RİZE
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

KAMU SAĞLIK TESİSLERİ BİRİMİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI

KAMU SAĞLIK TESİSLERİ BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

3.2.1 Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri,
belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları
bünyesindeki sağlık tesislerine ait binaların ön izin, ruhsat ve faaliyet izni ile ilgili
işlemlerini yürütmek süreci.
3.2.2 Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri,
belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları
bünyesindeki sağlık tesislerinin yatak/ünit artırma/azaltma, rol değişikliği, özellikli
tıbbî hizmet birimi ve planlamaya tâbi cihaz ilave-iptali, isim ve adres değişikliklerine
ilişkin işlemleri yürütmek süreci.
3.2.3 Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri,
belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları
bünyesindeki sağlık tesislerinde açılacak birim/ünite/merkezlerin başvuru ve açılış
işlemlerini yürütmek, izlemek ve değerlendirmek süreci.
3.2.4 Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri,
belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları
bünyesindeki sağlık tesislerine ait ilçe, il ve bölge düzeyinde, yatak, birim ve ünite
kapasitelerinin planlanmasına ilişkin çalışma yaparak Bakanlığa bildirmek süreci
3.2.5 İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve
kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan
hedeflere uyumunu denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak, izleme ve
değerlendirme raporları hazırlamak süreci.
3.2.6 Sağlıkta tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, mevzuata aykırı
tanıtım ve bilgilendirme yapıldığı tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında
gerekli yaptırımları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak süreci
3.2.7 İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık
personeline verilen meslekten men cezalarını uygulama süreci.
3.2.8 Yıllık il denetim planlarını ve denetim faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa
sunmak, denetçileri belirlemek ve denetim ekiplerini kurmak süreci.
3.2.9 Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya
yaptırmak süreci.

3.2.10 Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak,
görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay,
seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere
katkı ve/veya katılım sağlamak süreci

3.2.1 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI 2. VE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ,
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ, BELEDİYELER, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
İLE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜNYESİNDEKİ SAĞLIK
TESİSLERİNE AİT BİNALARIN ÖN İZİN, RUHSAT VE FAALİYET İZNİ İLE
İLGİLİ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK SÜRECİ
İŞAKIŞ ŞEMASI

Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler,
organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerine
ait binaların ön izin, ruhsat ve faaliyet izni ile ilgili işlemlerini yürütmek süreci.

Bakanlıktan ön izin alınması amacıyla sağlık tesislerinin
Müdürlüğe başvuruda bulunması,

EBYS Resmi Yazı

E1

Uygunsuzluk Yok

Başvuruların evrak bazında
ve komisyon oluşturularak mahallinde
incelenmesi.
R1

Değerlendirme raporu ile birlikte
evrakların Bakanlığa iletilmesi,

EBYS Resmi Yazı

Rapor

K2

R2

Uygunsuzluk Var

K1

Uygunsuzluğun gerekçesi ile
kuruluşa yazılı olarak
bildirilmesi.

Ruhsat ve Faaliyet
İzin Belgesi

Bakanlıkça ruhsat ve faaliyet izin belgesi
düzenlenmesi.
Uygunsuzlukların giderilerek
Müdürlüğe bildirilmesi

EBYS Resmi Yazı

Bakanlık tarafından ruhsat ve faaliyet
izin belgesinin Müdürlüğe gönderilmesi..

EBYS Resmi Yazı

Ruhsat ve faaliyet izin belgesinin
kuruma imza karşılığı teslim edilmesi.

EBYS Resmi Yazı

EBYS Resmi Yazı

K2

R2

Bakanlığa ve SGK ya bildirilmesi.
R2

K2

E1

EBYS Resmi Yazı

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma
Yönetmeliği

R1

Evrak ve yerinde değerlendirmede eksiklik ve/
veya hata yapılması.

K1

İşin özelliğine göre uygun nitelikte personel
görevlendirilmesi.

R2

Bakanlık ve başvuru sahibi ile yapılan
yazışmalarda gecikmelerin yaşanması.

K2

İş akış planlarının hazırlanması. yazışmaların
sistemden, postadan teyit alınması.

3.2.2 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI 2. VE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ,
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ, BELEDİYELER, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
İLE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜNYESİNDEKİ SAĞLIK
TESİSLERİNİN YATAK/ÜNİT ARTIRMA/AZALTMA, ROL DEĞİŞİKLİĞİ,
ÖZELLİKLİ TIBBÎ HİZMET BİRİMİ VE PLANLAMAYA TÂBİ CİHAZ İLAVEİPTALİ, İSİM VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİ
YÜRÜTMEK SÜRECİ
İŞAKIŞ ŞEMASI

Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler,
organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinin yatak/ünit artırma/azaltma,
rol değişikliği, özellikli tıbbî hizmet birimi ve planlamaya tâbi cihaz ilave-iptali, isim ve adres değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütmek süreci.

