GRUPLANDIRMA DE ERLEND RME FORMU
De erlendirme Tarihi:
De erlendirme Nedeni:
Yeni ASM/AHB aç lmas

ASM/AHB ta nmas

Grupland rma

zleme - De erlendirme ve Denetim

A - De erlendirme Yap lan Aile Hekimli i Birimi (AHB) ile ilgili Genel Bilgiler
l

lçe

ASM Ad

ASM ÇKYS Kodu

AHB Ad

AHB ÇKYS Kodu

B - Grupland rma Kriterlerinin Kar lanma Durumu
* Beyan alan , grupland rmaya ba vuran aile hekimince doldurularak, ba vuru dosyas ve ilgili evraklar ile Toplum Sa
teslim edilecektir. ( zleme-de erlendirme ve denetimlerde beyan alan n doldurulmas aranmayacakt r.
** Tespit 2 alan yaln zca de erlendirme sonucu süre verilen durumlarda (A/B - 2 ve 3) kullan lacakt r.

Hay r

Tespit 2 **
(…./…./20...)
Evet

Hay r

Tespit l
(…./…./20...)
Evet

Hay r

Kriterler
Evet

S.N.

Beyan*

Merkezine

Hasta müracaatlar elektronik
ra takip sistemi ile
yönlendirilmektedir.

Grup

Aç klama

A, B,
C, D

1 a) Bekleme alan nda ba vuranlar n s ra alabilmesi için uygun elektronik sistem bulunmal r.
b) Her bir poliklinik odas n d na sa k hizmeti alacak ki inin s ra numaras
sistem konulmal r. (Ebatlar asgari 10*10 cm olmal r.)
c) Elektronik sistemler çal r durumda olmal r.

n veya ad ve soyad

Bekleme alanlar nda büyüklü üne
uygun LCD, plazma, LED TV ve
benzeri cihazlar bulundurup sa
2 geli tirici e itim amaçl yay nlar
yap lmaktad r.

n görülebilmesi için uygun elektronik

A, B,
C, D

a) Bekleme alanlar nda büyüklü üne uygun (Asgari 70 ekran) LCD, plazma, LED TV vb. cihazlar bulunmal
b) Sa
geli tirici e itim amaçl yay nlar bulunmal r.
c) Mesai saatleri boyunca e itim yay olmal r.

Tek hekimli aile sa
merkezlerinde
bekleme alan asgari 20 m2'dir
(birden fazla aile hekimi görev
yap yorsa her bir aile hekimi için 5 m2
3
ilave edilir).

r.

A, B,
C, D

a) Bekleme alan asgari 20 m2 olmal r.
b) Birden fazla aile hekimli i birimi varsa her bir aile hekimli i birimi için 5 m2 ilave edilmelidir.
Not : Bekleme alan içine hol ve koridorlar girmektedir.

Aile sa
merkezinde en az 10
m2'lik müstakil bir "a lama ve
bebek/çocuk izlemleri odas "
olu turulmu tur (grupland rmaya
dâhil olan her dört hekim için bir
"a lama ve bebek/çocuk izlemleri
4
odas " planlan r ).

A, B,
C

a) A lama ve bebek/çocuk izlemleri odas asgari 10 m2 olmal r.
b) Grupland rmaya dâhil olan 4-7 aile hekimli i biriminin bulundu u ASM'lerde müstakil 1 oda, 8-11 aile hekimli i birimi için 2 oda, 12-15 aile
hekimli i birimi için 3 oda vb. eklinde a lama ve bebek/çocuk izlemleri odas olmal r.
c) Oda içerisinde muayene masas , en az iki adet sandalye ve masa olmal r.
Not : Grupland lm 1, 2, 3 aile hekimli i biriminin bulundu u ASM'lerde soru kapsam d
r.

Yukar daki bilgiler taraf mdan doldurulmu tur ve do rudur. Eksik/yanl verdi im bilgilerden sorumlu olaca
Aile Hekimi (Ad- Soyad) :
mza:

beyan ederim.

1

Aile sa
merkezlerinde gebe
izlemleri ve üreme sa
hizmetlerinin yürütülmesi için en az
10 m2'lik müstakil bir oda
olu turulmu tur (grupland rmaya
dâhil olan her dört hekim için bir
"gebe izlem ve üreme sa
odas "
5 planlan r).

