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Atama Birimi

Başkan Yardımcısı
Ülker KUĞU

Özlük Birimi

Personel Planlama Birimi

Disiplin Birimi

ATAMA BİRİMİ ATAMA İŞLEMLERİ

Kurumdan atama talebine
dair evrakının gelmesi

Eksik ya da
başvurusunda
kurumların
muvafakatı
olmayanların
kurumlara
bildirilmesi

personellerin atamaları

Taleplerin
incelenmesi

EKSİK BELGE / MUVAFAKAT YOK

UYGUN

Başkan, Başkan
Yardımcı ve
Uzmandan oluşan
komisyonca
taleplerin
değerlendirilmesi

Atama talebinin ÇKYS
üzerinden yazılarak
sistemden imzaya
sunulması

Atama kararının
kesinleştirilerek
tebligat yapılması

Kurumdan gelen
başlayış yazısının
Bakanlığa bildirilmesi

Evrakların arşive kaldırılması

UYGUN DEĞİL

Talebin uygun olmadığının
kişiye tebliği ve dosyaya
kaldırılması

UYGUN DEĞİL

ATAMA BİRİMİ GÖREVLENDİRME
İŞLEMLERİ

Kurumdan atama talebine dair evrakının gelmesi

personellerin atamaları

Taleplerin
incelenmesi
Eksik ya da
başvurusunda
kurumların
muvafakatı
olmayanların
kurumlara
bildirilmesi

Talebin uygun
olmadığının
kişiye tebliği
ve dosyaya
kaldırılması

UYGUN DEĞİL
UYGIUN DEĞİL

UYGUN

Başkan, Başkan Yardımcı
ve Uzmandan oluşan
komisyonca taleplerin
değerlendirilmesi

Atama talebinin ÇKYS
üzerinden yazılarak
sistemden imzaya
sunulması

Başlayış
yazısının
gelmesi ile
birlikte
evrakların
arşive
kaldırılması

UYGUN DEĞİL

663 SÖZLEŞME BİRİMİ PERSONEL İŞLEMLERİ
Müdür bey tarafından
Sözleşme imzalanacak
Personelin belirlenmesi

Belirlenen personele
Teklif yapılması

Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırma
Formu doldurulması

EBYS üzerinden Valilik ve
İl Emniyet Genel
Müdürlüğüne yazı
yazılması

Üst Yazı aracılığıyla
EBYS den, evraklarının
gönderilmesi

İl Emniyet Genel
Müdürlüğünden
gelen Güvenlik
Arşiv Araştırma
Formu sonucunun
gelmesi

Gelen
Sonuç

HAYIR

Teklifin
sonlandırılması

EVET

Personelden Dilekçe,Cv
alınıp Hizmet
Sözleşmesi doldurulup
bakanlığa yazılması

ÇKYS üzerinden personel hareketi
izlenir,sözleşme ekrana düşünce
personel başlayışının yazılması

EBYS den Destek Hizmetleri Başkanlığına
ve Bakanlığına başlayışının yazılması

Üst Yazı ile sözleşme
imzaladığı kuruma bilgi
verilmesi

PERSONEL
PLANLAMA BİRİMİ

Kurumun PERSONEL veya
PDC taleplerine dair ihtiyacın
bildirmesi

Müdürlüğümüze bağlı kurumların
Personel ve PDC ihtiyaçlarının
periyodik olarak belirlenmesi

Komisyon
tarafından
uygun mu?

evet

İHTİYACIN ACİL OLARAK KARŞILANMASI

hayır

İlgili kuruma personel olarak
en uygun olan ve mesafe
olarak en yakın kurumdan
görevlendirilecek personelin
tespitin yapılması

Görevlendirme ya da kadro
nakli yapılacak personel
bilgilerinin ilgili atama
birimine bildirilmesi

İlgili kuruma personel olarak
en uygun olan ve mesafe
olarak en yakın kurumdan
görevlendirilecek personelin
tespitin yapılması

