BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Aktar Baharatçı dükkanı denetim süreci

Denetim süreci

İlimizde bulunan aktar dükkanları ilgili
genelge
hükümleri doğrultusunda; yılda 1 kere
denetlenmesi

Yapılan denetimlerde Denetim sonucu
uygun
bulunmayan tesislerin faaliyetleri
eksiklikleri giderilinceye
kadar ilgili yönetmelik doğrultusunda
eksiklikleri gidermesi için 15 gün süre
verilmesi

Denetim sonucu uygun bulunmayan
tesislerin faaliyetleri
ilgili tebliğ doğrultusunda fiilin
niteliğine göre ilgili
mevzuat hükümleri gereğince işlem
yapılması

Yapılan denetim neticesinde
düzenlenen formlar, denetimleri
takiben Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumuna gönderilir ve
yapılan işlemleri bildirilmesi

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: İlaç üretim yerleri denetim süreci

Denetim süreci

İlimizde bulunan ilaç üretim yerleri
öncelikle Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu denetmenleri
tarafından denetlenmesi

Denetmenler tarafından yapılan
denetim neticesinde
düzenlenen raporlarda bahsi geçen
hususlar, Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu üst yazısı ile
Müdürlüğümüze
bildirilmesi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumundan gelen ayrıntılı
raporlar doğrultusunda, tespit edilen
eksikliklerin
Müdürlüğümüzce yerinde kontrol
denetimleri yapılması

Müdürlüğümüzce yapılan kontrol
denetimleri neticesinde düzenlenen
tutanaklar,
nihai değerlendirme için Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumuna gönderilmesi

Arşive kaldırılması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Gaz üretim ve dolum tesisleri denetim süreci

Denetim süreci

İlimizde bulunan Medikal Gaz Üretim
ve Dolum Tesislerinin öncelikle
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
denetmenleri tarafından
denetlenmesi

Denetmenler tarafından yapılan
denetim neticesinde
düzenlenen raporlarda bahsi geçen
hususlar, Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu üst yazısı ile
Müdürlüğümüze bildirilmesi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumundan gelen ayrıntılı raporlar
doğrultusunda, tespit edilen
eksikliklerin Müdürlüğümüzce
yerinde kontrol denetimleri yapılması

Müdürlüğümüzce yapılan kontrol
denetimleri neticesinde düzenlenen
tutanaklar, nihai değerlendirme için
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna
gönderilmesi

Arşive kaldırılması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Reçete Dağıtımı

Reçete

Müdürlüğümüzce belirli periyotlarla
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna
gidilerek; yeşil, kırmızı,
turuncu ve mor reçeteler teslim
alınması

Söz konusu reçeteler sağlık kurum ve
kuruluşlarından gelen resmi yazılı
talepler
doğrultusunda; Müdürlüğümüzce ilgili
yerlere imza karşılığı teslim edilmesi.

Müdürlüğümüzce kayıtları
tutularak; dosyalanması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların imha süreci

Denetim süreci

İlimizde ki eczanelerde/ ecza
depolarında miadı dolmuş veya
bozulmuş kullanımı risk oluşturan vb.
nedenlerle imhası , gereken
uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun
ilgili yazısı doğrultusunda; ambalaj
türlerine göre ayrılıp güvenli bir
şekilde ambalajlandıktan ve
listelendikten sonra Müdürlüğümüze
dilekçe ile teslim edilmesi

Söz konusuambalajlar ve 3
nüsha olan listeler ,
Müdürlüğümüzce
kontrol edilip,
onaylanması

Onaylanan listelerinbir nüshası
eczane/ecza deposu mesul
müdürüne geri verilir, diğer nüshası
Müdürlüğümüzcesaklanır, son nüshası
da miadı geçmiş ilaçambalajlarının
içine
yerleştirilmesi

Ambalajlar
Müdürlüğümüzce
açılmayacak şekilde
mühürlenmesi

İlgili genelge doğrultusunda bertaraf edilmek üzere
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslı kuruluşlara ulaştırılması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni süreci

Nöbetçi eczanelerin belirlenme işlemlerine başlanır

Ay içerisinde nöbet
tutulacak günlerin
belirlenmesi

Nöbet tutulacak
günlere ait çalışma
saatlerinin
belirlenmesi

Nöbet tutacak
eczanelerin
belirlenmesi ve
listesinin
hazırlanması

Nöbetçi listesinin
Türk Eczacıları
Birliğine onaya
gönderilmesi

Elektronik
Sistem

Onaylandı mı?

Nöbet listelerinin
yayınlanmaya
hazırlanması

Nöbetçi listelerinin
düzeltilmesi

Nöbetçi listeleri yayımlanır

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Eğitim toplantılarının düzenlenmesi

Farmakovijilans Konulu Eğitim Toplantısı planına başlanır
Toplantı
birim içi
mi?

Toplantı
gereksiniminin üst
makama iletilmesi

Toplantının planlanması
(tarih, yer, saat, katılımcılar,
gündem, ikram, bilgi-işlem
desteği, fotoğrafçı, basın,
sunum vs.)

Toplantı
yapılması
onaylandı
mı?