Hay r

Tespit 2 **
(…./…./20...)
Evet

Hay r

Tespit l
(…./…./20...)
Evet

Hay r

Kriterler
Evet

S.N.

Beyan*

Grup

Aç klama

A, B

a) Gebe izlemleri ve üreme sa
hizmetlerinin yürütüldü ü oda asgari 10 m2 olmal r.
b) Grupland rmaya dâhil olan 4-7 aile hekimli i biriminin bulundu u ASM'lerde müstakil 1 oda, 8-11 aile hekimli i birimi için 2 oda, 12-15
aile hekimli i birimi için 3 oda vb. eklinde gebe izlem ve üreme sa
odas olmal r.
c) Oda içerisinde muayene masas , jinekolojik muayene masas bulunmal , hastalar n mahremiyeti perde, paravan vb. araçlar ile sa lanm
olmal r.
ç) Oda içerisinde lavabo olmal r.
Not : Grupland lm 1, 2, 3 aile hekimli i biriminin bulundu u ASM'lerde soru kapsam d
r.

Kullan ma haz r bir ekilde müstakil
asgari 5 m2’lik bir emzirme odas
veya bölümü planlanm r (bu alan
di er aile hekimleri ile birlikte ortak
kullan labilir). Emzirme alan nda
masa, oturma grubu ve bebek bak m
ünitesi ile bebe i koruyucu güvenlik
6 önlemleri (korkuluk, yükseltilmi
kenarlar vb.) bulunmaktad r.

A

a) Kullan ma haz r bir ekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odas veya bölümü olmal r. Emzirme bölümü olu turulmu ise, paravan ya
da perde ile olu turulmu olmamal , mahremiyeti sa layacak kap olmal r.
b) Emzirme bölümünde bebek bak m ünitesi (bebe in dü memesi için gerekli düzenlemenin yap ld korkuluk, emniyet kemeri vb. oldu u
temiz bir alt de tirme yeri) bulunmal r.
c) Emzirme bölümünde annelerin kullanabilece i slak mendil, en az bir adet koltuk veya sandalye olmal r.
ç) Emzirme bölümünün kolay fark edilebilen ve okunabilen asgari 15x30 cm ebat nda bir tabelas olmal r.

Aile sa
merkezinde
grupland rmaya dâhil olan her dört
hekim için bir müdahale odas
planlanm r.

A

7 a) Grupland rmaya dâhil olan 7 aile hekimli i biriminin bulundu u ASM'lere kadar 1 oda, 8-11 aile hekimli i birimi için 2 oda, 12-15 aile
hekimli i birimi için 3 oda vb. eklinde müdahale odas olmal r.
b) Grupland lm 7 aile hekimli i biriminin bulundu u ASM'lerde soru kapsam d olup asgari artlardaki müdahale odas yeterli say lacakt r.
c) lave müdahale odas nda lavabo, muayene ve müdahale masas , hasta mahremiyetini sa lamaya yönelik paravan vb. önlemler müdahale için
gerekli t bbi sarf malzemeleri kullan ma haz r ekilde bulundurulmal r.

Belgelendirmek kayd yla her aile
hekimi haftal k asgari 10 saat temizlik
personeli çal rmaktad r.

A, B,
C, D

a) Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatlar bulunmal ve uygulanmal r.
b) Temizlik personeli bu konuda e itilmelidir ve bu e itimler kay t alt na al nmal r.
c) Çal
lan personelin ilgili sosyal güvenlik kurulu una kaydedildi ine, aile hekimi/hekimlerince sigorta primlerinin yat ld na ve maa n
ödendi ine dair belgeler özlük dosyas nda saklanmal r. e yeni ba layan personel için ilk ay sadece SGK e Giri Belgesi istenmelidir.
8 Hizmet sat n alma yöntemi ile çal
yor ise ayr ca fatura da dosyaya eklenmelidir.
ç) Çal
lan personelin güncel çal ma ve gün saatleri yaz olarak müdürlü e bildirilmi olmal r.
d) Çal
lan personelin kullanaca izinler ve çal ma plan ndaki de iklikler de yaz (ani geli en durumlarda ayn gün içerisinde sözlü, en
geç ertesi i günü yaz ) olarak müdürlü e önceden bildirilmi olmal r.
Not : Personel çal
lmas ile ilgili herhangi bir süre kesintisi olmas (yeni personel, izin vb.) durumunda grupland rma kriterlerinin devam
bak ndan aile hekimine 1 y lda toplamda 14 (ondört) güne kadar süre tan nabilir. Bu sürenin uzamas halinde hizmetin devaml
için ba ka
bir personel çal
lmal r. Söz konusu personel ayn aile sa
merkezindeki tek aile hekimli i birimiyle veya birden fazla aile hekimli i
birimiyle sözle me imzalam olsa dahi bu süre 1 y lda toplamda 14 (ondört) günü geçemez.