Bakanlığımızın yılın belirli
dönemlerinde ülke genelinde
açmış olduğu kuraların takibinin
yapılarak bu dönemlerde ilimizi
personel ve pdc ihtiyaçlarının
tespiti ile birlikte ilgili ihtiyacın
Bakanlığımıza bildirilmesi

Bakanlığımızın ilgili dönemlerde (EşMazeret, DHY, Açıktan Atama ve Alt
Bölge) ilimiz emrine yapmış olduğu
atamalardan ilgili kurumların
ihtiyaçlarına göre yer tespitlerinin
yapılması

Talebinin dosyaya kaldırılması

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ SÖZLEŞME
KABUL-FESİH BİRİMİ

KAMU

İlimizde boşalan kontenjan
olması durumunda
Müdürlüğümüz
sitesinde ilana çıkılması

Personel dilekçesini
sözleşme talebini
kurumu aracılığıyla
göndermesi

İlanda hemşiresi
bulunmayan Hekim
isimleri ve bulundukları
ilçenin doluluk oranları ile
başvuru tarihi ve
istenilecek evrakların
açıklanması

Gelen talep ilgili
başkan ve başkan
yardımcısıyla
görüşülmesi

Sonuç
olumlu mu?

HAYIR

Personelin kurumuna
kişiye tebliğ edilmek
üzere üst yazı ile
dönüş yapılması

EVET

Personele ulaşıp
Sözleşme
evraklarıyla
Müdürlüğümüze
gelip sözleşme
imzalaması için
çağrılması

ÖZEL

Başvuru dikkate
alınmaz

HAYIR

Sözleşme
imzalandıktan sonra
ÇKYS girişleri
sağlanması

Ayrılış ve başlayış
yapacağı kurum ve
Maaş Mütemetliğine
Üst yazı aracılığıyla
evrakların
gönderilmesi

Personelin göreve başlaması

Sonuç
olumlu mu?

EVET
Personele
Güvenlik ve Arşiv
Araştırması
formu doldurulup
ikamet ettiği
valiliğe kapalı zarf
içerisinde
gönderilmesi

Müracaat tarihleri
arasında başvuru alınması
ve sisteme işlenmesi

Yerleştirme tarihinde
komisyon huzurunda ve
bilgisayar ortamında ilçe
doluluk oranına, öğrenim
durumuna ve evrak
numarasına göre
yerleştirme yapılması

Sonuç
olumlu mu?
HAYIR

EVET

Yerleştirmenin iptali
için Valilik Oluru
alınır yerleştiği
ilçeye ve kişiye
tebliği için yazılır

Personel çağrılıp
sözleşmesi imzalanır
Maaş Mütemetliğine ve
personelin yerleştiği
ilçeye başlayış yazısı
yazılması

Personelin göreve başlaması

AİLE HEKİMLİĞİ GÖREVLENDİRME
BİRİMİ

İlçe Sağlık
Müdürlüğünden
Talebin gelmesi

Yakın ilçelere ve
hastanelere personel
talebinin EBYS den
yazılı olarak
bildirilmesi

EBYS den yazılan
kurumların personel
isminin bildirmesi

İlgili listelere işlenmesi

ÇKYS onayının
alınarak Başkan ve
Müdür beye imzaya
sunulması

Bilahare yazısının
yazılması

İmzadan çıkan onayı
ÇKYS ye tarih ve
sayısının girilerek
kesinleştirilmesi

Alınan onay üst yazı
ile İlçe Sağlık
Müdürlüklerine
gönderilerek tebliğ
tebellüğ belgelerinin
istenmesi

Kurumdan gelen tebliğ
tebellüğ belgelerinin
personelin evraklarıyla
birleştirilerek dosya
odasına teslim
edilecek hale
getirilmesi

Personel evraklarının dosya odasına teslim edilmesi

İZİN BİRİMİ İZİN İŞLEMLERİ
Personel
tarafından izin
talebinin
gelmesi

Personellerin İhtiyacı olan izin
türüne göre (Yıllık, Babalık,
Ölüm, Namzet, Kongre Refakat
ve vb.) Müdürlüğümüzün
sitesinden izninin talep edilmesi