EBYS Resmi Yazı

Sağlık tesislerinin taleplerinin gerekçeli olarak
Müdürlüğe bildirmesi,
E1

Müdürlük tarafından taleplerin
değerlendirilmesi

Uygunsuzluk Yok
R1

Rapor

Müdürlüğün uygun gördüğü
talepleri Bakanlığa iletmesi,

EBYS Resmi Yazı
R2

Uygunsuzluk Var
K1

Uygunsuzluğun gerekçesi ile
kuruluşa yazılı olarak
bildirilmesi.
K2

R2

ÇKYS

EBYS Resmi Yazı

EBYS Resmi Yazı

Bakanlığın tarafından uygun görülen
talepler ile Bakanlığın planlaması
dahilinde olan değişikliklerin ÇKYS
kayıtlarının yapılması.

Uygunsuzlukların giderilerek
Müdürlüğe bildirilmesi

Bakanlık tarafından Müdürlüğe bilgi
verilmesi,

Müdürlük tarafından sağlık tesisine bilgi
verilmesi
R2

EBYS Resmi Yazı

K2

K2

EBYS Resmi Yazı

R1

Evrak ve yerinde değerlendirme işlemlerinde
eksiklik ve/veya hata yapılması.

K1

Bakanlık ve başvuru sahibi ile yapılan
yazışmalarda gecikmelerin yaşanması

K2

R2

İş akış planlarının hazırlanması. yazışmaların
sistemden, postadan teyit alınması.

E1

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma
Yönetmeliği

Nitelikli personel görevlendirilmesi.

3.2.3 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI 2. VE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ,
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ, BELEDİYELER, ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİ İLE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
BÜNYESİNDEKİ SAĞLIK TESİSLERİNDE AÇILACAK
BİRİM/ÜNİTE/MERKEZLERİN BAŞVURU VE AÇILIŞ İŞLEMLERİNİ
YÜRÜTMEK, İZLEMEK VE DEĞERLENDİRMEK SÜRECİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri
ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinde açılacak birim/ünite/merkezlerin
başvuru ve açılış işlemlerini yürütmek, izlemek ve değerlendirmek süreci.

Sağlık tesislerinin açılacak birim/ünite/merkezler için
Müdürlüğe başvurması,

EBYS Resmi Yazı

E1

Başvuruların evrak bazında
ve komisyon oluşturularak mahallinde
incelenmesi.
K1
R1

Uygunsuzluk Yok

Müdürlüğün uygun gördüğü
talepleri Bakanlığa iletmesi,

EBYS Resmi Yazı

Rapor

Uygun görülen talepler için Bakanlığın
açılış onayı alarak sağlık tesisinin faaliyet
izin belgesine eklemesi,

ÇKYS

Bakanlık tarafından ÇKYS kayıtlarının
güncellenmesi.

Uygunsuzlukların giderilerek
Müdürlüğe bildirilmesi

R2

K2

EBYS Resmi Yazı

R1

Evrak ve yerinde değerlendirme işlemlerinde
eksiklik ve/veya hata yapılması.

K1

Bakanlık ve başvuru sahibi ile yapılan
yazışmalarda gecikmelerin yaşanması

K2

R2

İş akış planlarının hazırlanması. yazışmaların
sistemden, postadan teyit alınması.

E1

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma
Yönetmeliği

Bakanlık tarafından Müdürlüğe bilgi
verilmesi,

Müdürlük tarafından sağlık tesisine bilgi
verilmesi

EBYS Resmi Yazı

K2

R2

EBYS Resmi Yazı

EBYS Resmi Yazı

Uygunsuzluğun gerekçesi ile
kuruluşa yazılı olarak bildirilmesi.

K2

R2

EBYS Resmi Yazı

Uygunsuzluk Var

Nitelikli personel görevlendirilmesi.

3.2.4 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI 2. VE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ,
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ, BELEDİYELER, ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİ İLE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
BÜNYESİNDEKİ SAĞLIK TESİSLERİNE AİT İLÇE, İL VE BÖLGE
DÜZEYİNDE, YATAK, BİRİM VE ÜNİTE KAPASİTELERİNİN
PLANLANMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPARAK BAKANLIĞA
BİLDİRMEK SÜRECİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler,
organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki
sağlık tesislerine ait ilçe, il ve bölge düzeyinde, yatak, birim ve ünite kapasitelerinin
planlanmasına ilişkin çalışma yaparak Bakanlığa bildirmek süreci .

