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Destek Hizmetleri Başkanlığı Süreçleri

İstatistik ve Bilgi İşlem
Birimi Süreçleri

Yatırımlar Birimi Süreçleri

Mali Hizmetler Birimi
Süreçleri

İdari H izmetler Bi rimi Süreçleri

İzleme ve
Değerlendirme Birimi
Süreçleri

Yazılım taleplerinin
değerlendirilmesi
süreci

Yatırım takip süreci

Ambulans dönüşüm
işlemleri süreci

Kreş çocuk kayıt
işlemleri süreci

Süreli standart dosya
planı taki bi süreci

Aile hekimliği iş süreci

Bilgi notu hazırlama
süreci

Donanıms al arızaların
giderilmesi s üreci

Yatırım teklifleri
süreci

Akaryakıt talepleri ve
cihaz takılmas ı süreci

Kreş muhas ebe
işlemleri süreci

Yı llık arşiv faaliyet
raporları süreci

Alacak takip süreci

Rapor hazırlama
süreci

Telefon arıza
işlemlerinin
giderilmesi s üreci

Kamulaş tırma süreci

Trafik sigortaları talep
ve takip süreci

Kreş çal ışanları mali
işlemler süreci

Arş ilenecek doyaların
devir teslim süreci

Bütçe işlemleri süreci

Sunum hazı rlama
süreci

Uygulama destek
işlemleri süreci

Ars a tahsis s üreci

İl dış ı görevlendirme
ve harcırah i şlemleri
süreci

Araç bakım onarım
avans takip işlemleri
süreci

İş kazası bildirim
süreci

Ek ödeme süreci

Komisyon
oluşturulması süreci

Personel Kimlik kartı
işlemleri süreci

Geçici ve kesin kabul
süreci

Araç trafik cezalarının
takibi süreci

Araç bakım onarım
teknik ş artname
işlemleri süreci

İş sağl ığı ve güvenliği
kurul süreci

Gelir işleri süreci

TS İM iş süreci

Web sitesi
güncelleme işlemleri
süreci

Süre uzatımı ve iş
artışı süreci

Plaka ruhs at ve
muayene iş lemleri
süreci

Araç bakım onarım
teknik ihale i şlemleri
süreci

Ris k değerlendi rme
rapor sonuçları
değerlendirme süreci

Gider tahakkuk süreci

MHRS iş süreci

Afiş broşür vb.
tasarım işleml eri
süreci

Hakediş süreci

Resmi araçların terkin
işlemleri

Arıza tespit ve bakım
onarım işlemleri
süreci

Sivil s avunma planı
hazırlanması süreci

Kadro karşılı ğı iş
süreci

Verimlilik iş süreci

Bilgisayar ve
donanımların sistem
yönetim süreci

Teknik D enetim süreci

Resmi araçların devir
hibe işlemleri

HEK raporunun
hazırlanması süreci

Yangından
korunmaya yönelik
işlemler süreci

Maaş işlemleri süreci

Protokol oluşturma iş
süreci

Müdürlük network
yönetimi süreci

Teknik inceleme
süreci

OGS, HGS işleml eri
takip süreci

İş kabul onay formu
ve fatura kontrol
işlemleri süreci

Eğitim işleri süreci

Muayene kabul
işlemleri süreci

Yö netici toplantıları
süreci

İs tatiksel veri talepleri
süreci

Yaklaş ık maaliyet
süreci

Araç envanter
bilgil erinin
oluşturulması süreci

REDİMO üzerinden
malzeme ve hizmet
alı m işl emleri süreci

Denetlemeler sü reci

Satın al ma işlemleri
süreci

Valilik B rifingi iş süreci

Yü klenici dilekçesi
işlemleri süreci

Araçları n uydu
sisteminden takip
süreci

İmza çizelgeleri
hazırlama işleml eri
süreci

Bina temi zlik ve
kontrol iş lemleri
süreci

Stok işlemleri süreci

E-imza Kullanıcı
baş vuruları i ş süreci

Ti cari alan kiralama
hazırlık süreci

Döner sermaye süreci

Evrak dağıtım işleri
süreci

Sürekl i işçi maaş
işlemleri süreci

Kontrol teşk ilatı ve
muayene kabul
komisyonu iş s üreci

İdari ve sağlık tes isi
taşınmaz k iralama
süreci

EBYS evrak işl emleri
süreci

Güvenlik hizmetleri
süreci

Yo lluk işlemleri süreci

Rapor ve teknik
şartname hazırlama iş
süreci

Sıhhat projesi ve ASM
taşınmaz k iralama
süreci

İŞB İTİR şik ayet takip
işlemleri süreci

To plantı, fuar lojis tik
işlemler süreci

SBNET Projes i iş
süreci

Lojmanlarla il gili işlem
süreci

Personel işlemleri
süreci

Arıza tespit ve bakım
onarım işlemleri
süreci

Bilgi Güvenliği
yönetimi iş süreci

Özel güvenlik izin
işlemleri süreci

Sürekl i işçi personel
puantaj i şlemleri
süreci

Teknik ş artname
hazırlanması süreci

USS uygulaması iş
süreci

To plantı Salonları
randevu talepleri
süreci

Arşiv imha işlemleri
süreci

Araçları n tahs is ve
sevk işlemleri süreci

Kreş geçici mizan
raporlarının bakanlığa
gönderilmesi s üreci

Birim kurum
arşivlerinin
denetlenmesi süreci

Çağrı k arşılama ve
yönlendirme süreci

Kreş açı lış işleml eri
süreci

Eğitim işleri süreci

Gelen-giden evrak
işlemleri

Kreş mal zeme temi ni
işlemleri süreci

Mevzuat değişik lik
takibi süreci

1. İSTATİSTİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

YAZILIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılım
Ya zılıma ihtiya ç duya n birim tarafından yazılacak

taleplerinin

uygulamaya ait talepler toplanması

Talepler, 5 iş günü içeris inde değerlendirilmesi

Uzma nlık alanına göre görev dağılımı haz ırla nması.

10'ar günlük periyotla rla rapor hazırlanma sı

Uygulama nın kullanıcılara açılacak ara yüz tasarımı
yapılması

Tes t kullanımına açılması

EVET

HAYIR
İstekleri karşılıyor mu ?

Uzma nlık alanına göre görev

dağılımının hazırlanması
Uygulama

kullanıma
sunulur.

DONANIMSAL ARIZA TALEPLERİNİN GİDERİLMESİ

We b Taba nlı Arıza Takip Sistemi
Uygulama sından ge len arıza

bildirimleri De ğerlendirilir .

Donanımsal Arızaların
Giderilmesi
Ya zıcı, tara yıcı, progra m yükle me
vb. Arızala rın uzmanlık alanına

göre te knik Personel arasında
görev dağılımı yapılır.

Gele n arıza bildirimleri aciliyet
sıra sına Göre de ğerlendirilir.

Değerlendirme sonucu
giderilebilen Arızalara müda hale
edilir

Giderileme yen arızalar bir üst

Sorumluya ra por edilir.

Giderilen arızlar ile ilgili yapılan
İşle mler aynı gün Arıza Takip
Sis temi Uygulamasına raporlanır.

Donanımsal Arıza Giderilir

TELEFON VE TELEFON SANTRALİ ARIZASI İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Web tabanlı Arıza Ta kip Sis temi uygula masından gelen arıza
bildirimleri değerlendirilir ve personel arasında görev
dağılımı yapılır.

Arıza kaynağının tespiti yapılır.

Kablo, priz, vs. arız aları giderilir.

Telefon santrali arızalan giderilir.

Giderilen arıza ya ait yapıla n işler
progra ma raporlanır.

Teknik şartname hazırlanır.

Telefon ma kinesi tamiri yapılır.

UYGULAMA DESTEK İŞLEMLERİ

Bakanlık ve Şube tarafından geliştirilen

Uygulama lara giriş yapabilmek için gelen Şifre
ve yetki talepleri değerlendirilir.

Talep uygulama sorumlusuna iletilir.

T.C. No, Kurum

EVET

Adı, ÇKYS Kodu,

HAYIR

Kulla nıcı Adı var
mı? Kontrol
Edilir.
Tebliğ-Tebellüğ, e-

Eksikliklerin

Posta resmi yazı

giderilmesi sağlanır.

Hazırlanır.

PERSONEL KİMLİK İŞLEMLERİ

Döner Sermaye
İlk Ba şvuru mu?

HAYIR

Hesabına bedel
yatırılmış mı?

Kimlik kartı talebi alınır.

EVET

HAYIR

Formdaki bilgiler tam
mı ?

Başvuru sa hibi, İnsan
Kaynakları Şubesine

EVET

gönderilir.

Kart basımı yapılır.

Soğuk damga vurulur.

Geçiş Kontrol
Sis teminde yetkisine
göre ta nırım işlemi
yapılır.

HAYIR

EVET

Hesaba para yatırma sı
sağlanır.

RESMİ WEB SİTESİNİN İÇERİK, BİÇİM YÖNÜNDEN GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

Usb, e-posta, çıktı vb. yöntem lerle

şubeye gelen güncellenecek dosya
ve belgeler incelenir.
Güncelleme içeriği alınır.

Tale p; şekil,
metin ve boyut olarak
uygun m u?

HAYIR

Yeniden değerlendirilmek ve
düzenlemek üzere ilgili şubeye
gönderilir.

EVET
Dahili W eb alanında. yayımlanır

Yayımlanan
Sayfa Uygun mu?

EVET

İnternette yayımla nır.

HAYIR

AFİŞ, BROŞÜR VB. TASARIM ÇALIŞMALARI

Afiş, broşür, kitapçık, davetiye
vb. talepler alınır ve uygun
tasarım değerlendirilir

Tasarım Çalışmaları
Ölçü ve dİjital sayfanın hangi

ortamda kullanılacağına göre
tasarım yapılır.

Çalışma Sayfası Cetvelleri

Boyutlandırılır.

Tasa rımda kullanılacak Görseller
Araştırılır.

EVET
Görsellerin

Telifi Var mı?

HAYIR

Görsel kalite arttırma çalış ması

yapılır.

Yeniden cetvelleme ile kolaj
çalışması yapılır.

EVET

Tasa rım Uygun

mu ?
Çalışm a Teslim Edilir.

HAYIR

BİLGİSAYAR VE DONANIMLARININ SİSTEM YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

İT Politikaları belirlenir.

Sistem
Yönetimi

Sis temin a çık ve za fiyet denetimi ve yönetimi sağlanır.

Konfigürasyon ve güncellemeler yapılır.

Antivirüs yazılımlarının kontrolü yapılır .

Switch kontrolü yapılır.

Back-up işlemleri yapılır.

Sistem oda sının ısı, nem, sıcaklık vb. rutin kontrolü yapılır.

Çalışanlara a it bilgisa ya rların kullanıcı profilleri
oluşturulur.

Kulla nıcı Profillerinin yetki ve kısıtlama işleri yapılır ..

MÜDÜRLÜK VE BAĞLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN NETWORK
YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

Logla ma işlemi yapılır.

Network
Yönetimi

Cihazla rın network ağı içerisinde tutulması sağlanır..

Cihazla rın netvvork ağı içerisinde tutulması sağlanır..

Network cihaz arızala rının ta kibi yapılır ve giderilir.

Sunucuların s orunsuz çalışma sı sağla nır.

İP baz lı geçici yetki tanımlama işlemi yapılır..

İSTATİSTİKSEL VERİ TALEPLERİ

Veri taleplerinin nerede ve ne için
kullanılacağı ile Hangi verilerin talep
Edildiği değerlendirilir.

Veri talep değerlendirme
komisyonuna gönderilir..

EVET

HAYIR
Verilmesi Uygun mu?

İstenilen kriterler çerçevesinde
veriler raporla nır.
Gerekçe ile Birlikte resmi yazı Gönderilir

Talep edilen Teslim yöntemiyle Veriler Gönderilir.

VALİLİK BRİFİNGİ

Valilik İl Planlam a Koordinasyon Müdürlüğünde n
Mayıs ve Kasım aylarında Sağlık Kurum ve

Kuruluşlarına ait görev ve çalışmalarına ilişkin üst
yazı ile brifing hazırlanması is tenir.

Brifing hazırlığı

Valilik tarafından oluşturulan örnek plan incelenir.

Görev tanımına göre şube ve birimler ile Halk Sağlığı
Müdürlüğünden yazı ile veri is tenir.

Toplanan ve riler is tatistiki çalışm a yapıldıktan sonra
tablo haline getirilip taslak olarak İl Müdürünün

onayına sunulur.

HAYIR

Onaya sunulan

EVET

tas lak il müdürü
tarafından düze ltm e yapılıp
yapılmayacağı
de ğerlendirilir

Düzeltme istene n veriler tekrar değerlendirilir.

Onaylanan taslak için üst yazı yazılır .

Onaylı üst yazı renkli

ve basılı olarak ayrıca
eposta ortamında Valiliğe ulaştırılır,

İşlem altı ayda bir tekrarlanır.

E-IMZA KULLANICI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Müdürlük adına işlemleri yürütmek
üzere kurum yetkilisi belirlenir.
E-imza süreçleri

Kurum yetkilisi ta rafında n e-imza
kullanması gereken personellere ait

başvurular a lınır.

E-imza süresi 3 aydan az

kalan personel için
sadece sertifika
yenileme başvurusu
yapılır.