İzin Formunun EBYS den
gönderilmesi

Talep edilen izni ÇKYS ye
işlenmesi, işlendikten sonra
EBYS den ilgili Uzman ve Başkan
Yardımcısına imzaya sunulması
için hazırlanması

İlgili Başkan
Yardımcısı ve
Uzmanın
sonucuna
göre

OLUMSUZ

İzin talebinin
iptal edilip
Ebys den geri
çekilmesi

OLUMLU

Çıktısı alınarak kişinin
dosyasına iliştirilmesi

Personelin Dosyasının
Dosya odasına gönderilmesi

Personelin pasaport
talebinde bulunması

YEŞİL PASAPORT BİRİMİ

İlgili kanunun
kapsamında
başvurunun
incelenmesi

Pasaport almaya
uygun mu?

HAYIR

Personele
pasaport
almaya uygun
olmadığı bilgisi
verilmesi

EVET

Başvuru yapan
personelin kimlik aslı ile
müracaatının alınması

Personelin ÇKYS
ekranındanpasaport
hakkı olup olmadığının
incelenmesi

Personel emekli
veya istifa etmiş
ise EBYS üzeinde
yazı yazılarak ıslak
imzalı olarak teslim
edilmesi

Bilgisayar ortamından
başvuru formunun
doldurulması

Doldurulan formun ilgili
amire ıslak imza ile
sunulup mühürlenmesi

Onaylanan evrakın
İl nüfus
müdürlüğüne
gönderilmesi

İl nüfus müdürlüğünce
başvurunun onaylanması

TERFİ BİRİMİ İŞLEMLERİ

Personelin dilekçeyi birime üst
yazı ile kurumu aracılığı
göndermesi veya elden evrak
kaıyttan geçirerek teslim
edilmesi

Personellerin dilekçelerine istinaden; hizmet
birleştirme, hizmet borçlanması, emekliliğe tabii
hizmet süresi hesaplama, askerlik bilgisi girişi,
derece kademe ilerlemesi, intibak, hizmet
sürelerinin güncellenmesi, hizmet puanı
güncelleme,HİTAP kayıtlarını güncelleme, fiili
hizmet, kıdem tazminatı alığ-almadığı ile
ilgili,disiplin dosya incelemesi,4/B li
personellerin izin yazışmaları, yeşil pasaport,
sicil ekranı girişi, sertifika bilgileri, kadro tahsisi,
gizli sicil terfisi, engelli personellerin sağlık
raporlarının girişi,eğitim bilgileri, ücretsiz izin
sonrası terfi tarihi düzeltme, maaş düzetme
kararları, askeri öğrencilikte geçen sürelerin
değerlendirilmesi ile ilgili dilekçe veya üst
yazıların tarafımıza gelmesi

Gelen evrakların
İlgili Başkan ve
Başkan
Yardımcısıyla
görüşülmesi

Görüşülen
evrakların işleme
konulması ve
belgelerin ÇKYS,
İPBS ve HİTAP a
işlenmesi

İlgili kurumlardan
gelen cevaplara
istinaden kurumlara
geri dönüş yapılması

Tarafımıza gelen dilekçe ve üst yazı
eklerindeki belgelerin üst yazısı ile EBYS
üzerinden Sağlık Bakanlığı, SGK,İlgili
Bakanlıklara veya İlgili birimleri yazılması

DİSİPLİN BİRİMİ

İlgili işlem
tamamlandıktan
sonra ilgili kurumlara
EBYS üzerinden bilgi
verilmesi

Personelin bilgileri evraklarına
işlenerek dosya odasına gönderilmesi

Şikayetin değerlendirilmesi
Başvurusunun
Müdürlüğümüzle ilgisi
olmadığı tespit edildiğinde;
Başvuru ilgili kuruma
gönderilmesi ve başvuru
sahibine bilgi verilmesi

UYGUN MU?