Toplantı planının üst
makama onaya
sunulması

Hayır

Toplantı planı
Toplantı planının
iptal edilmesi

Plan uygun
mu?
Evet

Resmi yazı ile ilgili
kurum/birimlere
toplantı planı iletilerek,
uygun sayı ve nitelikte
personel isimlerinin
istenmesi

EBYS

Kurum/birimlerden İletilen
isimler için toplantı planı
dahilinde üst makamdan
resmi olur alınması

İlgili kurum/birim/kişilere
resmi olurun
gönderilmesi

EBYS

Toplantı planının (tarih, yer,
saat, gündem) yazı ile
katılımcılara bildirilmesi

Toplantının
gerçekleştirilmesi, üyelere
toplantı katılım formunun
imzalattırılması

Toplantı
Katılım Formu

Gündem maddelerinin,
dilek ve önerilerin
yazılı olarak tutanak haline
getirilmesi ve
tüm üyelere imzalattırılması

Tutanak

İlgili Kurumlarala eğitim paylaşılır

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Farmakovijilans İrtibat Noktası Tanımlanması

Farmakovijilans İrtibat Noktası (FİN) Tanımlama işlemlerine başlanır

Bağlı hastaneler
tarafından FİN
görevlendirme yazılarının
birimimize gelmesi

EBYS

FİN tanımlamaların
değerlendirilmesi

FİN
tanımlamalarının
onaya sunulması

Hayır

Onaylandı
mı?

Görevlendirme
dokümanlarının
hazırlanması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Yardımcı Eczacı İşlemleri

Başvuru yapılması

Yardımcı eczacı olarak çalışmak
isteyen eczacı tarafından
Müdürlüğümüze
dilekçe ve ekindeki ilgili belgeler ile
resmi başvuru yapılması

Gerekli belgelerin ilgili mevzuat
doğrultusunda uygunluğunun
kontrolü Müdürlüğümüzce yapılması

Belgeler ile ilgili inceleme yapıldıktan
sonra Bölge Eczacı Odasına
gönderilir.Yönetim kurulu
toplantısında kayıt işlemleri yapılarak
belgeler incelenir.İşlem
tamamlandıktan sonra
Müdürlüğümüze üst yazı ile evraklar
gönderilmesi.

Sağlık Müdürlüğü nde herhangi bir
belge düzenlenmeksizin dosya
kayıtları oluşturulup,
TİTCK tarafından gerekli düzenlemeler
yapıldıktan
sonra İl Sağlık Müdürlüklerinin
kullanımına açılacak
olan elektronik sisteme söz konusu
kayıtların işlenmesi işlemleri
yapılması.

Valilik Makamına
OLUR a sunulması

Yardımcı eczacılık süresini
tamamlayan kişilere de bu sistemden
alınan çıktı eke konulmak suretiyle,
yardımcı eczacılığını tamamladığına
dair resmi yazı verilmesi

Arşive kaldırılması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: İkinci Eczacı İşlemleri

İkinci eczacı olarak çalışmak
isteyen eczacı tarafından
Müdürlüğümüze
dilekçe ve ekindeki ilgili
belgeler ile resmi başvuru
yapılması

Gerekli belgelerin
ilgili mevzuat Doğrultusunda
uygunluğunun
Kontrolü Müdürlüğümüzce
yapılması

İkinci Eczacı Belgesi
düzenlenerek Valilik
Makamına OLUR a
sunulması

Eczane ve Eczacı Bilgileri TİTCK
Elektronik bilgi sistemine kayıt edilmesi

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Sahte Kaçak Ürünlerin Süreç Takibi

Ele geçirilen sahte/kaçak ürünler birimimize bildirilir

Sahte ürüne ait
numunenin
gelmesi

Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumuna üst
yazı
hazırlanması

EBYS

Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumuna üst
yazı ile
numunenin
gönderilmesi

Gelen yazının
Savcılığa
bildirilmesi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan gelen
cevabi yazıya göre işlem tesis edilmesi

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Kamu Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Özel ADSM ve Özel ADSP, Diş Hekimi Muayenehanesi Ruhsatlandırma / Ruhsat
Yenileme İşlemleri

Yeni kuruluş açma talep ve dosyası gelir

Sağlık kuruluşunun türüne göre ilgili
yönetmelik Ek-1 deki belgelerin dizi
pusulası ile alınması

Sağlık kuruluşunun türüne göre ilgili
yönetmelik Ek-1 deki belgelerin
olduğu dosyanın incelenmesi ve belge
eksikliklerinin tespit edilmesi

Hayır

Uygun mu?

Evet

7 iş günü içerisinde
incelemenin tamamlanması ve
tespit edilen eksikliklerin
başvuru sahibine bildirilmesi

Biri oda temsilcisi diş hekimi
olmak kaydıyla en az üç kişilik
Teknik İnceleme Komisyonunun
oluşturulması

Eksiklikler
giderildi mi?

Teknik İnceleme Komisyonunun
Valilik Oluruna sunulması

Hayır

Onaylandı mı?
Talep reddedilir
Evet

Komisyon üyelerine olur ve
inceleme zamanının bildirilmesi

10 iş günü içerisinde teknik
inceleme ekibi tarafından yerinde
inceleme yapılması

Davet edilen diş hekiminin
gelmemesi durumunda tutanak
tutularak oda temsilcisi olmadan
yerinde inceleme yapılması

1

1

Teknik İnceleme Komisyonunun
incelemeyi
tamamlaması

Hayır

Uygun mu?