Başvurunun
İlk başvuru mu, yenileme mi,kayıp-

çalıntı durumu mu
Olduğu değerlendirilir.

Kayıp-çalıntı ise Kamu SM'de

belirtilen ücretin banka
hesabına yatırılması
sağlandıktan sonra baş vuru
yapılır.

İlk baş vuruda Sertifika ile beraber

Mini Kart Okuyucu başvurusu
yapılır.

Başvuru sa hibi tarafından https://

porta l.kamusm .gov.tr /bglws.go
linkinden başvuru formu

doldurulur. Formunun ısla k imzalı
çıktısı alınır ve kurum yetkilisine
iletilir

Valilik İl Planlama Koordinasyon
Müdürlüğünden M ayıs ve Kasım
aylarında Sağlık Kurum ve
Kuruluşla rına ait görev ve
çalışmalarına ilişkin üst yazı ile

brifing hazırlanması istenir..

Kurum yetkilisi kamusm.gov.tr
adresinden baş vuruyu onaylar.

Onaylı başvuru formu üst yazı ile
TÜBİTAK'a iletilir.

E-imza ve mini kart okuyucu
iki hafta içerisinde T ÜBİTAK
tara fından kurye ile personelin
iş adresine gönderilir.

KONTROL TE ŞKİLATI VE M UAYENE KABUL KOM İSYON GÖREV LENDİRİLMELERİ

Müdürlük ya da bağlı birimlerin talebine
istina den ilgili şube tarafından alımı ya pılan
bilgisaya r, yazıcı, sunucu, vb. ma lzemelerin

teslim alınması için muayene ve kontrol
Kontrol Teşkilatı ve M uayene

Komisyon görevlendirme süreçleri

yapılması için ilgili şube tarafından personel
isim talebi yazısı gelir.

Gelen talep uzmanlık a lanına göre
değerlendirilir.

Görevlendirilecek
personel belirlenir.

Başkan Yardımcısının onayına sunulur..

Onay alan isimler Asil ve yedek durumla rı da

belirtilerek üst ya zı ile ilgili şubeye iletilir.

Belirlenen isimlere ilgili şube tarafından Makam
onayı alınır.

Üst yazı ile ilgili görevin Makam onayı, görevin
gerçekleştirileceği yer ve zama n bilgileri bildirilir .
Görevlendirme yaz ısı ,
personele tebliğ edilir.

TENİK RAPOR VE TEKNİK ŞARTNAME TALEPLERİ

Başkanlık ve Birimler ile İlçe Sağlık
Müdürlüklerinden talep edilen
ma lzemelere ait talep yaz ısı
Birimimize ulaşır
Teknik rapor ve T eknik
şartname hazırlama süreçleri.

Birime gelen ya zılar doğrultusunda
talepler değerlendirilir.

EVET

Talepler uygun bulunursa teknik
şartname veya rapor hazırlamak üzere

HAYIR

görevlendirilen kişiye iletilir.

3 iş günü içerisinde teknik şartna me

Talep yapan ilgili Başkanlık ve

ya da rapor hazırlanıp şube

Birimler ile İlçe Sağlık

müdürünün onayına s unulur

müdürlüğünden ta lebin tekrar
gözden geçirilmesi istenir

Onaylanan şartname ya da raporun
aynı gün içerisinde üst ya zısı yazılır.
Onaylanan üst yazı alımı yapacak
olan ilgili şubeye gönderilir..

SBNET PROJESİNİN İL DÜZEYİNDE YÖNETİLMESİ

SBNET bulutuna yeni lokasyon
ekleme işlemleri yapılır.
SBNET
Buluta

Dahil olan lokasyonların güvenlik

entegre

önlemleri alınarak takibi sağlanır.

işlemleri.
Network VPN hattı test edilir.

Lokasyonda arıza var ise arızalarının
giderilmesi için ping atılır

Giderilemeyen arzalar için TTNET'e
arıza kaydı açılır.

Tüm lokasyonlar program ile takip
edilir. Kullanım durumuna göre
durumuna göre hız artırım ya da

azaltım yapılır..

Limit aşımını kontrolü için Ankara
şehirler arası hat takip edilir.

Bakanlık ile koordineli
çalışmalar yürütülür.

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN TAKİP, KONTROL VE KOORDİNE İL
DÜZEYİNDE YÖNETİLMESİ

Bakanlık tarafından yayınlanan Bilgi
Güvenliği Politikaları il düzeyinde
uygulanması s ağlanır.
Bilgi güvenliğinin takip
ve kontrol edilmesi.
Birimimiz tarafından oluşturulan Uygulama

üz erinden gelen ihlal Bildirimleri
de ğerlendirilir.

ihlal ile ilgili gerekli önle mle r alınır.

Bir üs t yetkiliye bilgi verilir.

Verile r elektronik ortamda depolanır.

ihtiyaç duyulduğunda eğitim verilir.

il düzeyinde bilgi güvenliği
politikalarının uygulanması sağlanır.

USS SİSTEMİ SÜRECİ

Bakanlık tarafından sisteme
veri girişlerinin
yapılmasının istenmesi

Tüm sağlık
kurumlarının
USS modülüne
giriş yapması

Girişi yapılan
istatistiki verilerin
kontrolünün
yapılması

Eksik giriş yapan
kurumlara verilerin eksik
girildiği konusunda bilgi
verilmesi

HAYIR

Veriler doğru
mu?

EVET

Girişi yapılan
istatistiki
verilerin
onaylanması
Doğruluğu onaylanan
verilerin Bakanlığa gönderilmesi

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

RAPOR HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

Sağlık Hizmetlerine yönelik
Raporunun ilgili Başkan yardımcısı
tarafından talep edilmesi.

Toplanması gereken veri
başlıklarının belirlenmesi

İlgili birimlerden verilerin
Drive üzerinden toplanması.

İlgili başkan
yardımcısına
sunulması.

Raporun tekrar
gözden geçirilerek
revize edilmesi.

Hayır

Toplanan verilerin
değerlendirilmesi.

Sağlık Hizmeti dışında kalan
verilerin TSİM, USS, İPBS
uygulamalarından çekilmesi.

Hazırlanan
rapor
uygun mu?

EVET

İlgili başkan
yardımcısının
onayından sonra
doküman haline
getirilmesi.

Toplanan verilerin
rapor haline
getirilmesi ve ilgili
Başkan Yardımcısına
sunulması.

BRANŞ KOMİSYONLARI OLUŞTURMA SÜRECİ

Doküman haline getirilen raporun
Müdür Beye Sunulması.

Komisyonlar ihtiyaç duyulan branşlara göre
İl sağlık Müdürü nün talimatı ile oluşturulur.

Alanına hakim kamu, özel ve
üniversite kurumlarından hekimler
ve personeller İl Müdürü tarafından
belirlenir.

Alınan kararlar uygulamaya koyulur.

EVET

EBYS zerinden belirlenen
komisyon üyeleri için Makam
Olu u alınır.
Komisyon
raporu
yeterli mi?

Belirlenen üyelerin Makam Olur u ile
görevlerinin resmileştirilmesi için
Başkanlıklara, İlçe Sağlık Müdürlüklerine
ve görev yaptıkları kurumlarına
çalışmalarında kolaylık sağlanması adına
görevlendirme yazları yazılır.

Toplantıları organize etmek adına
İzleme ve Değerlendirme
biriminden bir sekreterya belirlenir.

Belirli aralıklarla komisyon
toplantıları organize edilerek
gerçekleştirilir.

Müdür Beyin de katılımı ile
Komisyon Raporu Değerlendirilir.

Her toplantıda görüşülen hususlar
sekreterya tarafından komisyon
raporuna eklenir.

Komisyon tarafından talep edilen
her türlü veri sekreterya tarafından
veri kaynakları kullanılarak ya da
ilgili birimlerden alınarak
komisyona sunulur.

YÖNETİCİ TOPLANTILARI İŞ SÜRECİ

HAYIR

Komisyon raporu tekrar
gözden geçirilerek
Müdür beyin onayına
sunulur.

Müdür bey tarafından toplantı
organize edilmesi talimatı verilir.
Her Pazartesi günü
Başkanlar toplantısı
düzenlenir.

Ayın ilk Çarşamba
günleri Devlet
hastaneleri ve EAH
başhekimleri ile
toplantı düzenlenir.
Ayın ikinci
çarşamba günleri
İlçe Sağlık
Müdürleri ile
toplantı düzenlenir.

Ayın üçüncü
çarşamba günleri
başkan yardımcıları
toplantısı
düzenlenir.

2 ayda bir ayın dördüncü
Çarşamba günleri ADSM
başhekimleri veya
Genişletilmiş İl
Koordinasyon toplantısı
düzenlenir.

TSİM İŞ SÜRECİ

Sekreterya tarafından her
toplantının tutanağı oluşturularak
toplantı katılımcılarına mail
olarak gönderilir.

Bakanlık tarafından sisteme
veri girişlerinin
yapılmasının istenmesi

Tüm sağlık
kurumlarının
TSİM modülüne giriş
yapması

Girişi yapılan
istatistiki formların
kontrolünün
yapılması

HAYIR

Hatalı giriş yapan
kurumlara verilerin
yanlış girildiği
konusunda bilgi
verilmesi

Veriler doğru
mu?

EVET

Girişi yapılan
istatistiki
formların
onaylanması
Doğruluğu onaylanan
verilerin Bakanlığa gönderilmesi

SUNUM HAZIRLAMA İŞ SÜRECİ

Sunum hazırlanmasının
talep edilmesi

Toplanması
gereken veri
başlıklarının
belirlenmesi

Toplanan
verilerin
değerlendiril
mesi

İlgili birimlerden
verilerin drive
üzerinden toplanması

Sağlık hizmeti dışında
kalan verilerin TSİM,
USS, İPBS
uygulamalarından
çekilmesi

HAYIR
Toplanan verilerin
sunum haline
getirilmesi ve ilgili
başkan yardımcısına
sunulması

Sunum
uygun mu?

Sunumun tekrar
gözden
geçirilerek
revize edilmesi

İlgili başkan
yardımcısına
sunulması

EVET
Onaylanan sunumun
müdür beye sunulması

BİLGİ NOTU HAZIRLAMA SÜRECİ

Bilgi notu hazırlanmasının
talep edilmesi

Toplanması
gereken veri
başlıklarının
belirlenmesi

Toplanan
verilerin
değerlendiril
mesi

İlgili birimlerden
verilerin drive
üzerinden toplanması

Sağlık hizmeti dışında
kalan verilerin TSİM,
USS, İPBS
uygulamalarından
çekilmesi

HAYIR
Toplanan verilerin
bilgi notu haline
getirilmesi ve ilgili
başkan yardımcısına
sunulması

Bilgi notu
uygun mu?

Bilgi notunun
tekrar gözden
geçirilerek
revize edilmesi

İlgili başkan
yardımcısına
sunulması

EVET
Onaylanan bilgi notunun
müdür beye sunulması

PROTOKOL HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ

PROTOKOL TALEBİ
OLUŞMASI

PROTOKOL YAPILACAK KURUM
İLE STANDART ŞABLONUN
OLUŞTURULMASI

PROTOKOL DE
UYGULANACAK
MADDELERİN BELİRLENMESİ

HAYIR

UYGULAMA
ESASLARININ
UYGUNLUĞU
PROTOKOL
KOMİSYONUNCA
İNCELENMESİ

UYGULAMA
ESASLARI
UYGUN MU?

EVET

PROTOKOL KOMİSYONU
ONAYINDA GEÇEN PROTOKOLÜN
PROTOKOL YAPILACAK KURUMA
İNCELENMEK ÜZERE
GÖNDERİLMESİ

PROTOKOL YAPILACAK KURUM
UYGULAMA ESASLARINI
ONAYLADIKTAN SONRA
KOMİSYON İMZASINA SUNULUR

PROTOKOL

PROTOKOL

İLGİLİ PROTOKOLÜ KOMİSYON
İMZASINDAN ÇIKTIKTAN SONRA
KARŞI KURUMA İMZA İÇİN
GÖNDERİLİR

KARŞI KURUMDAN İMZALI
ŞEKİLDE GELEN PROTOKOL
SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZ
TARAFINDAN İMZALANIR VE
İMZALANDIĞI TARİHTEN
İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRER

2. İDARİ HİZMETLER BİRİMİ

İMZALANAN PROTOKOLÜ KAPSAYACAK
SAĞLIK KURULUŞLARIMIZA ÜST YAZI İLE
BİLDİRİM YAPILIR VE UYGULAMA BAŞLAR.

