinde; 

            3 veya daha fazla denetim yapılması halinde "Tam Puan",

            2 denetim yapılması halinde "400 Puan",

            1 denetim yapılması halinde "200 Puan" olarak hesaplanır.

Hesaplama döneminde yapılan rutin denetimlerde ihlal tespit edilememesi ve/veya aynı

dönemde ihbar gelmemesi halinde,Hesaplama döneminde yapılan rutin denetimlerde ihlal

tespit edilememesi ve aynı dönemde ihbar gelmemesi halinde 4.1 maddesinden tam puan

alması şartıyla 1000 puan olarak hesaplanır.

5 Okul Sağlığı Hizmetleri 2.000 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır
Değerlendirme

Puanı

5.1
Okullarda koruyucu ağız diş sağlığı 

hizmetleri
2.000

(Ay içerisinde koruyucu ağız diş sağlığı hizmeti verilen öğrenci sayısı/Ay içerisinde koruyucu

ağız diş sağlığı hizmeti verilmesi planlanan toplam öğrenci sayısı) X 100                                                     

           % 90.00-100 arası "Tam Puan",                                                                          

           % 80.00-89.99 arası "1400 Puan",                                                                 

           % 70.00-79.99 arası "800 Puan",                                                                   

           % 60.00-69.99 arası "400 Puan",                                                                

           % 59.99 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır. 

Ay içerisinde koruyucu ağız diş sağlığı hizmeti verilmemişse “0 (sıfır) Puan" olarak

hesaplanır. 

İl Sağlığı Müdürlükleri her eğitim öğretim dönemi başlangıcında, yıl içerisinde tüm

ilköğretim okullarındaki tüm öğrencileri kapsayacak şekilde aylık planlama yapacaktır. 

Okulların resmi tatilde olduğu aylar için değerlendirme yapılan önceki üç dönemin ortalaması 

üzerinden puanlandırılır. 

6 Okul Aşılama Hizmetleri 2.400 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır
Değerlendirme

Puanı

6.1
İlköğretim 1. sınıf KKK aşılama 

oranı
800

(İSM/EİH/TSM bölgesinde yer alan okullara devam eden 1. sınıftaki çocuklara yapılan KKK

aşısı sayısı/1. sınıf öğrenci sayısı) X 100 

          % 95,00'in üzerinde ise "Tam Puan", altında ise "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.

Okulların resmi tatilde olduğu aylar için değerlendirme yapılan önceki üç dönemin ortalaması 

üzerinden puanlandırılır. 

6.2
İlköğretim 1. sınıf DaBT-İPA 

aşılama oranı
800

(İSM/EİH/TSM bölgesinde yer alan okullara devam eden 1. sınıftaki çocuklara yapılan DaBT-

İPA aşısı sayısı/1. sınıf öğrenci sayısı) x 100

          % 95,00'in üzerinde ise "Tam Puan", altında ise "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.

Okulların resmi tatilde olduğu aylar için değerlendirme yapılan önceki üç dönemin ortalaması 

üzerinden puanlandırılır. 

6.3 İlköğretim 8. sınıf Td aşılama oranı 800

(İSM/EİH/TSM bölgesinde yer alan okullara devam eden 8. sınıftaki çocuklara yapılan Td

aşısı sayısı/8. sınıf öğrenci sayısı) x 100

          % 95,00'in üzerinde ise "Tam Puan", altında ise "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.

Okulların resmi tatilde olduğu aylar için değerlendirme yapılan önceki üç dönemin ortalaması 

üzerinden puanlandırılır. 

7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 1.800 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır
Değerlendirme

Puanı

7.1
İlçe SM/TSM hizmet bölgesinde iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetleri
1.800

(Aylık ziyaret edilen 50 nin altı çalışanı olan işyeri sayısı x 12/İldeki 50 nin altı çalışanı olan 

işyeri sayısı)  x 100 = Ziyaret edilen iş yeri sayısı % si

Bölgesindeki  işyerlerinin yıllık  % 1 ini ziyaret etmek; 

            - ilindeki işyeri sayısının % 1 ve üzeri "1800 Puan",                                                                      

            - ilindeki işyeri sayısının % 0,5 ve %0,99 arası "700 Puan",                                                             

            - ilindeki işyeri sayısının % 0,5'in altı "0 (sıfır) Puan"  olarak hesaplanır.   

"İşyeri Ziyaret Rehberi"ne uygun olarak gerçekleştirilecektir.  

İşyeri sayısı bir önceki yılın SGK verisi üzerinden değerlendirilecek ve 50'nin altı çalışanı 

olan işyerleri esas alınacaktır. 

* Yapılan değerlendirme sonucunda hiç bir kriter için tavan puanının üzerinde puan verilemez.

TOPLAM 

PERFORMANS

 PUANI

20.000


