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Vatandaş şikayetleri (AÇIK KAPI)
Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde zamanında yapılmasını ve
uygulanmasını sağlamak
Personel hakkında; 657 sayılı DMK’nun disiplin hukuku hükümlerini tabi
oldukları mevzuatta yer alan (4924 sayılı Kanun, 5258 sayılı Kanun ve 663
sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede öngörülen) ihtar puanlarını ve sürekli işçi olarak istihdam
edilenler hakkında Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde düzenlenen cezaları
uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin
işlemleri koordine etmek
4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevlilerinin
kararlarının tebligat işlemlerini yürütmek
İdari yargı mercilerince disiplin cezalarına ilişkin verilen kararları uygulamak
İl Disiplin Kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmaları yapmak
Disiplin İşlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak
Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak
veya yaptırmak
ÇKYS
Birimdeki personellerin izne ayrılması durumunda
diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
işleri yürütmek,
Amirin verdiği benzeri görevleri yapmak
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Cumhurbaşkanlığı Talep Takip Sistemi aracılığı ile yapılan başvuruları
değerlendirip takibini yapmak
Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde zamanında yapılmasını ve
uygulanmasını sağlamak
Personel hakkında; 657 sayılı DMK’nun disiplin hukuku hükümlerini tabi
oldukları mevzuatta yer alan (4924 sayılı Kanun, 5258 sayılı Kanun ve 663
sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede öngörülen) ihtar puanlarını ve sürekli işçi olarak istihdam
edilenler hakkında Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde düzenlenen cezaları
uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin
işlemleri koordine etmek
4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevlilerinin
kararlarının tebligat işlemlerini yürütmek
İdari yargı mercilerince disiplin cezalarına ilişkin verilen kararları uygulamak
İl Disiplin Kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmaları yapmak
Disiplin İşlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak
Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak
veya yaptırmak
ÇKYS
Birimdeki personellerin izne ayrılması durumunda
diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
işleri yürütmek,
Amirin verdiği benzeri görevleri yapmak
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Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) aracılığı ile yapılan başvuruları
değerlendirip takibini yapmak
Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde zamanında yapılmasını ve
uygulanmasını sağlamak
Personel hakkında; 657 sayılı DMK’nun disiplin hukuku hükümlerini tabi
oldukları mevzuatta yer alan (4924 sayılı Kanun, 5258 sayılı Kanun ve 663
sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede öngörülen) ihtar puanlarını ve sürekli işçi olarak istihdam
edilenler hakkında Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde düzenlenen cezaları
uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin
işlemleri koordine etmek
4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevlilerinin
kararlarının tebligat işlemlerini yürütmek
İdari yargı mercilerince disiplin cezalarına ilişkin verilen kararları uygulamak
İl Disiplin Kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmaları yapmak
Disiplin İşlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak
Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak
veya yaptırmak
ÇKYS
Birimdeki personellerin izne ayrılması durumunda
diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
işleri yürütmek,
Amirin verdiği benzeri görevleri yapmak
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HAZIRLAYAN
Lütfi KAYMAK
Birim Personeli
*Asgari Başkan tarafından onaylanmalıdır.

KONTROL EDEN
Selman ÇELİK
Başkan Yrd.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile yapılan başvuruları
değerlendirip takibini yapmak
Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde zamanında yapılmasını ve
uygulanmasını sağlamak
Personel hakkında; 657 sayılı DMK’nun disiplin hukuku hükümlerini tabi
oldukları mevzuatta yer alan (4924 sayılı Kanun, 5258 sayılı Kanun ve 663
sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede öngörülen) ihtar puanlarını ve sürekli işçi olarak istihdam
edilenler hakkında Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde düzenlenen cezaları
uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin
işlemleri koordine etmek
4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevlilerinin
kararlarının tebligat işlemlerini yürütmek
İdari yargı mercilerince disiplin cezalarına ilişkin verilen kararları uygulamak
İl Disiplin Kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmaları yapmak
Disiplin İşlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak
Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak
veya yaptırmak
ÇKYS
Birimdeki personellerin izne ayrılması durumunda
diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
işleri yürütmek,
Amirin verdiği benzeri görevleri yapmak

ONAYLAYAN*
Ekrem HATİPOĞLU
Başkan