AMBULANSLARIN DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ

Ambulans Dönüşüm Talebinin Gelmesi

Bakım Onarım Birimi ile
Yatırımlar Biriminden
Teknik Kanaat Raporu
istenmesi

Belge

Demirbaş Malzeme Listesi,
yıllara sarih bakım onarım
masraflarını gösteren
belgeler

İlgili evraklarla birlikte
Onaylı Ruhsat Örneğinin
istenmesi

Bakanlığımız Acil Sağlık
Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne dönüşüm
onayı için sunulması

Bakanlık Olurunun ilgili
kuruma gönderilmesi

Dönüşüm oluruna istinaden
araca proje çizilmesi,
uygulanması, aracın
muayeneden geçirilmesi ve
yapılan işlemlerin ruhsata
işletilmesi

Aracın envanter kayıtlarının düzeltilmesi için yeni ruhsatı
Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi

Proforma Faturası

Fatura

ARAÇLARIN AKARYAKIT TALEBİ, AKARYAKIT CİHAZI TAKILMASI VE TAKİBİ

Resmi, kiralık ve Deniz Ulaşım araçlarında kullanılmak üzere
yıllık tüketilecek yakıt limiti belirlenir, Teknik Şartname hazırlanır,
alım yapılmak üzere Satın Alma Birimine bildirilmesi

İhale sonrasında tüm araçların
Yakıtmatik cihazlarının takılması

Araçların aylık olarak Yakıtmatik
Sisteminden almış olduğu yakıt
limitleri kontrol edilerek takibi
yapılması

Yakıtın yetmemesi halinde iş artışı
talep edilmesi

Arızalanan yakıt cihazları iptal ettirilerek,
yerine yenisinin talep edilmesi

ARAÇLARIN TRAFİK SİGORTALARININ TALEP VE TAKİBİ

Araç listelerinin istenmesi

Teknik Şartname
hazırlanması için
Görevlendirme Oluru
alınması

Belge

Teknik Şartname
hazırlanması

Yapılan talepler
doğrultusunda araç
listelerinin düzenlenmesi

Belge

Hizmetin satın alınması için
Araç Ruhsatları ile birlikte
Redimo Talep Programına
girilmesi

Araçların sigortalarının
yapılabilmesi için
Müdürlüğümüz Satınalma
Birimi tarafından ihalenin
yapılması

Sigortası yapılan araçların
poliçeleri Müdürlüğümüz
Hizmet Alımları Muayene
Komisyon Birimi tarafından
birimimize gönderilmesi

Yenilenen poliçelerin ilgili
kurumlara gönderilmesi

Hurda veya devir işlemleri gerçekleştirilen araçların Trafik Sigorta Poliçeleri iptal ettirilmesi

İL DIŞI ARAÇ VE ŞOFÖR GÖREVLENDİRMELERİ İLE HARCIRAH İŞLEMLERİNİN TAKİBİ

İl dışı araç ve şoför görevlendirme talep yazısının gelmesi

Talebin Personel İzin Birimine
bildirilmesi

Alınan olurların Harcırah ve Yolluk
Birimine bildirilmesi

Yolluk ve Harcırah Biriminden gelen evrakların ilgili şoförler
tarafından imzalanmasının sağlanması ve ilgili birime yönlendirilmesi

KİRALIK ARAÇLARIN TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ TAKİBİ

Cezanın yüklenici firma tarafından Müdürlüğümüze gönderilmesi

Müdürlüğümüze gelen
cezaların sebebiyet veren
kişi veya kurumlara resmi
yazı ile tebliğ edilmesi

Cezaya itiraz edilecek ise
ilgili makamlara resmi yazı
ile başvuru yapılması

Hukuk ve Muhakemat
Birimine resmi yazı ile
bildirilmesi

Ödenmedi

Tebliğ sonrası ceza
ödendi mi ?

Ödendi

Yapılan iş ve işlemler
hakkında birimimize resmi
yazı ile dönüş yapılır.
Cezai işlemlere ait mevcut bilgilerin tabloya
girişi yapılır, ilgili dosyaya kaldırılır

Dekontların yüklenici
firmaya gönderilmesi

RESMİ ARAÇLARIN TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ TAKİBİ

Cezanın Müdürlüğümüze tebliğ edilmesi

Müdürlüğümüze gelen
cezaların sebebiyet veren
kişi veya kurumlara resmi
yazı ile tebliğ edilmesi

Cezaya itiraz edilecek ise
ilgili makamlara resmi yazı
ile başvuru yapılması

Hukuk ve Muhakemat
Birimine resmi yazı ile
bildirilmesi

Hayır

Tebliğ sonrası ceza
ödendi mi ?

Evet

Dekontların arşivlenmesi

Yapılan iş ve işlemler
hakkında birimimize resmi
yazı ile dönüş yapılır.

Cezai işlemlere ait mevcut bilgilerin tabloya
girişi yapılır, ilgili dosyaya kaldırılır

RESMİ ARAÇLARIN PLAKA, RUHSAT VE MUAYENE İŞLERİNİN TAKİBİ

Resmi Araçların Plaka, Ruhsat ve Muayene
İşlemlerinin Yapılması

Plaka ve Ruhsat işlemleri
taleplerinin
değerlendirilmesi

Muayene İşlemleri

Ruhsat ve plaka yenileme
işlemlerini takip etmek
üzere personel
görevlendirilmesi

Araçların muayene bitiş
tarihleri takip edilmesi

Ruhsat ve plaka bedelinin
ödenebilmesi için avans
talep edilmesi

Günü gelen araçların
öncelikle muayeneden
geçebilmesi için tamir
bakımları yaptırılarak eksik
ekipmanları tamamlanır.

Muayene işlemlerini
gerçekleştirecek personele
Görevlendirme Oluru
alınması

İlgili evraklarla birlikte Trafik Tescil
Şubesinden yeni plaka ve ruhsat çıkartılması

İşlemlerin tamamlanması
için avans çıkarılması

Aracın muayeneye gönderilerek ruhsatına işletilmesi

RESMİ ARAÇLARIN TERKİN İŞLEMLERİ

Terkin Talebinin Gelmesi

Bakım Onarım Birimi ile
Yatırımlar Biriminden Araç
Durum Tespit Raporu
istenmesi

Belge

Demirbaş Malzeme Listesi,
yıllara sarih bakım onarım
masraflarını gösteren
belgeler

İlgili evraklarla birlikte
Onaylı Ruhsat Örneğinin
istenmesi

Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünden Alınacak
Taşıt Muayene Kontrol
Raporu

Bakanlığımız Yönetim
Hizmetleri ya da Acil Sağlık
Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne terkin onayı
için sunulması

Bakanlık Olurunun ilgili
kuruma gönderilmesi

Aracın noterden, trafikten
çekme / hurda işlemlerinin
yapılarak tescilinin silinmesi

Tescili silinen aracın Milli
Emlak Genel Müdürlüğüne
bildirilmesi

Araç Nakil Vasıtaları Vergi
Dairesi kayıtlarından ve ilgili
kurumun ayniyat
kayıtlarından sildirilmesi

Trafikten Çekilmiştir/Hurda kaşeli ruhsat örneği Bakanlığa bildirilmesi

Belge

RESMİ ARAÇLARIN DEVİR/HİBE İŞLEMLERİ

Devir/Hibe talebinin gelmesi

Sağlık Kuruluşları
arasındaki Devirlerde
Onaylı Ruhsat Örneği ile
birlikte ilgili evrakların
istenmesi

Liste

Ambulanslar için Teknik
Kanaat Raporu, Demirbaş
Malzeme Listesi

Diğer Kurumlara
Devredilen Ambulanslarda
Onaylı Ruhsat Örneği ile
birlikte ilgili evrakların
istenmesi

İlgili evraklarla birlikte
Bakanlığımızın onayına
sunulması

Bakanlığımızdan gelen
olurun ilgili kurumlara
bildirilmesi

Ambulanslar için Teknik
Kanaat Raporu, Demirbaş
Malzeme Listesi, Aracın
Yıllara Sarih Bakım Onarım
Masraflarını Gösteren Belgeler

Belge

Belediye ise; diğer
evraklarla birlikte Meclis
Kararı

Belge

Aracın Taşınır İşlem Fişi
karşılığında noter onayı ile
devrinin gerçekleşmesi

Aracın Devir işlemleri gerçekleştirilen aracın envanter
kayıtlarından silinebilmesi için yeni ruhsatı Bakanlığımıza gönderilmesi

RESMİ VE KİRALIK ARAÇLARA OGS CİHAZI VE HGS ETİKETİ TEMİNİ, TAKİBİ VE BAKİYE
DOLUMU

HGS ve OGS Etiket Talebi

HGS ve OGS etiket alımı için personel
görevlendirilerek avans talep edilmesi

Resmi araçlara ve ambulanslara HGS
etiketi PTT den temin edilmesi

OGS Cihazları temin edildiği bankanın
web sayfasından, HGS etiketleri ise
PTT'nin web sayfasından online olarak
kontrol edilmesi

Bakiyesi azalan cihaz veya etiketlere
avans çekilerek dolum yapılması

Arızalanan cihaz yada etiketlerin garanti kapsamında
değişiminin yapılması ya da yeni cihaz veya etiket temin edilmesi

RESMİ VE KİRALIK ARAÇLARIN ENVANTER BİLGİLERİNİN GÜNCEL TUTULMASI,
PERİYODİK OLARAK BAKANLIĞIMIZA VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İSTATİSTİK BİRİMİNE
GÖNDERİLMESİ

Üç aylık periyodlarda Müdürlüğümüz ve bağlı Başkanlıkları,
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlıkları ve bağlı Sağlık Tesislerinin
resmi ve kiralık araçlarının envanter bilgilerinin toplanması

Filomuza yeni katılan, hurdaya
ayrılan veya başka kurumlara devir
edilen araçlar dikkate alınarak araç
envanterlerinin sürekli
güncellenmesi

Araç Listelerinin periyodik olarak Bakanlığımıza ve
Müdürlüğümüz İstatistik ve Bilgi İşlem Birimine bildirilmesi

Belge

RESMİ VE KİRALIK ARAÇLARIN UYDU SİSTEMİNDEN TAKİBİ

Araçlara ait aylık raporların Araç Takip Sistemi üzerinden alınması

Sistem üzerinden veri alınamayan araçların
Yüklenici Firmaya bildirilmesi, cihaz bakım
ve değişimlerinin yaptırılabilmesi için teknik
destek sağlanması

Alınan Araç Takip Sistemi Raporları
Müdürlüğümüze bağlı Başkanlıklar ve İlçe
Sağlık Müdürlüklerine gönderilir

Mesai dışı yapılan kullanımlar için gerekçe,
Makina-Taşıt Görev Emri Kağıtları ve
Seyrüsefer Defteri örneği resmi yazı ile
Müdürlüğümüze gelir

Makina-Taşıt Görev Emri Kağıtları ve
Seyrüsefer Defteri Örnekleri kontrol edilir,
eksiklikler varsa ilgili kurum ya da birim
aranarak tamamlanması sağlanır

Gelen resmi yazıların tarih ve barkod numaraları Faaliyet Raporuna işlenir

SÜRÜCÜLÜ – SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TALEBİ

Araç sayısının belirlenmesi için talep toplanması

Hizmet alım işinin yapılabilmesi için
Teknik Şartname hazırlanması

İlgili evraklarla birlikte Satın Alma
Birimine bildirilmesi

İhale kapsamında gelen araçların teslim tutanağı
ile birlikte kurumlara dağıtılması

Belge

2886 SAYILI KANUN İLE TİCARİ ALAN KİRALAMA HAZIRLIK İŞLERİ

Kiralama talep yazısının gelmesi

Talep yazısı ve ekleri kontrol
edilir.

Talep yazısı ve eklerinde
eksiklik var mı?

Evet

Hayır

Mali hizmetler birimine gereği için yazılır.

Eksik evraklar tamamlanmak
üzere talep eden kuruma
bildirilir.

İDARİ VE SAĞLIK TESİSİ TAŞINMAZ KİRALAMA

Kiralama talep eden Kurumun talep yazısının gelmesi,

İdari ve sağlık tesisi
taşınmaz kiralama

Kiralama talep eden
kurumun talep
yazısının gelmesi

Resmi yazı

Dosya

Kiralama teknik
komisyon raporu için
birimlerden yazılı
talepte bulunulur.

Hayır

Evraklarda eksik
var mı?

Hayır

Talep yapan kuruma komisyonun
uygun değildir kararı bildirilir.

Evet

Talep yapan kuruma
evrakların
tamamlanması için
iade edilmesi

Tamamlanan dosya
evrakları kiralama
komisyona sunulur.

Komisyonca
uygun
görüldümü?

Mülki Amir onayı
alınması için yazışmalar
yapılır.

Evet

Strateji Geliştirme
Başkanlığına ön izin
için bildirilir.

Evet

Ön izin
verildimi?

Hayır

Talep yapan kuruma Strateji Geliştirme
Başkanlığının uygun değildir kararı bildirilir.

Ön izin belgesi ve
kiralama dosyası
komisyona sunulur.

Komisyonca
uygun
görüldümü?

Evet

Valilik oluru alınır.

Hayır

Gereği için mali hizmetler birimine,
Talep yapan kuruma
komisyonun uygun değildir bilgi için talep eden kuruma bildirilir.
kararı bildirilir.

SIHHAT PROJESİ VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ TAŞINMAZ KİRALAMA

Kiralama talep eden Kurumun talep yazısının gelmesi,

Sıhhat Projesi ve Aile
Sağlığı Merkezi
taşınmaz kiralama

Kiralama talep eden
kurumun talep
yazısının gelmesi

Resmi
yazı

Kiralama teknik
komisyon raporu için
birimlerden yazılı
talepte bulunulur.

Resmi
yazı

Tamamlanan dosya
evrakları kiralama
komisyona sunulur.

Hayır

Komisyonca
uygun
görüldümü?

Evraklarda eksik
var mı?

Evet

Talep yapan kuruma
evrakların
tamamlanması için
iade edilmesi

Hayır

Talep yapan kuruma komisyonun
uygun değildir kararı bildirilir.
Evet

Valilik oluru alınması
için Halk Sağlığı
Başkanlığına resmi
yazıyla bildirilmesi

Halk Sağlığı Başkanlığınca alınan Valilik Olurunun gereği
için mali hizmetler birimine ve kiralama talep eden kuruma bildirilir.