Evet

Tespit edilen
eksiklik/uygunsuzlukların
tamamlanması
konusunda raporda belirtilen
hususların, Müdürlük tarafından
başvuru sahibine yazılı olarak
bildirilmesi

Başvurunun bütün şartları
taşıdığının tespit edilmesi
halinde Müdürlük tarafından on
iş günü içerisinde ilgili
yönetmelik Ek-2 de yer
alan ruhsatname düzenlenmesi

Eksiklik
tamamlandı mı?

Poliklinik ve ADSM lerde
ruhsata ilave olarak, mesul
müdür adına Ek-3 te yer alan
mesul müdürlük belgesinin
düzenlenmesi

Hayır

Evet

Talep reddedilir

Komisyon üyelerine
yeniden inceleme
zamanının bildirilmesi

Mesul müdür kuruluşta
mesleğini icra edecek ise mesul
müdür dâhil diğer sağlık
çalışanlarının her birine Ek-4 te
yer alan çalışma belgesinin
düzenlenmesi

Teknik inceleme ekibi
tarafından
yerinde inceleme
yapılması

Ağız ve diş sağlığı teknikeri
çalıştırılıyorsa ayrıca çalışma
belgesinin düzenlenmesi

Düzenlenen belgelerin aslının,
mesul müdüre/muayenehane
diş hekimine imza
karşılığında teslim edilmesi
Düzenlenen belgelerin
ÇKYS ye kayıt
edilmesi

ÇKYS

Düzenlenen bu belgelerin ve başvuru
dosyasının bir örneği müdürlükte saklanır

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Kamu Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Protez Lab. Ruhsat Yenileme İşlemleri

Ruhsat yenileme işlemlerine yönelik talep gelir

İlgili mevzuatı gereği
istenen belgelerin dizi
pusulası ile alınması

Belgelerin olduğu
dosyanın incelenmesi ve
belge eksikliklerinin tespit
edilmesi
İncelemenin
tamamlanması ve
tespit edilen eksikliklerin
başvuru sahibine
bildirilmesi

Hayır

Uygun mu?

Denetim ekibine bağlı
odadan
personelin gelmesi

Evet

Odadan katılım olmaması
durumunda tutanak
tutularak oda temsilcisi
olmadan yerinde
inceleme yapılması

Evet
Eksiklikler
giderildi mi?

Denetim ekibi
tarafından yerinde
inceleme yapılması

Denetim ekibinin
incelemeyi
tamamlaması ve faaliyetin
sonlandırıldığına dair
tutanak tutulması

Hayır

Talep reddedilir
Ruhsat ve mesul
müdürlük belgelerinin
iptaline yönelik yazı
hazırlanması
Hayır

Yazının Valilik Olur una
sunulması

Uygun mu?

Evet
Belgelerin iptaline
yönelik
ÇKYS ye kayıt edilmesi

ÇKYS

İşlem tamamlanır

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Kamu Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Özel Diş Protez Laboratuvarı Mesul Müdür Belgesi İşlemleri

Mesul Müdürlük belgesi düzenlenme talebi gelir

Yönetmelik Ek-1 deki
belgelerin olduğu
dosyanın alınması

Yönetmelik Ek-1 deki
belgelerin olduğu
dosyanın incelenmesi ve
belge eksikliklerinin tespit
edilmesi

Hayır

Uygun mu?

Tespit edilen eksikliklerin
başvuru
sahibine bildirilmesi

Evet

Eksiklikler
giderildi mi?

Yönetmelik Ek-3
Mesul Müdürlük
Belgesinin
düzenlenmesi

Hayır

Evet

Talep reddedilir

Düzenlenen belgelerin
aslının, mesul
müdüre imza karşılığında
teslim edilmesi

Düzenlenen belgelerin
ÇKYS ye kayıt
edilmesi

Düzenlenen bu belgelerin ve başvuru
dosyasının bir örneği müdürlükte saklanır

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Kamu Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Protez Lab. Personel Çalışma Belgesi

Personel Çalışma belgesi düzenlenme talebi gelir
Mesul müdür imzalı
personel çalışma
belgesi ve Yönetmelik Ek1 deki belgelerin
olduğu dosyanın alınması
Yönetmelik Ek-1 deki
belgelerin olduğu
dosyanın incelenmesi ve
belge eksikliklerinin tespit
edilmesi

Hayır

Uygun mu?

Tespit edilen eksikliklerin
başvuru
sahibine bildirilmesi

Evet

Eksiklikler
giderildi mi?