Değerlendirmeler yapılarak
uygun bir muhakkik tayin
edilmesi, İnceleme Oluru
hazırlanarak Müdürlük
Makamına sunulması.
Onaylanan Müdürlük Oluru,
ekleriyle birlikte muhakkikin
kurumuna gönderilmesi

İnceleme/disiplin soruşturma
raporu Müdürlüğümüze
ulaşana kadar gerekli takip
işlemleri yapılması

Disiplin soruşturma
raporunda devlet
memurluğundan çıkarma
cezası teklifi bulunması
halinde, mezkur rapor ve
ekleri Yüksek Disiplin
kuruluna sunulması

Muhakikin gönderdiği raporun
formata uygunluğu değerlendirilip
gerekirse rapor iade edilmesi.
Formata uygun hazırlanan raporun
gereği için ilgili disiplin amirine
gönderilmesi

Disiplin soruşturma raporunda
kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası teklifi
bulunması halinde, mezkur rapor ve
ekleri İl Disiplin Kuruluna sunulması

Verilen
cezaların tebliğ
işlemleri
Müdürlüğümü
zce yapılması
ve dosyanın
kapatılması

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme
cezalarına karşı yapılan itirazlar, ceza ile
ilgili tüm bilgi belgelerle birlikte İl Disiplin
Kuruluna , Kademe ilerlemesi
durdurulması cezasına karşı yapılan
itirazlar ise Yüksek Disiplin kuruluna sevk
edilir. Alınan kararlar ilgiliye tebliğ için
kuruluna gönderilir.

Muhakkikin ek süre talebi
değerlendirilerek ek süre verilir
veya ek süre verilemeyeceğine
dair bilgi verilmesi

.Muhakkikin görevlendirmeden
affına dair talebi
değerlendirilerek, uygun
görülmesi halinde yeni bir
muhakkik görevlendirilir. Talep
uygun görülmezse muhakkike bu
yönde bilgi verilmesi

Şikayetin Gelmesi

4483 e göre işlem yapılması
talepli yazı değerlendirilmesi

Şikayet konusu ile ilgili bilgi
belgelerin temin edilmesi için
ilgili kurumlardan bilgi
istenmesi

Belgeler uygun mı?

Ön inceleme yapılmasına
engel bir durum var ise,
Savcılığa
ön
inceleme
başlatılmadığı bildirilmesi

Ön inceleme başlatılmasını
gerektirecek bir durum var
ise, Valilik Oluru ile
muhakkik(ön
incelemeci)
görevlendirilmesi

Onaylanan Valilik Oluru, ekleriyle
birlikte muhakkikin kurumuna
gönderilerek, Ön inceleme raporu
Müdürlüğümüze ulaşana kadar
gerekli takip işlemlerinin yapılması

Rapor teslim edildiğinde kriterlere
uygunluğu değerlendirilir bir eksiklik
var ise eksikliklerin giderilmesi için
iade edilir, uygunsa 4483 sayılı
Kanuna göre alınması ve ilgililere
tebliğ yapılması.

İtiraz olması durumunda tüm dosyanın
Bölge İdare Mahkemesine sunulup,
karara itiraz olduğuna dair Savcılığa bilgi
verilirek Bölge İdare Mahkemesi
kararının beklenmesi.

Soruşturma izni verilmesine
dair karar Bölge İdare
Mahkemesince onandığında,
Savcılıktan soruşturma
safahatından bilgi istenilmesi

Savcılık tarafından düzenlenen iddianameye istinaden
ilgili Mahkemeden dava safahatı hakkında bilgi
istenerek, karar çıkana kadar dava safahatı takip edilir.
Mahkemenin gerekçeli kararı ve Kesinleşme Şerhi
geldiğinde Bakanlığa ve İnsan Kaynakları Birimine,
Özlük dosyalarına kaldırılması için gönderilerek
dosyanın kapatılması.

Tebligatlar
sonrası itiraz
süreleri
beklenmesi

İtiraz olmazsa kesinleşen karar ile ilgili
Savcılığa bilgi verilerek soruşturma safahatı
takip edilerek, Kovuşturmaya Yer Oladığına
Dair Kararın gelmesinin ardından İnsan
Kaynakları Birimine, Özlük dosyalarına
kaldırılması için gönderilerek dosyanın
kapatılması