Resmi
yazı

ÖZEL GÜVENLİK İZİN İŞLEMLERİ

İlgili kurumdan talep yazısının gelmesi,

Belgeler

Taleple ilgili Yönetim
Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne görüş
sorulur.

Bakanlığımızca
uygun görüldü
mü?

Hayır

Evraklarda eksik
var mı?

Hayır

Talep yapan kuruma bildirilir.
Evet

İl Emniyet
Müdürlüğüne özel
güvenlik izni için
başvuru yapılır.

İzin başvurusu
sonuçlanana kadar İl
Emniyet
Müdürlüğünden geçici
izin alınır ve ilgili
kuruma bilgi verilir.

Özel güvenlik izni
çıktığında izin belgesi
ve komisyon kararı
teslim alınır ve ilgili
kuruma bildirilir.

Alınmış olan geçici
izinin iptali için
Emniyet Müdürlüğüne
başvurulur ve iptal
edildiğinde talep eden
kuruma bildirilir..

Al ınan özel güvenlik iznine istinaden tal ep eden k urumdan
görev ifa edecek özel güvenlik personel listesi istenir ve
Emniyet Müdürlüğü ot omasyon sistemine girişleri yapılı r.

Evet

Talep yapan kuruma
evrakların
tamamlanması için
iade edilmesi

Belgeler

TOPLANTI SALONLARI RANDEVU TALEPLERİ

Toplantıyı yapmayı planlayan birimden talep gelir.

Talep edilen gün ve saatte salonun uygun
olup olmadığı kontrol edilir.

Toplantı salonu uygun ise randevu verilir.

Toplantı günü ve saati salonun hazır hale
getirilmesi için daire amirliğine bildirilir.

KREŞ AÇILIŞI İÇİN VALİLİK ONAYI ALINMASI

Kreş açılması için talep yazısı gelir.

Talep yazısı ve ekleri kontrol edilir.
Eksiklik varmı?

Hayır

Valilik makamına olur için yazılır.

Valilik makam oluru gereği ilgili kurumlara yazılır.

Evet

Eksiklik varsa talep eden kuruma eksiklerin
giderilmesi için iade edilir.

KREŞ MALZEME TEMİNİ İŞLEMLERİ

İhtiyaç duyulan malzemenin belirlenmesi

Malzeme ile ilgili 3 farklı
yerden fiyat teklifinin
alınması

En uygun teklifi veren yere karar verilerek alımı yapılır.

Resmi
yazı

KREŞE ÇOCUK KAYIT İŞLEMLERİ

Kreşte çalışan personellerle ilgili mali işlemler

Kayıt alımı işlemleri

Yeni dönem kayıt alımı için
ilana çıkılır.

Belgeler

Kayıt silimi işlemleri

Kayıt silme talebiyle ilgili
veliden dilekçe alınır.

İlanda belirtilen evraklarla
beraber başvurular alınır.
Çocuk kabul komisyonuna
sunulur.
Kayıt silinerek resmi yazıyla
veliye bildirilir ve e-okul
sisteminden kayıt silinir.

Komisyonda kayıt hakkı
kazananlar ilan edilir.

Kayıt hakkı kazananların kayıtları yapılıp
e-okul sistemine kaydedilir. İlgili belgeler
çocukların kişisel dosyasına kaldırılır.

Dilekçe

KREŞLE İLGİLİ MUHASEBE İŞLEMLERİ

Veliler tarafından banka hesabına yatırılan
aidatların takibi yapılarak muhasebe sistemine girilir.

Banka ve kasadan yapılan
harcamalar muhasebe
sistemine girilir.

Sistemden gelir-gider raporu alınıp
faturalar ile beraber dosyalanır.

KREŞTE ÇALIŞAN PERSONELLERLE İLGİLİ MALİ İŞLEMLER

Kreşte çalışan personellerle ilgili mali işlemler

Maaş ödemeleri

SGK Ödemeleri

Muhtasar beyannamesi

Aylık puantaja göre bordro
hazırlanır.

Aylık puantaja göre SGK 4/a
matrahlarına uygun
tahakkuk fişi düzenlenir.

3 aylık maaş bordroları ile
beyanname hazırlanır.

Hazırlanan bordro yetkili
başkan yardımcısının
onayına sunulur.

SGK ya ödemenin
gerçekleştirilmesi için ilgili
bankaya resmi yazı yazılır.

Hazırlanan beyannameye
istinaden vergi dairesine
ödeme yapılır.

Ödeme işlemleri gerçekleştirildikten
sonra dekont ve belgeler dosyalanır.

Ödeme işlemleri gerçekleştirildikten
sonra dekont ve belgeler dosyalanır.

Maaş ödemesinin yapılması
için resmi yazıyla ilgili
bankaya bildirilir.

Ödeme işlemleri gerçekleştirildikten
sonra dekont ve belgeler dosyalanır.

KREŞTE EĞİTİM İŞLEMLERİ

Eğitim planları ve Ailelere danışmanlık

Plan

Günlük, haftalık ve aylık
eğitim planları hazırlanarak,
kreş yönetimi tarafından
kontrol edilir.

Ailelere danışmanlık

Günlük, haftalık ve aylık
eğitim planları hazırlanarak,
kreş yönetimi tarafından
kontrol edilir.

Sınıf içerisinde davranış
problemi gösteren çocuk
saptanarak gözlemlenir.

Davranış problemi gösteren
çocuğa gelişim testleri
uygulanır.

Aile ile iletişime geçilerek
görüşme sağlanıp, problemli
davranış ile ilgili danışmanlık
verilir.

Onaylanan eğitim planları uygulanır ve aylık
planlar ay bitiminde velilere bilgi amaçlı gönderilir

Gerekli görüldüğü takdirde
çocuk psikiyatrisine yönlendirilir.

Test

ARAÇ BAKIM ONARIM İLE İLGİLİ AVANS TAKİP İŞLERİ

Ambulans araçlarının ihale kapsamı
dışında kalan işler için avans talebi yapılır.

İlgili birim tarafından birimimiz avans
mutemedinin hesabına talep edilen tutar
yatırılır.

Ödemesi gerçekleştirilen evrak, makbuz ve
faturalar ile beraber kalan bakiye tutarı
ilgili birime avans kapatma yazısıyla teslim edilir.

ARAÇ BAKIM ONARIM İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA

Müdürlüğümüz envanterinde kayıtlı
ambulans ve hizmet araçlarının bakım-onarım
ve yedek parça ihtiyaç tespiti yapılır..

İhtiyaç tespitinden sonra teknik şartname
hazırlanır

Hazırlanan teknik şartname ilgili birime teslim edilir.

Şartname

ARAÇ BAKIM-ONARIM İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI

İhaleye çıkılacak marka ve model
araçlar için yetkili servislerden
ihale öncesi fiyat teklifi alınır.

Yedek parça ve işçilik ücreti belirlenir.

Dosya haline getirilip ilgili birime
İhale Talep yazısı ile teslim edilir.

ARIZA TESPİT VE BAKIM ONARIM

Birimimize gelen araçların arıza tespiti yapılır

Arıza kademede
giderilir

Evet

Aracın
durumuna
göre arıza
kademede
giderilebilirmi

Hayır

Araçlar teknisyenlerimizce
verilen onay dahilinde
Durum Tespit Raporu
(DTR) düzenlenir. servise
yönlendirilir.

Aracın hangi
yetkili servise
gitmesi gerektiği
belirlenir

Teknik personelin onayından
sonra Servis tarafından gerekli
bakım-onarım işlemine
başlanır. DTR deki arızalar
dışında arıza tespit edilirse
teknik personelin onayıyla ek
iş formu düzenlenir.

Teknik personelimizce
kontrol edilir.

Evet

Arızası giderilmiş araç ilgili birime teslim edilir.

Birimimize gelen
bakım-onarımı
biten aracın
arızaları
giderilmişmi?.

Hayır

Arızanın
giderilmediğinin tespiti
halinde araç iş tekrarı
olarak servise
gönderilir.

HURDA-ESKİMİŞ-KULLANILAMAZ (HEK) RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Müdürlüğümüz Ulaştırma Biriminden
HEK ve Dönüşüm talepleri Birimimize gelir.

Birimimiz Teknik personelleri tarafından
aracın kontrolü yapılarak Durum Tespit
Raporu ve Teknik Kanaat Raporu hazırlanır.

Düzenlenen Durum Tespit Raporu ve Teknik
Kanaat Raporu yetkili kişilere imzaya
sunulur.

Gerekli imza işlemleri tamamlandıktan
sonra evraklar ilgili birime teslim edilir.

Teknik
Rapor

Rapor

İŞ KABUL ONAY FORMU VE FATURA KONTROL

Servislerden proforma faturalar birimimize gönderilir.

Servisten gelen faturaların gayri
faal ve faal olarak kayıtlarının
yapılması ve ASOS a yüklenmesi

Gelen proforma faturaların
puantaj takibi yapılır, DTR ye göre
tarih, plaka, ve ücretleri kontrol
edilir.

Tespit edilen hatalar düzeltilmek
üzere servise bildirilir.

Evet

Proforma
faturada hata
var mı?

Hayır

Proforma faturalar yetkili kişilere
imzaya sunulur.

2000/5000 TL üzerindeki
proforma faturalar için Başkan
Yardımcısı onayı alınır.

Gerekli onaylar alındıktan sonra
servisten fatura istenir.

Hizmet muayeneden gelen hakediş evraklarıyla
proforma fatura ve fatura dosya haline
getirilip ilgili birime teslim edilir.

Fatura

Fatura

REDİMO SİSTEMİ ÜZERİNDEN ARAÇ BAKIM-ONARIM İLE İLGİLİ
MALZEME VE HİZMET ALIMI TALEPLERİNİN BİLDİRİLMESİ

Araç bakım onarım ile ilgili
malzeme ve hizmet alımı talepleri belirlenir.

Form

Malzeme talebi için Taşınır İstek
Formu düzenlenir.

Talepte bulunulan malzeme
müdürlüğümüz stoklarında mevcut mu

Hayır

Hizmet alımı talebi için teknik
şartname hazırlanır.

Şartname

Talepte bulunulan malzemenin teknik
şartnamesi hazırlanır.

Evet

Taşınır İstek Formu ya da Teknik Şartname
düzenlenerek talep edilen Malzeme veya
Hizmet Alımı talepleri REDİMO Sistemi üzerinden
bildirilir ve Taşınır İstek Formu çıktısı alınarak ilgili
Uzmana imzalatılıp Mali Hizmetler Birimine teslim edilir.

AYLIK İMZA ÇİZELGELERİNİN HAZIRLANMASI VE İLGİLİ
BİRİME TESLİMİ

İdari Hizmetler Birimi personellerinin imza çizelgeleri hazırlanır.

Ay sonu itibariyle alt birimlerden imzalanan
imza çizelgeleri toplanır.

İmza çizelgeleri ilgili Uzman a imzalatılır.

İmza çizelgeleri üst yazı ile Personel Hizmetleri Başkanlığına teslim edilir.

DÖNER SERMAYE GÜN GİRİŞİ İŞLEMLERİ

Her ayın son iş günü İdari Hizmetler Birimi alt
birimlerinden personellerin çalışma gün sayılarını
(İzin, Rapor vb.) gösteren Döner Sermaye gün bildirim formları toplanır.

Çalışma gün sayıları (İzin, Rapor, Aktif
Çalışma vb.) ÇKYS sistemine girilir.

Girişler yapıldıktan sonra Çalışma Gün Bildirim formu
imzalanarak üst yazı ile ilgili Birime teslim edilir.

EBYS ÜZERİNDEN GELEN EVRAK SEVK İŞLEMLERİ

EBYS Üzerinden Destek Hizmetleri Başkanlığına evraklar sevk edilir.

Destek
Hizmetleri
Başkanlığını
ilgilendiriyor
mu?

Hayır

İlgili Başkanlığa gönderilmesi
için Müdürlük Merkezi Evrak Kayıt a iade edilir.

Evet

Destek Hizmetleri Başkanlığı İdari Hizmetler
Birimine evrak sevk edilir.
Destek Hizmetleri Başkanlığı
bağlı diğer birimlere evrak sevk edilir.
(Yatırımlar, Mali Hizmetler, İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi)

Konularına göre İdari Hizmetler
Birimine bağlı alt birimlere evrak sevk edilir.

GELEN FİZİKİ EVRAKLARIN KAYITLARININ TUTULMASI VE
SEVKİ

İdari Hizmetler Birimine gelen fiziki evraklar
Müdürlük Merkezi Evrak Kayıt tan teslim alınır.

Gelen evraklar Gelen Evrak defterine
işlenerek konularına göre ilgili alt Birimlere
imza karşılığı teslim edilir.

Evrak İdari Hizmetler Birimini İlgilendirmiyor ise;
İlgili Başkanlığa gönderilmesi için Müdürlük Merkezi
Evrak Kayıt a iade edilir.

GİDEN FİZİKİ EVRAKLARIN KAYITLARININ TUTULMASI VE
SEVKİ

İdari Hizmetler Birimi alt birimlerinden giden fiziki
evraklar gönderilmek üzere teslim alınır.