Personel çalışma
belgesinin
düzenlenmesi ve
onaylanması

Hayır

Evet

Talep reddedilir

Düzenlenen belgelerin
aslının, mesul
müdüre imza karşılığında
teslim edilmesi

Düzenlenen belgelerin
ÇKYS ye kayıt
edilmesi

Düzenlenen bu belgelerin ve başvuru
dosyasının bir örneği müdürlükte saklanır

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Kamu Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Özel Diş Protez Laboratuvarı Denetim İşlemleri

Laboratuvarlar Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden en az yılda bir defa denetlenir

Şube Müdürünün başkanlığında,
Bakanlığa bağlı çalışan bir diş
hekimi, bir diş protez teknisyeni ve bir
sağlık memuru ile varsa o ilin diş protez
teknisyenleri odasının veya derneğinin
görevlendireceği bir diş protez
teknisyeninin de bulunduğu il denetim
ekibinin oluşturulması

Denetim
Komisyonunun
Valilik
Oluruna sunulması

Hayır

Onaylandı mı?

Evet
Komisyon üyelerine olur
ve inceleme zamanının
bildirilmesi

Denetim ekibi tarafından
yerinde inceleme
yapılması

Denetleme Formuna göre
yerinde denetim yapılarak
form ve laboratuvara ait
Teftiş Denetim Defterinin
doldurulması

Tespit edilen eksiklik/
uygunsuzlukların
tamamlanması
için başvuru sahibine
bildirilmesi

Hayır

Uygun mu?

Verilen süre sonunda
denetim ekibi tarafından
yerinde inceleme
yapılması

Form ve defterin denetim
ekibi ve laboratuvarın
mesul müdürü
tarafından imza altına
alınması

Evet

Evet
Denetim formunun bir nüshası ilgili
kuruluşa teslim edilerek, bir nüshası
denetim dosyasına kaldırılır

Eksiklik
tamamlandı
mı?

Hayır
Denetleme formunda belirtilen
ceza müeyyide uygulanır

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Kamu Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Ruhsatsız Özel ADSM, Özel ADSP, Diş Hekimi Muayenehanelerine yönelik şikayet
sonucu denetim yapılması

Ruhsatsız Özel ADSM, Özel ADSP, Diş Hekimi Muayenehanelerine yönelik şikayet gelir
İş yeri adres tespitinin
yapılması

Denetim Ekibi
Komisyonunun
oluşturulması

Denetim Ekibi
Komisyonunun Valilik
Oluruna sunulması

Hayır

Onaylandı mı?

Evet
Komisyon üyelerine
olağanüstü denetim
zamanının bildirilmesi

Denetim ekibi tarafından
yerinde inceleme
yapılması

Denetim sonucunun
tutanak altına alınması

Eksikliklerin başvuru
sahibine bildirilmesi ve 7
iş günü içerisinde
tamamlaması

Sağlık kuruluşunun türüne
göre ilgili yönetmelik Ek-1
deki belgelerin olduğu
dosya ile Müdürlüğe
başvurması

Eksiklik giderildi
mi?

Evet

Kapatma için Valilik
Olur u
alınması

Hayır

Kolluk kuvvetleri
eşliğinde
işyerinin
mühürlenmesi

İşyeri eksiklikleri giderilir

İşyeri mühürlenir

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi İşlemleri

Başvurunun resmi yazı ile Müdürlüğümüze gelmesi
Müdürlüğümüz
tarafından başvurunun
incelenmesi

Müdürlüğümüz
tarafından ambulanslar ve
ambulans servisinin
adresinde ön incelemesi
yapılması

Eksiklik var
mı?

Eksiklerin tamamlanması
için kuruma bildirilmesi

Evet

Hayır

Ambulans ruhsatı için
gerekli dosyanın istenmesi

Ambulans servisi ruhsatı
ile ilgili dosya
kontrol edilmesi

Eksik evrakların
tamamlanması
için kuruma bildirilmesi

Eksiklik var
mı?

Hayır

Evet

Kurum tarafından gerekli
ücretin yatırılması

Ambulans servisi
uygunluk
belgesi düzenlenmesi

Ambulans uygunluk
belgesi
düzenlenmesi

Düzenlenen
belgelerin kuruma
teslim edilmesi

Personel çalışma belgesi
düzenlenmesi

Belgelerin dosyalanarak arşivlenmesi

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Ambulans Uygunluk Belgesi İşlemleri

Başvurunun resmi yazı ile Müdürlüğümüze gelmesi
Müdürlüğümüz
tarafından başvurunun
incelenmesi

Müdürlüğümüz
tarafından ambulans ve
sağlık birimi ön incelemesi
yapılması

Eksiklik var
mı?

Eksiklerin tamamlanması
için kuruma bildirilmesi

Evet

Hayır

Ambulans ruhsatı için
gerekli dosyanın istenmesi

Ambulans servisi ruhsatı
ile ilgili dosya
kontrol edilmesi

Eksik evrakların
tamamlanması
için kuruma bildirilmesi

Eksiklik var
mı?

Hayır

Evet

Kurum tarafından gerekli
ücretin yatırılması

Ambulans uygunluk
belgesi düzenlenmesi

Düzenlenen belgelerin
kuruma
teslim edilmesi

Belgelerin dosyalanarak arşivlenmesi

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: İlkyardım Eğitim Merkezi Açma İşlemleri

Başvurunun resmi yazı ile Müdürlüğümüze gelmesi
Müdürlüğümüz
tarafından başvurunun
incelenmesi

İlkyardım yönetmeliğinde
belirtilen
şartlar ve belgelerin
kontrol edilmesi

Eksiklik var
mı?