Yukar daki bilgiler taraf mdan doldurulmu tur ve do rudur. Eksik/yanl verdi im bilgilerden sorumlu olaca
Aile Hekimi (Ad- Soyad) :
mza:

beyan ederim.

2

Belgelendirmek kayd yla ebe,
hem ire, acil t p teknisyeni, sa k
memuru (toplum sa
) veya t bbi
sekreterden birisi çal
lmaktad r
(aile hekimi ba na haftal k 10 saat).

Hay r

Tespit 2 **
(…./…./20...)
Evet

Hay r

Tespit l
(…./…./20...)
Evet

Hay r

Kriterler
Evet

S.N.

Beyan*

Grup

Aç klama

A, B,
C

a) Bakanl n istihdam etti i aile sa
eleman d nda ba ka bir personel çal
yor olmal r.
b) Çal
lan personelin ilgili sosyal güvenlik kurulu una kaydedildi ine, aile hekimi/hekimlerince sigorta primlerinin yat ld na ve maa n
ödendi ine dair belgeleri ile mesle inin icras na yönelik tescilli diploma örne i i e giri tarihinden itibaren özlük dosyas nda saklanmal r.
Hizmet sat n alma yöntemi ile çal
yor ise ayr ca fatura da dosyaya eklenmelidir. e yeni ba layan personel için ilk ay sadece SGK e Giri
Belgesi ve mesle inin icras na yönelik tescilli diploma örne i istenmelidir.
9 c) Çal an personelin çal ma saatleri aile sa
merkezinin çal ma saatleri ile ayn olmal r.
ç) Bu personel temizlik hizmeti görmek üzere çal
lamaz.
d) Çal
lan personelin güncel çal ma ve gün saatleri yaz olarak müdürlü e bildirilmi olmal r.
e) Çal
lan personelin kullanaca izinler ve çal ma plan ndaki de iklikler de yaz (ani geli en durumlarda ayn gün içerisinde sözlü, en geç
ertesi i günü yaz ) olarak müdürlü e önceden bildirilmi olmal r.
Not 1 : T bbi sekreter olarak görevlendirilecek bireyler Sa k Meslek Liselerinin T bbi Sekreterlik bölümü mezunlar ile üniversitelerin T bbi
Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olmalar gerekmektedir.
Not 2 : Personel çal
lmas ile ilgili herhangi bir süre kesintisi olmas (yeni personel, izin vb.) durumunda grupland rma kriterlerinin devam
bak ndan aile hekimine 1 y lda toplamda 14 (ondört) güne kadar süre tan nabilir. Bu sürenin uzamas halinde hizmetin devaml
için ba ka
bir personel çal
lmal r. Söz konusu personel ayn aile sa
merkezindeki tek aile hekimli i birimiyle veya birden fazla aile hekimli i
birimiyle sözle me imzalam olsa dahi bu süre 1 y lda toplamda 14 (ondört) günü geçemez.
Not 3 : Personel de ikli i durumunda grup kriterlerinin devaml
için, yukar daki artlara haiz personelin çal
ld na ili kin Müdürlü e
yaz bildirim yap lmal , Müdürlükçe kontrol edilip uygun bulunmas halinde kriter sa lanm kabul edilmelidir.

Belgelendirmek kayd yla her aile
hekimi için 9 uncu sat ra ilave olarak
haftal k 10 saat ebe, hem ire, acil t p
teknisyeni, sa k memuru (toplum
sa
) veya t bbi sekreterden birisi
çal
lmaktad r.