İdari Hizmetler Biriminden giden evraklar,
Giden Evrak defterine kaydedilir.

Evrak İlgili Kurum ya da Birime gönderilmek üzere
Müdürlük Merkezi Evrak Kayıt a teslim edilir.

İŞBİTİR SİSTEMİ ÜZERİNDEN GELEN ŞİKAYET TAKİP
İŞLEMLERİ

İdari Hizmetler Birimi ile ilgili İŞBİTİR
Sistemi üzerinden gelen şikayetler işleme alınır.

Gelen şikayetler konusuna göre ilgili
uzmana bildirilir.

Şikayet hakkında ilgili Uzman tarafından
gerekli araştırmalar yapılır.

Yapılan araştırma neticesinde Şikayet
hakkında ilgili birim tarafından Bilgi Notu ve
belgeler düzenlenir.

Bilgi Notu ve belgelere istinaden İŞBİTİR
Sistemi üzerinden şikayete cevap dönülür.

Belgeler

PERSONEL İŞLEMLERİ

İdari Hizmetler Birimi Personel İşlemleri

Personel ayrılış başlayış
yazışmaları

İzin ve rapor yazışmaları

Görevlendirme (Kontrol Teşkilatı,
Muayene Kabul Komisyonu vb.)
tebliğ işlemleri

Personel Hizmetleri
Başkanlığının yazısına istinaden
kişilere tebliğ edilir

Personel tarafından rapor (iş
göremezlik) belgesi birimimize
iletilir.

İlgili Birimden gelen
görevlendirme yazısı personele
tebliğ edilir.

İlgili Başkanlık/Birime üst yazı ile bildirilir.

REDİMO SİSTEMİ ÜZERİNDEN İDARİ HİZMETLER BİRİMİNİN
MALZEME VE HİZMET ALIMI TALEPLERİNİN BİLDİRİLMESİ

İdari Hizmetler Birimi malzeme ve
hizmet alımı talepleri tarafımıza bildirilir.

İstek Formu

İdari Hizmetler Birimi alt
birimlerinden malzeme talebi için
Taşınır İstek Formu düzenlenerek
tarafımıza bildirilir.

İdari Hizmetler Birimi alt
birimlerinden hizmet alımı talebi
için teknik şartname hazırlanarak
tarafımıza bildirilir.

Hayır

Talepte bulunulan malzeme
müdürlüğümüz stoklarında mevcut mu

Evet

Taşınır İstek Formu ya da Teknik Şartname düzenlenerek
talep edilen Malzeme veya Hizmet Alımı talepleri REDİMO Sistemi
üzerinden bildirilir ve Taşınır İstek Formu çıktısı alınarak ilgili
Uzmana imzalatılıp Mali Hizmetler Birimine teslim edilir.

Şartname

SÜREKLİ İŞÇİ (696) PERSONELLERİN PUANTAJ GİRİŞ İŞLEMLERİ

Her ayın son iş günü İdari Hizmetler Birimi alt birimlerinden
Sürekli İşçi (696) personellerin çalışma gün sayılarını (İzin, Rapor vb.)
gösteren gün bildirim formları toplanır.

Çalışma gün sayıları (İzin, Rapor, Aktif
Çalışma vb.) Sürekli İşçi Puantaj
Modülüne girilir.

Girişler yapıldıktan sonra Puantaj tablosu
imzalanarak ilgili Birime teslim edilir

ARŞİVLERDEN YARARLANMA

Arşiv Evrakı İstem Formu veya resmi yazışma ile
arşivden talep edilen bilgi ve belgenin bilgisayar
ortamında arama işlemlerinin yapılması.

Arşivden evrakın çıkarılarak sayım/
kontrol işlemlerinin yapılması ve arşiv
evrakı istem formuna işlenmesi

Birimden çıkışı yapılan evrağın,
dosyanın,klasörün verilen süre
içerisinde teslim takibinin yapılması
işlemi biten evrakın tekrar
kontrollerinin yapılarak, bilgisayar
ortamında Arşiv kayıtlarına işlenmesi ve
kaldırılması.

Birimlerce talep edilen dosya ve
klasörlerde yapılacak işleme esas olarak
evrak ilavesi veya evrak çıkartma
işlemlerinin sonucunda muhteviyat
klasörlerinin tekrar güncellenmesi.

İşlemi uzun süreli devam eden evrakların zimmetten
düşüm işlemlerinin yapılarak, evrağın teslim edilmesi,
muhteviyat ve cd düzenlemesinin
ilgili birim ile karşılıklı güncellenmesi işleminin yapılması.

AYIKLAMA - İMHA İŞLEMLERİ

Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarında
ayıklama-imha komisyonlarının oluşturulmasında rehberlik etmek.

İmha komisyonunun olur onayının
güncel olup olmadığının kontrolünün
yapılması

Ayıklama-imha komisyonu tarafından
oluşturulan imha listesinin Arşiv
Mevzuatına ve Saklama Süreli Standart
Dosya Planına uygun hazırlanıp
hazırlanmadığının kontrolünün
yapılarak defaaten mail ortamında
düzenlemelerinin yaptırılarak resmi yazı
ile yazılmasını sağlamak

Hazırlanmış ve kontrolümüzden geçmiş
imha listesini Bakanlığımız uygunluk
onayına sunmak.

Bakanlığımızdan uygun görüşü alınan
imha listelerinin ilgili kurumlara
yazışmalarını yapmak

İmha işleminin yapılıp yapılmadığının
takibinin yapılarak imha işlemi Sonucunda
en az 10 yıl saklanılması gereken evrakların
birimimize gelmesini sağlamak.

BİRİM / KURUM ARŞİVLERİNİN DENETLENMESİ

İnceleme denetleme işlerinin planlanması.

Tespit ve değerlendirme yapılacak
Birim/Kurum Arşivinin mekan özellikleri,
arşivleme faaliyetlerinin Saklama Süreli
Standart Dosya Planı uygulamasının
kontrollerinin yapılması.

Arşiv dolap ve raf yerleştirme işleminin
mevzuata uygun olup olmadığının, arşiv
çalışan personelinin ayrı çalışma
odasının olup olmadığının kontrolünü
yapmak.

Yerinde tespit değerlendirme
sonucunda; arşivin koruma ve muhafaza
yükümlülüklerini taşıyıp taşımadığını ve
kontrollerde tespit edilen eksikliklerin
Arşiv Tespit ve Değerlendirme Formuna
işlenerek resmi yazı ile ilgili kuruma
bildirmek.

Talep üzerine; oluşturulacak arşiv
mekanının uygunluğu ile ilgili
değerlendirme yapmak.

Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarından gelen bildirimlerle,
Birim/Kurum Arşivlerinin sel, su,yangın vb. olağan durumlarda yerinde
tespit değerlendirme işleminin yapılması. İSKİ, İtfaiye tarafından tutulan tutanak
ve esimlerinin belgelenmesi ile nasıl bir prosüdür uygulanacağı konusunda
söz konusu Birim ve Kurumlara rehberlik etmek.

EĞİTİM İŞLERİ

Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarında Arşiv Hizmetlerini yürütecek olan personellerin isim ve
iletişim bilgilerinin personel değişikliğinin resmi yazışmayla tarafımıza bildirilmesi ile güncelleme
işleminin yapılması Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarında Arşiv Hizmetlerini yürütecek
olan personellerin isim ve iletişim bilgilerinin personel değişikliğinin resmi yazışmayla
tarafımıza bildirilmesi ile güncelleme işleminin yapılması.

Bakanlığımız tarafından düzenlenen;
Arşiv Mevzuatı ve Saklama Süreli
Standart Dosya Planı konulu hizmet
içi eğitimlerin Müdürlüğümüz ve Bağlı
Kuruluşlarında da düzenlenmesini
sağlamak, eğitim materyalleri ve
slaytının hazırlanması işlemlerini
yapmak.

Birimlerden gelen eğitim taleplerinin değerlendirerek
hizmet içi eğitim planının hazırlamak.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİK TAKİBİ

Saklama Süreli Standart Dosya Planı revizyonlarını
ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Mevzuatını takip etmek.

Saklama Süreli Standart Dosya Planında yapılan güncellemeleri Müdürlüğümüz
ve Bağlı Kuruluşlarına duyurmak, EBYS sisteminde uygulamasını ve takibini sağlamak.

SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

Saklama Süreli Standart Dosya Planı
ve Mevzuat değişikliklerinin takibinin yapılması.

Saklama Süreli Standart Dosya Planı
kodlarında gelen dosya kodu ekleme ve
çıkarma taleplerinin değerlendirilerek
çalışmasının yapılıp Strateji Geliştirme
Başkanlığına sunulması.

Saklama süresi belirlenmeyen
belgelerin süreleri ile ilgili Bakanlığımız
Kurum Arşivi' ne görüş sorulması.

Saklama Süreli Standart Dosya Planı kodlarında yapılan güncellemelerin Müdürlüğümüz ve Bağlı
Kuruluşlarına duyurulması.

YILLIK ARŞİV FAALİYET RAPORLARI

2003/144 Sayılı Genelgeye istinaden her yılın Ocak ayında
Bakanlığımıza sunulmak üzere Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarına
Birim Arşivi Hizmetleri Faaliyet Raporlarının dağıtımını yapmak.

Dağıtımı yapılan faaliyet raporlarının
bire bir rehberlik edilerek düzgün ve
doğru hazırlatılmasını sağlamak.

İlçe Sağlık Müdürlükleri, Tüm Kamu Hastaneleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri,
Tüm Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlıkları' ndan gelen arşiv hizmetleri faaliyet
raporlarını hesaplayıp Müdürlüğümüz arşiv hizmetleri faaliyetlerini de ekleyerek
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü adına tek bir Aşriv Hizmetleri Faaliyet Raporu hazırlayarak Bakanlığımız' a sunmak.

ARŞİVE TESLİM EDİLECEK KLASÖR / DEFTERLERİN DEVİR TESLİM VE
UYGUNLUK KONTROLLERİ

Başkanlıklarımız Birimlerinde hazırlanan arşivlik malzemin devir
teslim işlemleri için işlem takiplerinin yapılarak taleplerin değerlendirilmesi

Birimler tarafından hazırlanan arşivlik
malzemenin Arşiv Mevzuatı ve Saklama
Süreli Standart Dosya Planına uygun
hazırlanıp hazırlanmadığının
kontrolünün yapılması.

Tespit edilen hataların ilgili birimlere
düzeltme işlemlerinin yaptırılması.

Hayır

Uygun mu?

Evet

İşlemi tamamlanmış arşivlik malzemenin
birim dolaplarına yerleştirilmesi

Birim devir teslim yazısı ile birlikte
gönderilen dosya döküm muhteviyatı ve
cd' sinin kontrolünün yapılarak zimmet
defterine işlenmesi

Devir teslim işlemleri sonucunda kapasite ve dolap etiketlerinin güncellenmesi

İş Kazası Bildirim Formu

Çalışan Sağlığı Birimi tarafından hazırlanan formların alt birimlere dağıtımı yapılır

Belgeler

İdari Hizmetler Birimine bağlı personelin iş
kazası olduğunda ilgili birim amiri
tarafından İş kazası ve meslek hastalığı
formu, İş kazası beyan tutanağı, Kaza olay
bildirim formu ve Personel iş kazası
tutanağı doldurulup aynı gün e-posta ve
remi yazı ile gönderilir.

Doldurulan formlar ilgili birim amirinin
imzası ve Destek Hizmetleri İdari
Hizmetler Uzmanı tarafından onaylatılır

İş Kazası formları olayın olduğu gün doldurulup onaylatılınca aynı gün
Çalışan Sağlığı Birimine e-posta yolu ve resmi yazı ile belirtilen süre
içerisinde bildirimi gerçekleştirilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Kararları

Çalışan Sağlığı Birimince 6331 sayılı kanun kapsamında
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kararlarının Destek Hizmetleri Başkanlığına
yerine getirilmesi için tebliğ edilmesi

Destek Hizmetleri Başkanlığı İdari
Hizmetler Birimi görev alanı giren
kararların hangi birim tarafından
yerine getirilmesi sağlamak

Yapılan iş ve işlemler hakkında Çalışan Sağlığı Birimine resmi yazı ile bilgi vermek

Risk değerlendirme sonucunda malzeme ve hizmet alımı talep değerlendirmesi

Risk değerlendirme sonucunda resmi yazı ile bildirilen
talepler aciliyet sırasına göre değerlendirilir.

Değerlendirme sonucu
mevcut malzeme ile talep
temin edilir.

Evet

Birimde talep
edilen
malzeme
varmı

Talepte bulunulan birime resmi yazı ve ekindeki
malzeme teslim tutanağı ile talep teslim edilir.

Hayır

Elde olmayan malzemenin
alımı için şartname
hazırlanır ve ilgili birime
alımı yapılması için talepte
bulunulur.

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine Ait Risk Değerlendirme Raporlarında Tespit Edilen
Eksikliklerinin Giderilmesi

Çalışan Sağlığı Birimi tarafından hazırlanan risk değerlendirme raporları analiz edilir

Resmi yazı

Risk değerlendirme raporlarının hangi
birimin görev alanında olduğuna karar
verilip, resmi yazısı yazılır.

İlgili birimlerden gelen cevabi yazılar
değerlendirilip gereği yapılır.

İşleme alınan cevabi yazılar tek rapor haline
getirilerek isteyen birim (Çalışan Sağlığı) bilgi verilir.