Hayır

Ambulans ruhsatı için
gerekli dosyanın istenmesi

Ambulans servisi ruhsatı
ile ilgili dosya
kontrol edilmesi

Eksik evrakların
tamamlanması
için kuruma bildirilmesi

Eksiklik var
mı?

Hayır

Evet

Kurum tarafından gerekli
ücretin yatırılması

Ambulans servisi
uygunluk
belgesi düzenlenmesi

Ambulans uygunluk
belgesi
düzenlenmesi

Düzenlenen
belgelerin kuruma
teslim edilmesi

Personel çalışma belgesi
düzenlenmesi

Belgelerin dosyalanarak arşivlenmesi

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: İlkyardım Eğitimi İşlemleri

Eğitim ihtiyacının ortaya çıkması

Eğitim verilecek
kurumların
belirlenmesi

Kurum içi/
kurum dışı?

Kurum dışı

Başvuru
dilekçesi

Kurum içi
Eğitim süresi 3 yılı
dolanlarınbelirlenmesi;
resmi yazı ile ASOS'tan
bilgilendirilmeleri

Dilekçe ile müracaatların
alınması

ASOS

Eğitim için planlanan sayı
ve başvuru sırasına göre
müracaatların
değerlendirilmesi

Başvuru
kabul edildi
mi?
Eğitim havuzuna dahil edilerek sırası ile
yeni planlanacak eğitimlere katılımın sağlanması
Planlanan sayıdaki
başvurunun
eğitime dahil edilmesi

Eğitimin planlanması
(tarih, saat,
eğitimciler ve
kursiyerlerin belirlenmesi)

Eğitim için ilgili birim
ve/veya kurumlar ilgili
yazışmaların
yapılması

Eğitimcilere ve
kursiyerlere eğitim
bilgilendirilmesinin
yapılması

1

1

Eğitim duyurusunun
yapılması
(web/yazışma, telefon
vd.)

EBYS
Web

Eğitimin planlanması
(eğitim materyali
hazırlanması, eğitim
salonu vd.)

Eğitimin gerçekleştirilmesi

Eğitim katılımcılarının
kayıt ve kontrolü, eğitim
materyali dağıtılması

Eğitim anketi
var mı?
Evet
Eğitim Anketi

Hayır Anketin doldurtulması

Katılım
belgesi
verilecek mi?

Hayır

Evet
Katılım
belgesi

Katılım belgesi/sertifika
verilmesi

Eğitimin sonlandırılması

Belgelerin dosyalanarak arşivlenmesi

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: İlkyardım Eğitimi Sınav İşlemleri

İlkyardım eğitimlerinin tamamlanması

Eğitim veren kurumun
belirlenmesi

Kamu/Özel
mi?

Özel

Kamu

Özel ilkyardım eğitim
merkezlerinin; eğitim
tarihlerini ve kursiyer
listelerini 3 gün önceden
Eğitim Birimimize göndermesi

Eğitim birimimizde yapılması
planlanan sınav tarihinin
belirlenmesi

Sınavda görev alacak
gözetmenlerin
yönetmelikte belirtildiği
şekilde belirlenmesi

Sınav için ilgili birim
ve/veya kurumlar ilgili
yazışmalar yapılması

EBYS

Sınav soruları

Sınav sorularının
hazırlanması

Teorik sınavın
gerçekleştirilmesi

1

1

Teorik sınavın
değerlendirilmesi

EBYS
Web

Teorik sınav
başarılı mı?

Hayır
Kişinin sınav sürecinin sonlandırılması

Evet
Teorik sınav sonuçları başarılı
olanların uygulama sınavına
alınması

Uygulama sınavı sonuçlarının
gözetmen ekibi tarafından
değerlendirilmesi

Sınav Sonuçları

Sınav sonuçları ve başarı
durumunun eğitim birimi
tarafından merkezlere yazı ile
gönderilmesi

Uygulama
sınavı başarılı
mı?

Hayır
Kişinin sınav sürecinin sonlandırılması

Evet
Sınav sonucu başarılı olanlara
sertifika düzenlenmesi ve
onaylanması

Düzenlenen
sertifika/ilkyardım kimlik
kartları ilgili ilkyardım eğitim
merkezine imza karşılığı
teslim edilmesi

Belgelerin dosyalanarak arşivlenmesi

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Acil Sağlık Hizmetleri Toplantıları

Toplantı gereksiniminin oluşması
Toplantı
birim içi
mi?
Hayır
Toplantı gereksiniminin üst
makama
iletilmesi

Toplantı
yapılması
onaylandı mı?

Hayır

Evet
Toplantının planlanması
(tarih, yer, saat, katılımcılar,
gündem, bilgi-işlem
desteği, fotoğrafçı, basın,
sunum vs.)

Toplantı planının üst
makama onaya
sunulması

Plan uygun
mu?

Toplantı planı

Evet

Resmi yazı ile ilgili
kurum/birimlere toplantı
planı iletilerek, uygun sayı
ve nitelikte personel
isimlerinin istenmesi

EBYS

Kurum/birimlerden İletilen
isimler için toplantı planı
dahilinde üst makamdan
resmi olur alınması

EBYS

Hayır
EBYS

Katılımcı
listesi
onaylandı
mı?