A

a) Bakanl n istihdam etti i aile sa
eleman d nda ba ka bir personel çal
yor olmal r.
b) Çal
lan personelin ilgili sosyal güvenlik kurulu una kaydedildi ine, aile hekimi/hekimlerince sigorta primlerinin yat ld na ve maa n
ödendi ine dair belgeleri ile mesle inin icras na yönelik tescilli diploma örne i i e giri tarihinden itibaren özlük dosyas nda saklanmal r.
Hizmet sat n alma yöntemi ile çal
yor ise ayr ca fatura da dosyaya eklenmelidir. e yeni ba layan personel için ilk ay sadece SGK e Giri
10 Belgesi ve mesle inin icras na yönelik tescilli diploma örne i istenmelidir.
c) Çal an personelin çal ma saatleri aile sa
merkezinin çal ma saatleri ile ayn olmal r.
ç) Bu personel temizlik hizmeti görmek üzere çal
lamaz.
d) Çal
lan personelin güncel çal ma ve gün saatleri yaz olarak müdürlü e bildirilmi olmal r.
e) Çal
lan personelin kullanaca izinler ve çal ma plan ndaki de iklikler de yaz (ani geli en durumlarda ayn gün içerisinde sözlü, en geç
ertesi i günü yaz ) olarak müdürlü e önceden bildirilmi olmal r.
Not 1 : T bbi sekreter olarak görevlendirilecek bireyler Sa k Meslek Liselerinin T bbi Sekreterlik bölümü mezunlar ile üniversitelerin T bbi
Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olmalar gerekmektedir.
Not 2 : Personel çal
lmas ile ilgili herhangi bir süre kesintisi olmas (yeni personel, izin vb.) durumunda grupland rma kriterlerinin devam
bak ndan aile hekimine 1 y lda toplamda 14 (ondört) güne kadar süre tan nabilir. Bu sürenin uzamas halinde hizmetin devaml
için ba ka
bir personel çal
lmal r. Söz konusu personel ayn aile sa
merkezindeki tek aile hekimli i birimiyle veya birden fazla aile hekimli i
birimiyle sözle me imzalam olsa dahi bu süre 1 y lda toplamda 14 (ondört) günü geçemez.
Not 3 : Personel de ikli i durumunda grup kriterlerinin devaml
için, yukar daki artlara haiz personelin çal
ld na ili kin Müdürlü e
yaz bildirim yap lmal , Müdürlükçe kontrol edilip uygun bulunmas halinde kriter sa lanm kabul edilmelidir.

Yukar daki bilgiler taraf mdan doldurulmu tur ve do rudur. Eksik/yanl verdi im bilgilerden sorumlu olaca
Aile Hekimi (Ad- Soyad) :
mza:

beyan ederim.

3

Birden fazla aile hekiminin görev
yapt aile sa
merkezlerinde
grupland lan her aile hekimli i
birimi taraf ndan haftada asgari 3
saat esnek mesai uygulamas
yap lmaktad r. (grupland lm 5
birime kadar aile hekimli i biriminin
bulundu u aile sa
merkezlerinde
esnek mesai saatleri farkl
zamanlarda planlan r ancak
grupland lm birim say
n 5 ve
11 üzerinde olmas halinde ise aile sa
merkezi haftal k en az 55 saat aç k
kalacak ekilde planlama yap r).

Hay r

Tespit 2 **
(…./…./20...)
Evet

Hay r

Tespit l
(…./…./20...)
Evet

Evet

Kriterler

Hay r

S.N.

Beyan*

Grup

Aç klama

A, B

a) Ayl k onayl esnek mesai çizelgeleri olmal r.
b) Esnek mesai çizelgesi haz rlanarak o ASM’nin günün hangi saatlerinde aç k bulundurulaca vatanda n rahatl kla görebilece i büyüklükte
ve uygun bir yere as lmal r.
c) Esnek mesailerde aile hekimi ve aile sa
eleman beraber çal mal r.
ç) Esnek mesai saatlerinin vatanda n aile hekimli i hizmeti al kanl klar dikkate al narak makul saatlerde yap lmas gerekmektedir.
Not 1 : Tek Birimli ASM'de çal an aile hekimleri için soru kapsam d
r. Ancak birden fazla birimi olup, grupland rmaya kat lmayan birim
olmas halinde tek ba na grupland lan aile hekimli i birimi taraf ndan haftada asgari 3 saat esnek mesai uygulamas yap lmal r.
Not 2 : Takiplerde esnek mesai yapmayan birim tespit edildi inde sadece esnek mesai yapmayan birimin grubu dü ürülmelidir.

Aile sa
merkezine ait güncel
internet sayfas bulunmaktad r.