SİVİL SAVUNMA PLANI HAZIRLANMASI

Sivil Savuna Planı taslağı hazırlanır.

Planın içinde yer alan konum
projeleri Yatırımlar Şube
Müdürlüğünden istenir

Planın içinde yer alan servisler için
Bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ile
birlikte personeller belirlenir.

Servislerde yer alan personellerin
eğitimleri düzenlenir.

Planın içinde yer alan (Karşılıklı
Protokol anlaşması için)
kurumlarla yazışma yapılır.

Resmi yazı

Planın içinde yer alan Müdürlüğe
ait bilgiler ilgili birimlerden ve
kurumlardan istenir.

Plan onay ve imza için Müdüre
sunulur

Resmi yazı

Onaylanan Plan Valilik Afad ve
Sağlık Bakanlığına Onaya sunulur.

Resmi yazı

Onaylanan PlanYürürlüğe konulur.

YANGINDAN KORUNMAYA YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER

Binaların gerekli denetim ve kontrolleri yapılarak ihtiyaçlar belirlenir.

Konumu ve yapılan işlere göre yangın
söndürme cihazlarının türü ve miktarı
belirlenir.

Yeni alınacak yangın söndürme cihazları için
teknik şartname hazırlanır.

Kullanım süresi dolmuş mevcut yangın
söndürme cihazlarının ilgili firmaca dolumu
yaptırılır.

Hazırlanan şartname satın alma birimine
gönderilir.

Gerekli muayene ve kontrollerden sonra temin edilen
cihazlar uygun görülen yerlere yerleştirilir.
Aylık ve yıllık periyodik kontrolleri gerçekleştirilir.

EĞİTİM İŞLERİ

Eğitim türü, günü ve eğitim verilecek alan belirlenir,

Eğitime katılacak personel listelerinin
belirlenmesi için birimlere resmi yazı yazılır.

Resmi yazı

Eğitim verecek kurumlarla yazışmalar
yapılır.

Resmi yazı

Eğitim bittikten sonra sertifika veya katılım belgeleri kişilere teslim edilir.

DENETLEMELER

Afad, Yangın ve Savaş durumlarıyla ilgili denetleme komisyonu

(Mühendis, Mimar, Teknisyen v.b.personellerden) oluşturulur.

Komisyonca Müdürlüğe bağlı yataklı tedavi
kurumları ve ek binaların yangından
korunma amaçlı denetimleri yapılır.

Yapılan denetleme sonuçları, eksikliklerin
giderilmesi için Denetimi yapılan kuruma ve
bilgi olarak Sağlık Bakanlığına gönderilir.

Eksikliklerin giderilip, giderilmediği ile ilgili denetimler devam eder.

BİNALARIN TEMİZLİĞİ VE KONTROL İŞLERİ

Binaların düzenli olarak temizlik işleri
yapılır ve kontrol ve sürekliliği sağlanır.

Tüm birimlere gerekli hallerde lojistik destek verilir.

EVRAK DAĞITIM İŞLERİ

Fiziki evrakların dağıtımı için personel görevlendirilir.

Kurum içi ve kurum dışı fiziki evrakların dağıtımı sağlanır.

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Alınan güvenlik izin belgelerine istinaden Müdürlük ve
hizmet binalarında özel güvenlik personel planlaması yapılır.

Nöbet listeleri hazırlanarak güvenlik hizmeti sağlanır.

TOPLANTI VE FUAR ORGANİZASYON İŞLERİ

Düzenlenecek toplantı ve fuar etkinliği tarafımıza bildirilir.

Düzenlenecek toplantı salonu hazır hale
getirilir.

Düzenlenecek fuarda kullanılacak
malzeme ve görev yapacak personel
planlaması yapılır.

Fuar alanında yerleşim düzeni sağlanır

Katılımcılara ikramların (çay, su v.b.)
hazırlanması için ve teknik konularla
ilgili personel görevlendirilir.
Etkinlik sonunda kullanılan malzemeler toplanıp müdürlüğümüze getirilir.

ARIZA TESPİT VE BAKIM ONARIM İŞLEMLERİ

Müdürlüğümüz hizmet binaları,İlçeler ve 112 noktalarda;
teknik bakım ve onarım işleriyle ilgili talepler gelir.

Arıza talebi konularına göre
ayrıştırılır.

İş planına göre taleple ilgili
teknik personel
görevlendirilmesi yapılarak arıza
yerinde değerlendirilir.

Teknik personel tarafından
arıza giderilebiliyormu?

Hayır

Arıza teknik personel tarafından giderilemiyorsa
gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere
resmi yazıyla bildirilir.
Evet

Teknik personel tarafından arıza giderilir ve
arıza kayıt formu düzenlenerek sistemden kapatılır.

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA

Müdürlüğümüz hizmet binaları,İlçeler ve 112 noktalarda;
teknik bakım ve onarım işleriyle ilgili talepler gelir.

Arıza talebi konularına göre
ayrıştırılır.

İş planına göre taleple ilgili
teknik personel
görevlendirilmesi yapılarak arıza
yerinde değerlendirilir.

Malzeme Varmı?

Evet

Teknik personel tarafından arıza giderilir
ve arıza kayıt formu düzenlenerek
sistemden kapatılır.
Hayır

Teknik personel tarafından talepte bulunulan malzemeye
ilişkin teknik şartname hazırlanıp redimo üzerinden
talebi yapılarak ilgili birime satın alma işlemi
başlatılması için gönderilir.

RESMİ VE KİRALIK ARAÇLARIN TAHSİS VE SEVK İŞLEMLERİ

Araç Talebi

Araç Talep Sisteminden
(linkinden) taleplerin
alınması

Resmi yazıyla araç
talebinin bildirilmesi

Talepler garajdaki araçlar ve görevleri
dikkatte alınarak karşılanır.

Çağrı Karşılama ve Yönlendirme

Çağrının Santrale Düşmesi

Konusuna göre ilgili birime
veya kişiye aktarılır

Gelen Çağrı

Çağrı
karşılanarak
değerlendirilir

Çağrı yönlendirilerek görüşme sonlandırılır.

Giden Çağrı

Belirtilen telefon numarası
yada Kurum/Birime
iletişim sağlanır

GELEN EVRAK İŞLEMLERİ

Sağlık Müdürlüğüne gelen ve havale Edilen
Evraklar konularına göre Ayrıştırılarak ilgili
birimlere sevk edilir.

Evrak Müdürlüğümüzü ilgilendirmiyor ise;
ilgili Birim/Kuruma iade edilir.

Birimlere havale edilen fiziki evraklar ilgili
personele sistem üzerinden sevk
edilmesine müteakip birimlere ait
zimmet defterine yazılır.

Fiziki evrak imza karşılığı ilgili
birime teslim edilir.

GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ

İlgili birimce sistem üzerinden hazırlanarak onaylanan
ve tarih sayı alarak birime gelen evrak, sistem üzerinden gereği
için gideceği birimin evrak birimine gönderilir

Sistem üzerinden iletilen ve fiziki
ekleriyle birlikte Gönderilmesi gereken
evrakların ilgili birim ya da Kurumlara
posta işlemleri yapılır.

Fiziki olarak gönderilmesi gereken evraklar ilgili
kurum veya kuruluş personeline zimmet yoluyla teslim edilir.

3. YATIRIMLAR BİRİMİ

Yatırım Takibi Süreci

Yatırım
Programına
sunulmak üzere
Sağlık Bakanlığı na
gönderilmesi

Yatırıma alınan projelerin
ilgili birimlerden ihtiyaç
mahal listelerinin toplanması

Projelerin Sağlık Bakanlığı
kriter ve genelgelerine
uygun hazırlanması için
kontrol mühendisine
havalesi

Hazırlanan projelere uygun
inşaatın ilerleyişi hakkında
bilgi güncellemesi

Güncellenen bilgilerin
düzenli olarak (online ve
yazılı) gerekli kurumlara
bildirilmesi

Çalışmanın
sonlanması

İhtiyaç Mahal Listeleri

Yatırım Teklifleri Süreci

Sağlık Tesis ihtiyacı
talebinin birime
gelmesi

Yazının Birim Amiri ve
personel havale işlemleri

Tahsis tevhit ifraz vb.
yazışmalar

EVET

Yatırım
Programına
sunulmak üzere
Sağlık Bakanlığı na
gönderilmesi

Bakanlığımız kriterlerine
göre uygun arsa tespiti için
gerekli yazışmalar

Arsa uygun mu?

HAYIR

Bakanlığımız kriterlerine
göre yeni arsa tespiti için
gerekli yazışmalar

Kamulaştırma Süreci

Kamulaştırma
talebinin
ilgili kurum ve
kişiler tarafından
bildirilmesi

Talebin ve üst yazının
birim amirine havalesi

Yazının personele
havalesi

Kamulaştırma talepleri
konusunda ilgili
kurumların ile yazışmalar

Arsa - Bina rayiç bedeli
belirlenmesi işlemleri

Bakanlığımız
kriterlerine
göre yeni arsa
tespiti için gerekli
yazışmalar

Uygun görüş
yazıları

Arsa Tahsis Süreci

İhtiyaç duyulan
taşınmazın talep
edilmesi

Talebin ve üst yazının
birim amirine havalesi

Yazının personele
havalesi

Talep edilen taşınmazın
maliklerinin ve imar
durumunun belirlenmesi

Maliye ve Belediyelere ait
olup ihtiyaç duyulan
taşınmazın bedelli veya
bedelsiz edinimleri

Orman arazilerinden
ihtiyaç duyulanların ön
izin ve kati izin
işlemlerinin yapılmasını

Edinilen taşınmazların
envantere kaydının
yapılması

Kamulaştırma veya bağış
yoluyla edinimini sağlamak

Geçici ve Kesin Kabul Süreci

Yüklenicinin geçici
veya kesin kabule
dair dilekçesinin
birime intikali

HAYIR

Geçici veya kesin kabul
dilekçesinin idari personelce
teslim alınması

İlgili evrakın
havale edilmesi

İlgili evrakın yapı denetim
görevlilerine havale edilmesi

Koordineli olarak geçici ve
kesin kabul komisyonlarının
oluşturulması

Kabul tutanağını
hazırlaması

Geçici veya kesin kabul
komisyonlarının, işyerlerine
gidip mevzuat doğrultusunda
kabul çalışmaları yapması

Kabul tutanağının makam
onayına sunularak,
onaylandıktan sonra tarihsayı alması için evrak
birimine gönderilmesi

İlgili mevzuat doğrultusunda yapılan
incelemeler sonucunda kabul teklifinin
hazırlanması

EVET

Süre Uzatımı ve İş Artışı Süreci

Süre uzatım veya
iş artışı talep
dilekçesinin
idareye gelmesi

Talebin ve üst yazının birim
amirine havalesi

Yazının ilgili
personele havalesi

İlgili teknik personel
tarafından süre uzatım/iş
artışı talepleri incelenmesi

Başkan Yardımcısı, Başkan
tarafından incelenip,
paraflanarak İl Sağlık Müdürü
onayına sunulur.

Süre uzatım /iş artışı
karar tutanağı
incelenmesi
HAYIR
EVET

İmzalanan süre uzatımı/iş
artışı kararı tarih sayı almak
üzere evrak birimine
gönderilmesi

Yükleniciye
bildirilmesi

Yükleniciye
bildirilir.

Hakediş Süreci

Yüklenici firma
dilekçesinin birime
gelmesi

Talebin ve üst yazının birim
amirine havalesi

İncelenerek; hakediş talep
tarihinin uygunluğunun
kontrol edilmesi

Onaylı İş Programı,
Hakediş Ödemeleri
Tablosu

Sözleşmede yer alan
sebeplerle firmanın ilgili
dönem içinde ceza kesintisinin
olup olmadığının tespit
edilmesi

HAYIR

Hakediş dosyalarının onay için
hazırlanması

Hakediş dosyaları
incelenmesi

Hakediş dosyaları onaylanır

Hakediş ödemesi yapılmak
üzere ilgili yerlere yazı ili
gönderilir

EVET

Teknik Denetim Süreci

İlgili
kurumlardan
denetim ile ilgili
talep gelmesi

Talebin ve üst yazının
birim amirine havalesi

Yazının ilgili
personele havalesi
(4TE+1Dr)

Yerinde denetim
yapılması

Tutanak

Rapor yazılması

Rapor incelenir

HAYIR

İlgili şubelere bildirilir

EVET

Düzeltici faaliyetler yapıldıktan
sonra tekrar inceleme
talep edilir.