İlgili kurum/birim/kişilere
resmi olurun
gönderilmesi

EBYS

1

1

Toplantı planının (tarih, yer,
saat,
gündem) yazı ile
katılımcılara bildirilmesi

Toplantının
gerçekleştirilmesi, üyelere
toplantı katılım formunun
imzalattırılması

Toplantı Katılım
Formu

Gündem maddelerinin,
dilek ve önerilerin
yazılı olarak tutanak haline
getirilmesi ve
tüm üyelere imzalattırılması

Tutanak

Basın birimine gönderilecek
toplantı bilgi notu
hazırlanması ve
fotoğrafların
2 belirlenmesi

Toplantı tutanağının katılımcıların
e posta adreslerine/kurumlara/ Bakanlığa gönderilmesi

Toplantı bilgi
notu
Fotoğraflar

Toplantı bilgi notu ve fotoğrafların
Müdürlüğümüz basın birimine gönderilmesi

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı Hazırlanması

Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planının (YDHGOP)
hazırlanma/güncellenme zamanının gelmesi
Yerel Düzey Sağlık Hizmet
Grubu Operasyon Planının
YDHGOP
Şablonuna göre hazırlanması

YDHGOP
Şablonu

YDHGOP için İzleme ve Kontrol
Listesinin 1. değerlendirici
(YDHGOP
Hazırlayan İl Sağlık Müdürlüğü
Personeli) tarafından
doldurulması

İzleme ve
Kontrol Listesi

YDHGOP'nın, Acil Sağlık
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ne iletilmesi

YDHGOP

Genel Müdürlük tarafından
eksikliklerin Müdürlüğümüze
bildirilmesi, eksikliklerin
Müdürlüğümüzce düzeltilmesi

Genel Müdürlük tarafından
YDHGOPın
incelenmesi

YDHGOP

Eksiklik var
mı?

Hayır

Evet
2. değerlendirici (Ulusal
Düzeyde HG Planını Hazırlayan
Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Personeli)
tarafından YDHGOP için
İzleme ve Kontrol Listesinin
doldurulması (onaylanması)

İzleme ve
Kontrol Listesi

Genel Müdürlük tarafından
onaylanan YDHGOP'nın İl
Sağlık Müdürlüğü'nce İl Afet
ve Acil durum Müdürlüğü (İl
AFAD) a iletilmesi

YDHGOP

YDHGOP için 3.
Değerlendirici (AFAD İl
Müdürlüğü) tarafından
İzleme ve Kontrol Listesinin
doldurulması

İzleme ve
Kontrol Listesi

1

1

YDHGOP'nın İl Afet ve Acil
Durum
Koordinasyon Kuruluna
sunulması

YDHGOP

İl Afet ve Acil Durum
Koordinasyon
Kurulu tarafından
YDHGOP'nın
onaylanması

YDHGOP

İl Afet Müdahale Planının,
Vali yardımcısının uygun
görüşüyle (26 adet
yerel düzey operasyon planı
eki ile birlikte) Vali ye onaya
sunulması
İl Afet Müdahale Planının
(diğer 26 adet yerel düzey
operasyon planı eki ile
birlikte) Valilik Makamınca
onaylanması

YDHGOP
(26 adet)

Onaylanmış İl Afet Müdahale
Planı ve eki olan 26 adet
operasyon planının İl
AFAD tarafından Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığına
bilgi olarak, CD içerisinde
iletilmesi

YDHGOP
(26 adet)

Onaylanan YDHGOP'nin
planda görev tanımı olan İl
Sağlık Müdürlüğü
birimlerine dağıtımının
yapılması ve sorumlulara
tebliğ edilmesi

YDHGOP

Onaylanan YDHGOP'nin
(gizlilik arz eden ekler
dışında) destek çözüm
ortakları ve diğer hizmet
grupları ile paylaşılması

YDHGOP

Onaylanan YDHGOP'nin
AYDES
kullanıcısı tarafından AYDES
programına yüklenmesi

YDHGOP
AYDES

Evrakların ilgili dosyaya kaldırılması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Hastane Afet Planı (HAP) Hazırlanması

İlgili birimlerce hazırlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının (HAP) birimimize gelmesi

İncelenmek üzere ilgili
hastaneye
gönderilmesi

Kamu/Özel
/üniversite
Hastanesi
mi?

Kamu Hastaneleri

Kamu Hastaneleri HAP
Komisyonu tarafından
hazırlanan planın;
incelenmek üzere Kamu
Hastaneleri Hizmetleri
Başkanlığına
gönderilmesi

Üniversite Hastanesi

Üniversite Hastaneleri HAP
Komisyonu tarafından
hazırlanan
planın; incelenmek üzere
Üniversite Rektörlüğüne
gönderilmesi

Özel Hastaneler HAP
Komisyonu
tarafından hazırlanan planın;
incelenmek üzere Özel Yataklı
Tesisler Birimine gönderilmesi
Özel Hastane

Plan uygun
mu?

Eksiklerin giderilmesi için,
İnceleme Makamınca
hastanelere bildirilmesi

Hayır

Evet
İlgili Makamca incelenen HAP
ın, her yıl 1 Şubat tarihine
kadar İl Sağlık Müdürlüğüne
onaylanmak/
güncellenmek üzere
gönderilmesi

Birimimiz tarafından planın
Bakanlıkça belirlenen standart
denetleme formuna
uygunluğunun kontrol
edilmesi
Hayır

Uygun mu?