A

a) Aile sa
merkezine ait güncel web sitesi olmal r.
b) nternet sayfas nda güncel; aile sa
merkezi d ve iç hizmet alanlar na ait mevcut halinin foto raflar , ula m adresi ve ileti im numaralar ,
12 ASM'de çal an aile hekimi ve aile sa
elemanlar n isimleri, çal ma saatleri, sunulan hizmetler (hizmet detay ve hizmet için gerekli bilgibelgeler dahil olmak üzere aç klay bilgiler), varsa yap lan halk e itimi ve sosyal projelere ili kin bilgiler, hizmete ili kin önemli duyurular,
ba olunan HSM ve TSM adres ve ileti im bilgileri yer almal r. (ASM'deki A grubu olmayan di er birimlerin yaln zca birim adlar n olmas
yeterlidir.)
c) Web sitesi adresi ASM'de bulunan panoda ilan edilmi olmal r.

Engelliler için düzenlenmi tuvalet
levsel olarak bulunmaktad r.

A

a) Mevcut tuvaletlere ilave olarak en az bir adet engelli tuvaleti bulunmal ya da mevcut olan bay ve bayan tuvaletlerinden her ikisi de engelliler
13 için yeniden düzenlenmi olmal r. (Bay WC + Bayan WC + Engelli WC veya Engelli Bayan WC + Engelli Bay WC)
b) Günlük temizlikleri yap lmal r ve temizlik kontrol çizelgesi bulunmal r.
c) Engelli tuvaletinde s sabun, kâ t havlu ve tuvalet kâ
bulunmal r.
ç) Engelli tuvaletinde po etli çöp kutusu bulundurulmal r.
d) Kap , penceresi ve camlar tam ve eksiksiz olmal r. Pencere bulunmayan yerlerde mekanik havaland rma olmal r.

Bebek dostu aile hekimli i birimi
belgesine sahip olup bu hizmet
14
sunulmaktad r.
a) Aile hekimli i biriminin "Bebek Dostu" oldu unu gösterir belge olmal

Aile sa
merkezi giri inin, bekleme
alanlar n ve oda giri lerinin
görüntülendi i güvenlik kamera
sistemi mevcuttur.

A, B,
C, D
r.

A, B,
C

15 a) Aile sa

merkezi giri inin, bekleme alanlar n ve oda giri lerinin görüntülendi i güvenlik kamera sistemi mevcuttur.
b) Kameralar hasta mahremiyetini dikkate alarak yerle tirilmi olmal r.
c) Kameralar n tümü aktif olarak kay t yap yor olmal r. (Ar za durumunda yap lan i leme ili kin belge ibraz edilmelidir.)
ç) Kameralar asgari ASM'nin aç k oldu u saatler süresince görüntülü kay t yapmal , yap lan kay tlar 1 ay süreyle müdürlük veya adli
makamlarca talep edildi inde ibraz edilmek üzere uygun bir yerde muhafaza edilerek saklanmal r.
d) Kay tlar CD, DVD, Flash Disk veya buna benzer depolama ayg tlar ile al nabilmelidir.
e) Bekleme alanlar na ve ASM giri ine binan n güvenlik kameras ile görüntülü kay t alt na al nd
belirtir tabela as lmal r.

Yukar daki bilgiler taraf mdan doldurulmu tur ve do rudur. Eksik/yanl verdi im bilgilerden sorumlu olaca
Aile Hekimi (Ad- Soyad) :
mza:

beyan ederim.

4

Ekip Ba kan
(Ad-soyad ve
imza)

C - De erlendirme Sonucu

1

AH
(Ad-soyad ve
imza)

…./…./20…. tarihinde yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan m ile …... Grubu kriterlerini
kar lad tespit edilmi tir.
…./…./20…. tarihinde yap lan de erlendirmede …... Grubu kriterlerini kar lad ancak asgari fiziki artlar ve
teknik donan ma ili kin eksiklik oldu u tespit edildi inden eksikliklerin tamamlanmas için 10 gün süre
verilmi tir.
10. gün sonunda (…./…./20…. tarihinde) yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan ma
ili kin eksikli in tamamland
ve …... Grup kriterlerinin kar land
tespit edilmi tir. Birim asgari
10 gün süre içinde grupsuz (ÇKYS E grubu) olarak de erlendirilecektir. (Aile
2a artlar sa lamad
hekiminin eksikli i erken tamamlamas ve talepte bulunmas halinde 10 günlük sürenin tamamlanmas
beklenmeyebilir.)