Teknik İnceleme Süreci

İlgili
kurumlardan
inceleme ile ilgili
talep gelmesi

Talebin ve üst yazının
birim amirine havalesi

Yazının ilgili
personele havalesi

Yerinde inceleme
yapılması

Rapor yazılması

İlgili şubelere bildirilir

Yaklaşık Maliyet Süreci

İlgili
kurumlardan
inceleme ile
ilgili talep
gelmesi

Talebin ve üst yazının
birim amirine havalesi

Yazının ilgili
personele havalesi

Yerinde inceleme
yapılması

Yaklaşık Maliyet
hazırlanması

İlgili şubelere/
kurumlara bildirilir

Yüklenici Dilekçesi İşlemleri Süreci

Yükleniciden
dilekçe gelmesi

Talebin ve üst yazının
birim amirine havalesi

Dilekçenin ilgili
personele havalesi

Şantiyede inceleme
yapılması

Raporun
hazırlanması

Yükleniciye
bildirilir

4. MALİ HİZMETLER BİRİMİ
AİLE HEKİMLİĞİ SÜRECİ

ÇKYS de dönemin kapatılarak yeni
dönemin açılması

İlçe sağlık müdürlüklerinden
personel çalışma gün bilgilerinin
gelmesi, gelir biriminden kira
tutarlarının alınması bakanlık
tarafından ÇKYS ye birim nüfus
ile hasta sayısı bilgilerini
aktarılması, halk sağlığı
başkanlığından performans itiraz
başvurularının gönderilmesi,
diğer terfi, özel sigorta
poliçeleri, sendika, ayrılış ve
başlayış bilgelilerinin ÇKYS ye
işlenmesi ve bakanlık tarafından
ÇKYS ye birim nüfus ile hasta
sayısı bilgilerini aktarılması

Sendika kesintilerinin sendikalara
gönderilmesi

Eğitim ASM de görev alan
personele ödeme yapılması için
ilgili kurumun döner sermaye
saymanlık hesabına tutarların
aktarılması

Eğitici personele tutarların
ödenmesi

Asm cari gideri ile maaşın
hesaplanması

Ödeme emrinin MYS ye girilmesi

Eğitim ASM ve SAHU maaşının
hesaplanması

Ödeme emrinin gerçekleştirme
görevlisi ve harcama yetkilisi
tarafından MYS üzerinden
onaylanması

Eğitim ASM ve SAHU maaş
verilerinin eğitim biriminden
gelmesi

Islak imzalı ödeme belgelerinin
mal müdürlüğüne teslim
edilmesi

Emekli kesenekleri ile SGK
primlerinin gönderilmesi

Banka listesinin fiziki ve
elektronik ortamda
gönderilmesi ve personele
ödenmesi

Emanet görevlerin hesaplanarak
kişilere ödenmesi ve geçici görev
tutarlarının hesaplanarak döner
sermaye birimine gönderilmesi

ALACAK TAKİP

Kontrol, denetim, inceleme,
yargılama sonucunda tespit
edilen kamu zararı.

Tazmin Raporu,Yargı Kararına dair evrakların Alacak Takibe
gelmesi

Alacak Takip
Dosyası Açılacak
mı?

Hayır

Müt dosyası oluşturularak Resmi Yazıların
yazılması

Resmi Yazı

Evet

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerince
OLUR alınması

Müt dosyası oluşturularak Resmi Yazıların yazılması

Kurumlar
Döner
Sermaye

Borç Kaydının
Hangi Muhasebe
Biriminde
açılacağı?

Olur Yazısı

Fatih
Malmüdürlüğü

Fatih Malmüd. de kamu zararının oluştuğu tarihten
itibaren işleyecek faizi ile kamu zararının tahsili için
borç kaydı açılması

Kişi/Kuruma tebliği

Resmi Yazı

Resmi Yazı

Hükmen tahsili için dosyanın Hukuk ve
Muhakemat a gönderilmesi

Tahsilinin Rızaen
yapılması için 30 gün
bekleme süresi

Kişi/Kurum
Ödeme Yaptı
mı?

Fatih Malmüd. / TDMS borç kayıtlarının
incelenmesi

Alacak Dosyasının
kapatılarak ilgili
birime bilgi
verilmesi

Resmi Yazı

BÜTÇE TAKİP - RAPORLAMA

Sağlık tesislerine ait
rapor talebinin
birimimize iletilmesi

Toplanması
gereken veri
başlıklarının
belirlenmesi

Verilerin ilgili sistemler
(TDMS, ABS, MYS, KHGM
Finans) üzerinden
toplanması

Toplanan
verilerin
değerlendiril
mesi

Toplanan verilerin
rapor haline
getirilmesi ve ilgili
Başkan Yardımcısına
sunulması

HAYIR

Rapor
uygun mu?

Raporun tekrar
gözden
geçirilerek
revize edilmesi

İlgili Başkan
Yardımcısına
sunulması

EVET

İlgili Başkan
Yardımcısının
onayından sonra
ilgili Başkana
sunulması

Elektronik ortamda
oluşturulan
raporun doküman
haline getirilmesi
Doküman haline getirilen
raporun Müdüre sunulması

Kurum planlamasına
esas ödenek gelir

BÜTÇE TAKİP - NAKİT DAĞITIM PLANLAMASI

Gelen ödeneğin
dayanağı ile ilgili veriler
TDMS den çekilir

Çekilen veriler
doğrultusunda
nakit planlaması
yapılır

Planlamanın
değerlendirilmesi
HAYIR
Planlamanın rapor
haline getirilmesi ve
ilgili Başkan
Yardımcısına
sunulması

Rapor
uygun mu?

Raporun tekrar
gözden geçirilerek
revize edilmesi

EVET

İlgili Başkan
Yardımcısına
sunulması

İlgili Başkan
Yardımcısının
onayından sonra ilgili
Başkana sunulması

Elektronik ortamda
oluşturulan
raporun üstyazı ile
Makam Oluruna
sunulması
Saymanlık tarafından
ilgili hesaplara
nakit dağıtımını

BÜTÇE TAKİP - TAHSİS ESASLI ÖDENEKLER

Talebin
birimimize
iletilmesi

Talebin ABS ye
girilmesi

Taleplerin ABS den
kontrolü
Değerlendirme sonuçlarının
sağlık tesislerine bildirilmesi

BÜTÇE TAKİP - TAAHHÜT ESASLI ÖDENEKLER

Talebin
birimimize
iletilmesi

2018/15 sayılı
Genelge
doğrultusunda
taleplerin ilgili
Genel Müdürlüğe
iletilmesi

Onaylanan
taleplerin ABS ye
yansıması
sonrasında taahhüt
takibinin yapılması

Faturalandırma / DMO kredi talebi yapılan işlere dair
ABS den ödenek tahsis işlemi yapılması

SGB
bütçe çağırısı

Sağlık tesisleri
ilk bütçe
çalışması

BÜTÇE TAKİP - SAĞLIK TESİSLERİ İLK BÜTÇE

TDMS ilgili raporlar

İSM Uzman
incelemesi

Uygun mu?

HAYIR

HAYIR
EVET

KHGM
incelemesi

Uygun mu?

Sağlık
tesisine iade

EVET

İlk bütçenin
revize
edilmesi

KHGM onayı

SGB onayı
E-Onaylı ilk bütçe formunun
ilgili yöneticilere imzalatılması

BÜTÇE TAKİP - İŞLETME BİRİMİ İLK BÜTÇE

SGB
bütçe çağırısı

İşletme birimi
ilk bütçe
çalışması

TDMS ilgili raporlar

ABS girişi

Uygun mu?

HAYIR

İlk bütçenin
revize
edilmesi

İşletme
birimine iade

EVET

SGB
incelemesi

Uygun mu?

EVET

SGB onayı
E-Onaylı ilk bütçe formunun
ilgili yöneticilere imzalatılması

Yıl sonu
bütçesi yetersiz
kalemler belirlenir

Ek bütçe
çalışması yapılır

BÜTÇE TAKİP - SAĞLIK TESİSLERİ EK BÜTÇE

TDMS ilgili raporlar

İSM Uzman
incelemesi

Uygun mu?

HAYIR

HAYIR
EVET

KHGM
incelemesi

Uygun mu?

Sağlık
tesisine iade

EVET

Ek bütçenin
revize
edilmesi

KHGM onayı

SGB onayı
E-Onaylı ek bütçe formunun
ilgili yöneticilere imzalatılması

BÜTÇE TAKİP - İŞLETME BİRİMİ EK BÜTÇE

Yıl sonu
bütçesi yetersiz
kalemler belirlenir

İşletme birimi
ek bütçe
çalışması

TDMS ilgili raporlar

ABS girişi

Uygun mu?

HAYIR

İlk bütçenin
revize
edilmesi

İşletme
birimine iade

EVET

SGB
incelemesi

Uygun mu?

EVET

SGB onayı
E-Onaylı ek bütçe formunun
ilgili yöneticilere imzalatılması

BÜTÇE TAKİP - SAĞLIK TESİSLERİ REVİZE BÜTÇE
Sağlık tesislerinin
bütçe durumu tespiti

TDMS Verilerinin
Toplanması

Revize bütçenin
hazırlanması

Elektronik ortamda
talebin KHGM ye
iletilmesi

HAYIR

Uygun mu?

EVET

KHGM onayı

ABS de Süreç
Takibi
E-Onaylı revize bütçe formunun
ilgili yöneticilere imzalatılması

BÜTÇE TAKİP - AKTARMALAR

Ödenek
kontrolü

Ödenek fazlası
bulunan,
eksiltilebilecek
kalemlerin
belirlenmesi
BÖLÜM
İÇİ

ABS aktarma
yapılması

İSM Uzman
incelemesi

KHGM, SGB
incelemesi

BÖLÜMLER
ARASI

HAYIR

Aktarma
uygun mu?

KHGM, SGB
tarafından iade

EVET

Aktarmanın
revize
edilmesi

KHGM, SGB
onayı

TDMS M1 raporu
kontrolü
Aktarma formunun
ilgili yöneticilere imzatılması

EK ÖDEME

Bordro ve banka bilglierinin
TDMS ye girilerek
muhasebeleştirilmesi

İlçelerden veya ilgili birimlerin
ÇKYS üzerinden yapmış oldukları
gün girişlerinin yapılıp
yapılmadığının kontrol edilmesi

Girilen ödeme
emri onaylandı
mı?
Hayır
Evet

Veriler girilmiş
mi?

Ödeme emri ve bağlı evraklarının
saymanlığa gönderilmesi

Evet

112 Acil Başhekimliğinden
nöbet ve tayın ödemesi
alacak personele ait bilgilerin
alınması

Banka listesinin fiziki ve
elektronik ortamda
gönderilmesi
Hayır

Veriler tutarlı mı
ve girilmiş mi?

Geçici görevli personele ait brüt
tutarlarının ve ek ödeme
matrahlarının ilgili kurumlara
gönderilmesi

Evet
Çalışma puantajları ve ek puan
bilgilerinin toplanması

Dış kurumlardan geçici olarak
görevlendirilen personelin brüt
aktarımları yapıldıktan sonra ek
ödeme hak edişlerinin
hesaplanarak ödenmesi

Döner sermaye ek ödeme
komisyonunun toplanması

Dağıtım bilgilerinin ÇKYS ye
girilmesi ve üst yazı ile Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
gönderilerek ek ödeme
katsayısının talep edilmesi

Tayın ödemesine ait prim ve BES
tutarlarının bildirilmesi

GELİR BİRİMİ

112
Acil Sağlık Hizmetleri
Faturalandırması

ASOS Yazılımından
Fatura Verilerinin
toplanması

Toplanan verilerin
değerlendirilmesi

Hasta
Kayıtlarının
tekrar gözden
geçirilerek
revize edilmesi

FİŞ VE FATURA
DÖKÜMANI

HAYIR

Fatura
Tutarları
düzgün mü?

EVET

Asos Yazılımından
Fatura ve
Muhasebe İşlem
Fişlerinin çıktısının
alınması

TDMS Programına
Muhasebe İşlem
Fişlerinin girilmesi

Muhasebe İşlem
Fişlerinin İmzalanması
İmzalanan
Muhasebe İşlem Fişlerinin
Saymanlığa Gönderilmesi

GELİR BİRİMİ
Eğitim alan Kişi
yada Kurum Tarafından
Başvuru

Başvurunun
Değerlendirilmesi

Güncel Birim
Fiyatlar üzerinden
Fatura
oluşturulması

Birim Fiyatların
tekrar gözden
geçirilerek revize
edilmesi

Doküman haline
getirilmesi

Fatura Talebi yapan
Kuruma üst yazı
yazılması

HAYIR

Faturanın Teslim Edilmesi

Fatura
Tutarları
düzgün mü?

EVET

Fatura çıktısının
alınması

TDMS Programına
Muhasebe İşlem
Fişlerinin girilmesi

Fatura ve Muhasebe
İşlem Fişlerinin
İmzalanması
İmzalanan
Muhasebe İşlem Fişlerinin
Saymanlığa Gönderilmesi

GELİR BİRİMİ
Maaş Biriminde
İlgili dönem aktif
Aile Hekimi listesinin
gönderilmesi

Yazılım Firmasına
Listelerin
gönderilmesi

Yazılım firmasından
Gelen Tetkik
Listesinin Kontrolü
Tetkik
Kayıtlarının
tekrar gözden
geçirilerek
revize edilmesi

Toplanan verilerin
değerlendirilmesi

Fiş ve Fatura
Dökümanı

HAYIR

Fatura
Tutarları
düzgün mü?

EVET

Fatura çıktısının
alınması

TDMS Programına
Muhasebe İşlem
Fişlerinin girilmesi

Muhasebe İşlem
Fişlerinin İmzalanması

İmzalanan
Muhasebe İşlem Fişlerinin
Saymanlığa Gönderilmesi

GELİR BİRİMİ

Su Analizi
Laboratuvar Hizmetleri
Faturalandırılması

Su Analiz
Sonuçlarının
Alınması

LBYS Yazılımından
Fatura Verilerinin
toplanması

Analiz
Kayıtlarının
tekrar gözden
geçirilerek
revize edilmesi

Analiz Talebi yapan
Kuruma üst yazı
yazılması
Faturaların Posta yolu ile yada
elden teslim edilmesi

Doküman haline
getirilmesi

HAYIR
Toplanan verilerin
değerlendirilmesi

Fatura
Tutarları
düzgün mü?