Evet
İl Sağlık Müdürü onayına
sunulması

Onaylanan planın (onay
sayfasının) bir örneğinin ilgili
hastaneye (İnceleme
Makamına bilgi verilerek)
gönderilmesi

Onaylanan planın bir örneğinin
birim arşivine kaldırılması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: UMKE Temel Eğitimi Düzenlenmesi

UMKE ye katılmak isteyen personelin, dilekçe ile birimimize şahsen başvuru yapması

Her personel için UMKE
Personeli
fotoğraflı kayıt formunun
doldurulması

Başvuru formları

Yıllık Faaliyet Programına
istinaden düzenlenecek olan
UMKE Temel
Eğitiminin planlanması

Eğitim Planı

Acil Sağlık Hizmetleri Başkan
Yardımcısı, Uzman/Şube
Müdürü, UMKE
Sorumlusundan oluşan
komisyon kurulması

Toplanan başvuru
formlarının
komisyona sunulması

Başvuru formları

Başvuruların eğitimden iki
ay önce
komisyonca
değerlendirmesi

Başvuru
uygun mu?

Hayır
Başvurunun kabul edilmediğinin
resmi yazı ile ilgili kişiye bildirilmesi

Evet
Uygun görülen katılımcılar
ve eğitimciler için eğitim
tarihinden 1 ay öncesine
kadar Makam oluru
alınması

Katılımcı ve
eğitimci listesi

Makam Olurunun ilgililere
tebliğ
edilmesi

1

1

UMKE Temel Eğitim Modülü
konuları dahilinde eğitim
materyallerinin
eğitim tarihinden bir hafta
öncesine kadar hazırlanması
ve kontrol edilmesi

Eğitim materyallerinin
yeniden
hazırlanması

Uygun mu?

Eğitimin UMKE Temel Eğitim
Modülü
konuları dahilinde
düzenlemesi

Eğitim sonunda katılımcılara
katılım
belgelerinin verilmesi

Katılım Belgesi

UMKE Temel Eğitimi alan
personelin
ÇKYS'ye işlenmesi

ÇKYS

Eğitim bitimini takiben bir
hafta
içerisinde ayrıntılı bir
faaliyet raporu
düzenlenmesi

Faaliyet raporu, eğitim
fotoğraf ve
videoları ile birlikte resmi
yazı ile Acil Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi

Faaliyet raporu,
eğitim fotoğraf
ve videoları

Evrakların dosyaya kaldırılması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: UMKE Geliştirme Eğitimi Düzenlenmesi

Bakanlıkça onaylanan Yıllık Faaliyet Programının yayınlanması

Yıllık Faaliyet Programına
istinaden düzenlenecek
UMKE Geliştirme Eğitimi
planlanması

Eğitim planı

Eğitime katılımı uygun
görülen katılımcılar ve
eğitimciler için otuz gün
öncesinden Makam
oluru alınması

Katılımcı ve
eğitimci listesi

Makam Olurunun ilgililere
tebliğ edilmesi

Eğitim materyallerinin
eğitim tarihinden bir
hafta öncesine kadar
hazırlanması ve kontrol
edilmesi

Eğitim materyallerinin
yeniden
hazırlanması

Uygun mu?

Evet

Eğitimin gerçekleştirilmesi

Eğitim sonunda katılımcılara
katılım belgesi
verilmesi

Katılım belgesi

Eğitim bitimini takiben bir
hafta içerisinde
ayrıntılı bir faaliyet raporu
düzenlenmesi

Faaliyet raporu

Faaliyet raporu, eğitim
fotoğraf ve videoları
ile birlikte resmi yazı ile Acil
Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi

Evrakların dosyaya kaldırılması

Faaliyet raporu,
eğitim fotoğraf
ve videoları

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Hastane Afet Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi Düzenlenmesi

Bakanlıkça onaylanan Yıllık Faaliyet Programının yayınlanması

Yıllık Faaliyet Programına
istinaden düzenlenecek HAP
Eğitiminin planlanması
(tarih, saat, yer vs.)

Eğitime katılacak katılımcılar
ve eğitimciler için otuz gün
öncesinden Makam oluru
alınması

Makam Olurunun ilgililere
tebliğ
edilmesi

Eğitim materyallerinin
eğitim tarihinden bir hafta
öncesine kadar
hazırlanması ve kontrol
edilmesi

Eğitim sonunda katılımcılara
katılım
belgesi verilmesi

Katılım belgesi

Eğitim bitimini takiben bir
hafta içerisinde ayrıntılı bir
faaliyet raporu
düzenlenmesi

Faaliyet raporu

Faaliyet raporu, eğitim
fotoğraf ve videoları ile
birlikte resmi yazı ile Acil
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne gönderilmesi

Faaliyet raporu
fotoğraf, video

EBYS

Evrakların dosyaya kaldırılması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: UMKE İl Tatbikatı Düzenlenmesi

Tatbikat zamanının gelmesi

Bakanlıkça onaylanan ve
yayınlanan UMKE Yıllık
Faaliyet Programına göre İl
Tatbikatı planlanması

Tatbikat planı

EBYS

Planlanan tarihten 2 ay
öncesinden İl Sağlık Müdürü
veya Vekili tarafından
koordinasyon toplantısı
yapılması

Tatbikat planının üst
makamlara
sunulması

Uygun
bulundu mu?

