BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİMİ
İŞ AKIŞ SÜRECİ

SÜREÇ ADI

: Adli davalar/Hukuk ve cezalarla ilgili işlemleri yapmak.

SÜREÇ KODU: 01.3.1

Dilekçe ve Resmi Evrakların kurumumuza
gelmesi, evrağın ilgili birim personeline
gereği için sevki.

Bilgi-Belgelerin İlgili diğer birimlerden
temini için gerekli yazışmaların
yapılması, toplanan bilgi-belgeler
ışığında, savunma ve cevaplarının ilgili
Mahkemesine hazırlanarak gönderilmesi

Resmi Yazı

Dava süresince Mahkemelerde
duruşmaların takibi ve davaların
neticelendirilmesi

Kararların neticesine göre ilgili birimlere
gereğinin ifası için dava neticesinin
yazılması ve aleyhe kararlar hakkında
ilgili kanun yollarına müracaat edilmesi

Dosya kesinleştiği zaman infaz için
gerekli işlemlerin yapılması, dosya artan
gider avans istenmesi, karar gereği için
gerekli tahsilat işlemlerinin ve icra takibi
işlemlerinin yapılması

Resmi Belge

SÜREÇ ADI : İdari Davalar / İptal Ve Tam Yargı Süreci
SÜREÇ KOU: 01.3.2

RESMİ
BELGE

Dilekçe ve Resmi Evrakların kurumumuza
gelmesi, evrağın ilgili birim personeline
gereği için sevki.

Bilgi-Belgelerin İlgili diğer birimlerden temini
için gerekli yazışmaların yapılması, toplanan
bilgi-belgeler ışığında, savunma ve
cevaplarının ilgili Mahkemesine hazırlanarak
gönderilmesi.

Dava süresince Mahkemelerde
duruşmaların takibi ve davaların
neticelendirilmesi.

Kararların neticesine göre ilgili birimlere
gereğinin ifası için dava neticesinin yazılması
ve aleyhe kararlar hakkında ilgili kanun
yollarına müracaat edilmesi

Dosya kesinleştiği zaman infaz için gerekli
işlemlerin yapılması, dosya artan gider avans
istenmesi, karar gereği için gerekli tahsilat
işlemlerinin ve icra takibi işlemlerinin
yapılması.

Resmi Belge

SÜREÇ ADI :Beyaz Kod/Savcılık Soruşturma Ve Mahkeme Kovuşturma Süreci
SÜREÇ KODU: 01.3.3

Sistem
Belgesi

Dilekçe ve Resmi Evrakların
kurumumuza gelmesi, gerekli bilgibelgelerin toparlanması, Başsavcılık
Soruşturması için Savcılığa vekil
bildirimi yapılarak sürecin
başlatılması.

Soruşturma başlatıldıktan sonra Savcılığın
verdiği Savcılık Soruşturma veya
Mahkeme Kovuşturma Kararlarının takibi
ve davaların neticelendirilmesi.

Kararların neticesine göre ilgili birimlere
gereğinin ifası için dava neticesinin
yazılması ve aleyhe kararlar hakkında ilgili
kanun yollarına müracaat edilmesi.

Resmi Belge

Beyaz Kod Dosyaları kesinleştiği zaman
infaz için gerekli işlemlerin yapılması,
dosya artan gider avans istenmesi, karar
gereği için gerekli tahsilat işlemlerinin ve
icra takibi işlemlerinin yapılması.

Beyaz Kod Dosyaları iş ve işlemleri ilgili en
başından olayın neticelendirilmesine
kadar olan bütün süreç Beyaz Kod İl
Koordinatörü tarafından, Beyaz Kod Takip
Sistemine işlenmesi.

Sistem
Belgesi

SÜREÇ ADI :Hukuki Görüş Süreci
SÜREÇ KOU: 01.3.4

İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlıklarından ve bağlı
birimlerden (Hastaneler, T.S.M’ler, A.S.M.’ler vb.)
Sağlık Müdürü imzası ile Hukuki görüş için resmi
yazının gelmesi.

Resmi Belge

İl Sorumlu Avukatının sistem üzerinden gelen resmi
yazıyı ilgili avukata tevzi etmesi.

Sistem
Belgesi

İlgili avukat tarafından hukuki görüş için gerekli
araştırmalar yapılıp (kanun, k.h.k, yönetmelik,
genelge vb.) cevabın İl Sorumlu Avukatı imzası ile
ilgili birime gönderilmesi.

Resmi Belge

Ayrıca ilgili birimlerin iş ve işlemlerinde tereddüt hasıl
olması durumunda sözlü ve şifai danışmanlığın
yapılması.

SÜREÇ ADI : Arabuluculuk Faaliyetlerini yürütmek
SÜREÇ KOU: 01.3.5

Arabuluculuk Davet Mektubunun
kurumumuza gelmesi ve kayıt altına
alınması.

Arabuluculuk faaliyetlerinde
kullanılmak üzere gerekli olan bilgibelgelerin temin edilmesi için ilgili
kurumlarla yazışma yapılması.

Gerekli bilgi-belgeler temin edildikten
sonra komisyon üyeleri ile birlikte
Arabuluculuk toplantısına katılmak.

Arabuluculuk toplantısı sonucunda
rapor düzenlemek ve arşiv faaliyetlerini
gerçekleştirmek.

Sistem
Belgesi

Resmi Belge

SÜREÇ ADI : Dava Sonuçlarını Takip etmek
SÜREÇ KODU: 01.3.6

Adli, İdari, Beyaz Kod, Arabuluculuk
faaliyeti vb. için evrakların kurumumuza
gelmesi ve kayıt altına alınması.

Kurumumuza tebliğ edilen kararlar
hakkında gerekli kanun yollarına
başvurulması. Aynı zamanda karar
gereğinin ifası ve bilgi için (kabul, red, iptal
vb.) ilgili birimlere resmi yazı ile
gönderilmesi.

Kararlar kesinleştiğinde, tahsilat ve ödeme
işlemleri bittiğinde, dava dosyaları ile ilgili
başkaca işlem kalmadığında, dosyaların
kaydedilerek arşive kaldırılması.

Sistem
Belgesi

Resmi Belge