EVET

LBYS Yazılımından
Fatura çıktısının
alınması

TDMS Programına
Muhasebe İşlem
Fişlerinin girişmesi

Fatura ve Muhasebe
İşlem Fişlerinin
İmzalanması
İmzalanan
Muhasebe İşlem Fişlerinin
Saymanlığa Gönderilmesi

GELİR BİRİMİ
Eğitim Birimi tarafından
üst yazı ile EBYS üzerinden
kesinleşen staj listelerinin
gönderilmesi

Özel
Üniversitelerden
Güncel Staj
Listelerinin
toplanması

Toplanan verilerin
değerlendirilmesi

Gün sürelerinin
tekrar gözden
geçirilerek revize
edilmesi

Doküman haline
getirilmesi

Üniversiteye üst
yazı yazılması

Faturaların Posta yolu
yada
elden teslim edilmesi
Staj Gün Sayısı
dikkate alınarak
Fatura
oluşturulması

HAYIR

Fatura
Tutarları
düzgün mü?

EVET

Fatura çıktısının
alınması

TDMS Programına
Muhasebe İşlem
Fişlerinin girilmesi

Fatura ve Muhasebe
İşlem Fişlerinin
İmzalanması
İmzalanan
Muhasebe İşlem Fişlerinin
Saymanlığa Gönderilmesi

GELİR BİRİMİ
Resmi Yazı ile
iade talebinin
gelişi

Ücret iadesinin
türünün
belirlenmesi

İlgili Başkanlığa
EBYS üzerinden
Yazı ile iadenin
sorulması

İade RED
yazısının
Başvuru Sahibine
gönderilmesi

Muhasebe İşlem
Fişlerinin çıktısının
alınması

İade talebi RED
olarak yanıtlanır

İadenin gerçekleşmesi
için Saymanlık
Birimine üst yazı
yazılması
Saymanlığa Gönderilmesi

HAYIR

TDMS ve Otomasyon
üzerinden
kontrolünün
yapılması

İade Uygun
Görüldü

EVET

TDMS Programına
Muhasebe İşlem
Fişlerinin girilmesi

Muhasebe İşlem
Fişlerinin İmzalanması

GİDER TAHAKKUK

Müdürlüğümüze Bağlı
Hukuk İşleri Koordinatörlüğü,
İlçe Sağlık Müdürlükleri,
Hizmet Alımları Muayene,
Yatırımlar ve Mal Muayene
Birimlerinden Dosyaların Gelmesi

HAYIR

İlgili Birimlerden gelen Fatura,
Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi,
Hesaplama Tablosu, Hizmet İşleri
Hak Ediş Raporu, Hizmet İşleri Kabul
Tutanakları, Hak Ediş ve Taşınır
İşlem Fiş Dosyalarının kontrolu
Tahakkuk Birimince yapılmakta.

DÖKÜMAN

Merkezi Yönetim
Harcama Belgeleri
Yönetmeliğine göre
kontrolü yapılır

UYGUN MU?

EVET
İlgili Birimlerden gelen
Evraklarda bir eksiklik
veya yanlışlık olmadığı
takdirde ilgili İdarelerce
SGK E-Borç Sorgusu
yapılır.

İlgili Kurum, Firma ve Kişi Ödemeleri
Yapılmak üzere İlgili Saymanlığın Kullanmış
olduğu Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS),
Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS)
uygulamaları kullanılarak Ödeme Emri ve
Harcama Talimatı Belgesi Hazırlanmakta.

Hazırlanana ve çıktısı alınan
Ödeme Emri Belgesi VE
Harcama Talimatı Harcama
Yetkilisi ve Gider Gerçekleştirme
Görevlileri tarafından
imzalanması.

BORÇ SORGULAMA
DÖKÜMANI

ÖDEME EMRİ
BELGESİ VE
HARCAMA TALİMATI

İlgili Saymanlığa
Tutanakla Dosyalar
Teslim Edilir.

KADRO KARŞILIĞI

Sağlık tesislerinden yöneticilere
ait ek ödeme matrahlarının
toplanması

Hayır
Veriler
gönderildi mi?

Evet

Ek ödeme matrahlarının KBS ye
girilmesi

Maaş güncellemelerinin KBS ye
girilmesi

Maaş hesaplanması

Maaş verilerinin geçekleştirme
görevlisi ve harcama yetkilisi
tarafından onaylanması

Islak imzalı ödeme belgelerinin
mal müdürlüğüne teslim
edilmesi

Sendika kesintilerinin sendikalara
gönderilmesi

Yöneticilerin görev yaptıkları
sağlık tesislerine maaş
matrahlarının bildirilmesi

Banka listesinin fiziki ve
elektronik ortamda
gönderilmesi

MAAŞ BİRİMİ

İlçe sağlık müdürlükleri ile
birimlerden ayrılan ve başlayan
personel bilgilerinin girilmesi

Hayır
Veriler
gönderildi mi?

Evet

Ek ödeme matrahlarının, terfi ve
sendika bilgilerinin KBS ye
girilmesi

Maaş hesaplanması

Emekli kesenekleri ile SGK
primlerinin gönderilmesi

Maaş verilerinin geçekleştirme
görevlisi ve harcama yetkilisi
tarafından onaylanması

Sendika kesintilerinin sendikalara
gönderilmesi

Islak imzalı ödeme belgelerinin
mal müdürlüğüne teslim
edilmesi

Banka listesinin fiziki ve
elektronik ortamda
gönderilmesi

HİZMET MUAYENE İŞLEMLERİ

Satın alma biriminden dosyaların gelmesi

Doğrudan temin

İhale

Pazarlık usulü

Evraklarda eksik ve ya
hata varmı ?

Hayır

İşin kontrol teşkilatı ve
muayene kabul komisyonunda
görevlendirilecek personel
listesi ilgili birimlerden istenir.

Kontrol teşkilatı ve muayene
kabul komisyonunda
görevlendirilecek personel için
makam oluru alınır.

Kontrol teşkilatı ve muayene
kabul komisyonunda
görevlendirilen personellere
görevlendirme yazısı yazılır.

Fatura ve
Dilekçe

Yüklenici hakediş dilekçesinin
yazılması ve fatura işlemlerinin
başlatılması

Resmi
Belge

Hizmet işleri kabul teklif ve
kabul tutanak belgesi, Hakediş
raporu ve kapağı, İcmal
hazırlanması

Resmi
Belge

Kontrol teşkilatı ve muayene
komisyonunca imzalanan ilgili
belgeler firma tarafından kaşe ve
imzalanması

Resmi
Belge

Harcama yetkilisi tarafından
onaylanması için imzaya
sunulması

Yapılan işin kontrol
teşkilatında görevli personeller
tarafından kontrolleri
sağlanması

Hazırlanan dosyalar tahakkuk birimine teslim edilir.

SATIN ALMA
İTK dan talebin gelmesi

Doğrudan Temin
Yöntemi İle Alım Ve
Piyasa Araştirmasi İçin
Görevlendirme Onayı
alınması Ve
Görevlendirmede Kişilere

Olur yazısı

Tebliğ edilmesi

Piyasa araştırması
yapılması

22.Madde A-B-C
Bendi Alimlari İçin
Tek Kaynaktan
Temin Formu
düzenlenmesi

Bütçe birimine
Bütçe Kontrolü
(22 / D İçin % 10
Baraj Kontrolü )
yaptırılması

SÖZLEŞME YAPILMAMASI HALİNDE
22/ D İle Yapilacak
AlImlarda Yasaklılık
Sorgulamasi (
Uhdesinde Kalan
Firma ile İlgili)
yapılması

Piyasa Fiyat Araştirması
Tespit Tutanaği ve Onay
Belgesinin İhale
Yetkilisine Sunulması

Sözleşme Yapılacak İse (
Malın Teslimi Veya Hizmetin
Yapilmasının Belli Bir Süresi
Gerektirmesi Durumunda)
Firmaya Sözleşmeye Davet
Yazısı gönderilmesi

Sözleşmenin iihale
yetkilisine
onaylatılması

Muayene kabul
birimine bildirim
yapılması ve dosya
hazırlanarak
zimmetle teslim
edilmesi

EKAP a kayıt yapılması

İTK tarafından onaylanan
talebin gelmesi

Görevlendirme (Yaklaşık
maliyet,
İdari Şartname,
Sözleşme Tasarısı ve -eğer
önceden hazırlanmamışsaTeknik Şartname
Hazırlanması)

Olur yazısı

Tekliflerin ihale
komisyonu
tarafından
değerlendirilmesi

İhalenin yapılması

Yaklaşık maliyetin
belirlenmesi ve ihale
dokümanının
hazırlanması

Bütçe alınması

İhale tarih ve saati
itibariyle EKAP tan
istekli
olabileceklerin
listesinin alınması

İhale onayının
alınması

İhale tarih ve saatine
kadar isteklilerce
teklif zarflarının
idareye sunulması

İhale kayıt
numarası alınması

İtirazın
sonuçlandırılması

İhale komisyonu
kararının
düzenlenmesi,
yasaklılık
teyitlerinin alınması
ve ihale yetkilisince
onaylanması

İhale sonucunun
isteklilere EKAP tan
bildirilmesi

Kanuni itiraz
süresinin
beklenmesi

İtiraz taleplerinin
gelmesi

İtirazın
değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılması

İhale
komisyonunun
görevlendirilmesi

İhale ilanı veya
davet yapılması

Görevlendirme yazı

İhale dökümanına
itiraz gelmesi
halinde itirazın
değerlendirilmesi

Sözleşmeye davet

Sözleşmenin ve
yasaklılık
teyitlerinin ihale
yetkilisine
onaylatılması

Muayene kabul birimine
bildirim yapılması ve
dosya hazırlanarak
zimmetle teslim edilmesi
İhale sonucunun
EKAP tan yayınlanması

STOK BİRİMİ

Malzeme talebinin oluşması

REDİMO veya EBYS
sistemine talebin
gelmesi

Talep sahibine
gerekçeli bilgi
verilmesi

MKYS üzerinden
depo kontrolünün
yapılması

Depoda
mazleme var mı?

Talep yazısı ve ıslak
imzalı teknik
şartname aslı ile;

HAYIR

HAYIR

İTK ya bildirilmesi

İTK komisyonu
tarafından
değerlendirilmes
i

EVET

UYGUN DEĞİL İSE;

Talep yapan ilgili
birime talebin
karşılanacağı
konusunda bilgi
verilmesi

İhtiyacı bildiren
birime gerekçesi ile
birlikte iade edilir

MKYS üzerinden
satın alınan
malzemenin kayıt
altına alınması

UYGUN İSE;

Muayene işlemleri
tamamlanan malzemeler
«evrak teslimi» olarak
malzeme girişi yapılmak
üzere birime gelmesi

Satın alma sürecinin
başlatılması için
satın alma birimine
bildirilmesi

Satın alma
tarafından malzeme
alımının
tamamlanması

HİZMET ALIMI İSE;

MAL İSE;

İhale süreçleri
tamamlandıktan
sonra Muayene
süreçlerinin
tamamlanması için
muayene komisyon
birimine bildirilmesi

Talebin karşılanması
Evrak teslimi
dosyası

Satın alınan
malzemenin depoya
teslimi

İhale dosyası

SÜREKLİ İŞÇİ MAAŞ

İlçe sağlık müdürlüklerinden
personel çalışma gün bilgilerinin
gelmesi, özel sigorta poliçeleri,
sendika, ayrılış ve başlayış
bilgelilerinin ÇKYS ye yüklenmesi

Maaş hesaplanması

Ödeme emrinin TDMS ye
girilmesi

Hayır

Kontrol edilen
ödeme emri
doğru mu?

Evet

Islak imzalı ödeme belgelerinin
saymanlığa teslim edilmesi

Banka listesinin fiziki ve
elektronik ortamda
gönderilmesi ve personele
ödenmesi

Sendika kesintilerinin sendikalara
gönderilmesi

SGK primlerinin gönderilmesi

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜ
DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ RAPORU
YOLLUK
Geçici veya sürekli görev
yolluğunun personele
ödenmesi

Evet

Personelin dilekçe ile şahsen
müracaatı ya da bağlı bulunduğu
ilçe sağlık müdürlüğü tarafından
üst yazı ile dilekçesinin yolluk
birimine ulaştırılması

Hayır
Yolluk bildirimi
e-yolluk sistemi
üzerinden mi
hazırlanacak?

Hayır

Evraklar mal
müdürlüğü veya
saymanlık
tarafından
incelenerek
onaylandı mı?

Elektronik ortamda hazırlanan
yolluk bildiriminin personele eposta yoluyla iletilmesi

Evet

Personel tarafında imzalanan
bildirimin birimimize ulaştırılması
MYS üzerinden yolluk
sürecinin başlatılması

Personeli e-yolluk kodunun
bildirilerek bildirilim
hazırlanmasının sağlanması

Bildirimin MYS üzerinden
gerçekleştirme görevlisi ve
harcama yetkilisi tarafından
onaylanması

Personeli e-yolluk kodunun
bildirilerek bildirilim
hazırlanmasının sağlanması

Ödeme evraklarının mal
müdürlüğüne veya saymanlığa
teslim edilmesi