Tatbikat planı

Hayır

Planlanlamanın gözden
geçirilmesi, gerekli
düzenlemelerin yapılması

Evet

Tatbikat kampı bölgesinin
kullanılması için ilgili
kurumlardan gerekli izinlerin
alınması

Tatbikata katılacak diğer
kurumlarla görüşülmesi,
ortak program hazırlanması,
resmi yazıların yazılması

EBYS

Görevlendirilecek
personelin ve
araçların resmi yazı ile Valilik
Onaylarının alınması

Onayların katılımcı
personelin
kurumlarına resmi yazı ile
gönderilmesi

1

1

Tatbikat için uygun arazi
hazırlıkları vd.
2 hafta öncesine kadar
bütün hazırlıkların
tamamlanması

Tatbikat koordinatörü ve
komitesi tarafından tüm
personel ile koordinasyon
toplantısı yapılması

Toplantıda tatbikat
kurallarının
açıklanması ve tatbikat
görevli/ sorumlularının tüm
personele tanıtılması

Tatbikat sonunda
katılımcılara katılım
belgelerinin verilmesi

Gerçekleştirilen tatbikatı
takiben bir hafta içerisinde
ayrıntılı bir faaliyet raporu
düzenlenmesi

Faaliyet raporunun, tatbikat
fotoğraf ve video
görüntüleri ile birlikte resmi
olarak Acil Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi

Evrakların dosyaya kaldırılması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Tatbikatı Düzenlenmesi

Tatbikat zamanının gelmesi
Hastanenin birimimize
tatbikatın tarihini,
senaryosunu ve türünü
(masabaşı, saha)
belirleyerek resmi yazı ile
bildirim yapması

Tatbikat planı

Tatbikat esnasında
birimimizden ve tatbikat
yapılan hastanenin,
inceleme makamından
birer yetkilinin hazır
bulunması

Tatbikatın gerçekleştirilmesi

Birim yetkilimiz tarafından
Bakanlıkça belirlenen HAP
Tatbikat Değerlendirme
Formunun doldurulması

Doldurulan forma istinaden
tatbikat
raporunun hazırlanması

Tatbikat
Değerlendirme
Formu

Tatbikat
Değerlendirme
Formu

Tatbikat sonunda birimimiz,
hastane ve inceleme
makamından temsilcilerinin
katılımıyla tatbikat
değerlendirmesinin
yapılması

Hastanenin hazırlayacağı
tatbikat raporunu, tatbikat
resim ve videolarını
birimimize göndermesi

Tatbikat raporu,
resim ve video

Hazırladığımız rapora
hastanenin gönderdiği
raporu da ekleyerek
hastanenin
bağlı bulunduğu kurumun
inceleme makamına gereği
için gönderilmesi

Tatbikat raporu,
resim ve video

Evrakların dosyaya kaldırılması

BAŞKANLIK: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
BİRİM: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İŞ SÜRECİ: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Toplantıları

Toplantı gereksiniminin oluşması

Toplantı
birim içi
mi?

Hayır

Toplantı gereksiniminin
üst makama
iletilmesi

Toplantı
yapılması
Onaylandı mı
?

Hayır
Toplantı planının iptal edilmesi

Evet
Toplantının planlanması
(tarih, yer, saat,
katılımcılar, gündem,
bilgi-işlem desteği,
fotoğrafçı, basın, sunum
vs.)

Toplantı planının üst
makama onaya
sunulması

Toplantı planı

Plan uygun
mu?
Evet

EBYS

Resmi yazı ile ilgili
kurum/birimlere
toplantı planı iletilerek,
uygun sayı ve nitelikte
personel isimlerinin
istenmesi

EBYS

Kurum/birimlerden
İletilen isimler için
toplantı planı dahilinde
üst makamdan
resmi olur alınması

EBYS

1
hayır

1

Katılımcı
listesi
onaylandı
mı?

Evet

İlgili
kurum/birim/kişilere
resmi olurun
gönderilmesi

EBYS

Toplantı planının (tarih,
yer, saat,
gündem) yazı ile
katılımcılara bildirilmesi

Toplantının
gerçekleştirilmesi,
üyelere
toplantı katılım
formunun
imzalattırılması
Gündem maddelerinin,
dilek ve önerilerin
yazılı olarak tutanak
haline getirilmesi ve
tüm üyelere
imzalattırılması

Basın birimine
gönderilecek toplantı
bilgi
notu hazırlanması ve
fotoğrafların
belirlenmesi

Toplantı tutanağının katılımcıların
e posta adreslerine/kurumlara/ Bakanlığa gönderilmesi

Toplantı Katılım
Formu

Tutanak

Toplantı bilgi
notu
Fotoğraflar

Toplantı bilgi notu ve fotoğrafların
Müdürlüğümüz basın birimine gönderilmesi

EBYS