A - Gruplandirma Ba vurusu

2

10. gün sonunda (…./…./20…. tarihinde) yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan ma
ili kin eksikli in tamamlanmad tespit edilmi tir. Gruplandirma i lemine son verilmi tir. Birimin asgari
2b
artlar sa lamad 10 gün süre de dâhil olmak üzere birim grupsuz olarak de erlendirilecektir. (ÇKYS E
grubu)
10. gün sonunda (…./…./20…. tarihinde) yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan ma
ili kin eksikli in tamamland
ancak talep edilen grup kriterlerinde eksiklik tespit edilmi tir.
2c
Grupland rma i lemine son verilmi tir. Birimin asgari artlar sa lamad
10 gün süre çinde birim
grupsuz olarak de erlendirilecektir. (ÇKYS E grubu)
…./…./20…. tarihinde yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan n sa land ancak …...
Grubu kriterlerinin kar lanmad tespit edilmi tir. Aile hekimince talep edilen grup artlar n 10 gün içinde
tamamlanaca tahahhüt edilmi tir.

3

10 gün içinde (…./…./20…. tarihinde) yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan m ile
3a …... Grubu kriterlerinin kar land tespit edilmi tir. Bu süre içinde artlar kar lad grup üzerinden
de erlendirilecektir.

3b

10 gün içinde (…./…./20…. tarihinde) yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan n
sa land
ancak talep edilen …... Grubu kriterlerinin kar lanmad
tespit edilmi tir. Grupland rma
lemine son verilmi tir. Bu süre de dâhil olmak üzere artlar
kar lad
grup üzerinden
de erlendirilecektir.

…./…./20…. tarihinde yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan
kriterlerini kar lanmad ancak …... Grubu kriterlerini kar lad tespit edilmi tir.
4

B - zleme - De erlendirme & Rutin Denetim

1

, …... Grubu

4a

Aile hekimince kriterlerini ta
edilmi tir.

tespit edilen …... Grubu üzerinden de erlendirme yap lmas talep

4b

Aile hekimince kriterlerini ta
tespit edilen …... Grubu üzerinden de erlendirme yap lmas talep
edilmedi inden grupland rma i lemine son verilmi tir.

…./…./20…. tarihinde yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan m ile …... Grubu kriterlerini
kar lad tespit edilmi tir.
…./…./20…. tarihinde yap lan de erlendirmede …... Grubu kriterlerini kar lad ancak asgari fiziki artlar ve
teknik donan ma ili kin eksiklik oldu u tespit edildi inden eksikliklerin tamamlanmas için 10 gün süre
verilmi tir.
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10. gün sonunda (…./…./20…. tarihinde) yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan ma
ili kin eksikli in tamamland
ve …... Grubu kriterlerinin kar land
tespit edilmi tir. Birim asgari
10 gün süre içinde grupsuz (ÇKYS E grubu) olarak de erlendirilecektir. (Aile
2a artlar sa lamad
hekiminin eksikli i erken tamamlamas ve talepte bulunmas halinde 10 günlük sürenin tamamlanmas
beklenmeyebilir.)
10. gün sonunda (…./…./20…. tarihinde) yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan ma
2b ili kin eksikli in tamamlanmad tespit edilmi tir. Birimin asgari artlar sa lamad 10 gün süre de dâhil
olmak üzere birim grupsuz olarak de erlendirilecektir. (ÇKYS E grubu)
10. gün sonunda (…./…./20…. tarihinde) yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan ma
2c ili kin eksikli in tamamland ancak grup kriterlerinde eksiklik tespit edilmi tir. Birimin asgari artlar
sa lamad 10 gün sürede dâhil olmak üzere birim grupsuz olarak de erlendirilecektir. (ÇKYS E grubu)
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C - Di er

n sa land

…./…./20…. tarihinde yap lan de erlendirmede asgari fiziki artlar ve teknik donan n sa land , …... Grubu
kriterlerinin kar lanmad
tespit edilmi tir Grubu artlar n…./…./20…. tarihinden itibaren kaybedildi i
ve…./…./20…. tarihinden itibaren …... Grubu kriterlerini ta
tespit edilmi tir.

Tespit edilen di er durumlar aç klamalar ve tarihleri ile belirtilecektir;

Toplam 5 sayfadan ibaret olan bu de erlendirme formu iki (2) nüsha olarak düzenlenmi ve bir nüshas aile hekiminin kendisine mza kar

teslim edilmi tir.
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