Her yıl sonunda sağlık tesislerine ait ilçe, il ve bölge
düzeyinde, yatak, birim ve ünite kapasitelerinin
değerlendirilmesi amacıyla sağlık tesislerinden talep alınması,

EBYS Resmi Yazı

R1

K1

Sağlık tesislerinden alınan talepler ile Müdürlük tarafından
yapılan değerlendirmeler sonucunda konu ile ilgili rapor
hazırlanarak Bakanlığın ilgili birimine iletilmesi,

EBYS Resmi Yazı

R2

R1

Evrak ve yerinde değerlendirme işlemlerinde
eksiklik ve/veya hata yapılması.

K1

Bakanlık ve başvuru sahibi ile yapılan
yazışmalarda gecikmelerin yaşanması

K2

R2

Nitelikli personel görevlendirilmesi.
İş akış planlarının hazırlanması. yazışmaların
sistemden, postadan teyit alınması.

K2

3.2.5 İL GENELİNDE KAMU VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE GERÇEK
KİŞİLERE AİT SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İLGİLİ MEVZUAT
VE BAKANLIK POLİTİKA VE DÜZENLEMELERİ İLE PLANLANAN
HEDEFLERE UYUMUNU DENETLEMEK VE GEREKLİ YAPTIRIMLARI
UYGULAMAK, İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI
HAZIRLAMAK SÜRECİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve
kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan hedeflere uyumunu
denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak, izleme ve değerlendirme raporları hazırlamak süreci.

Denetim Planı

EBYS Resmi Yazı

EBYS Resmi Yazı

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık
kurum ve kuruluşlarının sunmuş oldukları sağlık hizmetlerine
ilişkin denetimlerinin ilgili mevzuat ve bakanlık talimatları
doğrultusunda planlanması,

Sağlık hizmetlerine ilişkin denetimlerde ilgili mevzuat ve
bakanlık talimatlarına aykırılık tespit edilmesi halinde gerekli
yaptırımların uygulanması;

Yapılan denetimler ve sonuçları hakkında değerlendirme
raporu hazırlanarak belirli periyotlarla Bakanlığa bildirilmesi ,

3.2.6 SAĞLIKTA TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİNİ
DÜZENLİ OLARAK İZLEMEK, MEVZUATA AYKIRI TANITIM VE
BİLGİLENDİRME YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİ, KURUM VE
KURULUŞLAR HAKKINDA GEREKLİ YAPTIRIMLARI UYGULAMAK VE
UYGULANMASINI SAĞLAMAK SÜRECİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sağlıkta tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, mevzuata aykırı tanıtım ve bilgilendirme yapıldığı
tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli yaptırımları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak süreci.

Tutanak

Yapılan denetimler ve yapılan başvurular sonucu mevzuata
aykırı tanıtım ve bilgilendirme yapan kişi, kurum ve
kuruluşların tespit edilmesi;

EBYS Resmi Yazı

Mevzuata aykırı tanıtım ve bilgilendirme yaptığı tespit edilen
kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri
gereğince işlem yapılması;

EBYS Resmi Yazı

Tespitler sonucunda ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem
yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulması,

EBYS Resmi Yazı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
açısından değerlendirilmek üzere konunun Ticaret İl
Müdürlüğüne iletilmesi;
E1

EBYS Resmi Yazı

E1

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun

Mevzuata aykırı tanıtım ve bilgilendirme yaptığı tespit edilen
kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında yapılan işlemlerden
Bakanlığımıza bilgi verilmesi;

3.2.7 İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİNCE TÜM SAĞLIK KURUM VE
KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİM VE SAĞLIK PERSONELİNE
VERİLEN MESLEKTEN MEN CEZALARINI UYGULAMA SÜRECİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekim ve
sağlık personeline verilen meslekten men cezalarını uygulama süreci.

EBYS Resmi Yazı

EBYS Resmi Yazı

EBYS Resmi Yazı

EBYS Resmi Yazı

İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında
çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men
cezalarının Bakanlık tarafından Müdürlüğümüze bildiriminin
yapılması.

Bakanlığımız tarafından Müdürlüğümüze bildirimi yapılan
meslekten men cezalarının ilgili sağlık kuruluşu aracılığıyla
kişiye tebliğ edilmesi.

Bakanlığımız tarafından Müdürlüğümüze bildirimi yapılan
meslekten men cezalarının ilimizde bulunan tüm sağlık kurum
ve kuruluşlarına bildirilmesi.

Bakanlığımız tarafından Müdürlüğümüze bildirimi yapılan
meslekten men cezalarının tüm il müdürlüklerine bildirilmesi.

3.2.8 YILLIK İL DENETİM PLANLARINI VE DENETİM FAALİYET
RAPORLARINI HAZIRLAMAK VE BAKANLIĞA SUNMAK, DENETÇİLERİ
BELİRLEMEK VE DENETİM EKİPLERİNİ KURMAK SÜRECİ.
İŞ AKIŞ ŞEMASI

Yıllık il denetim planlarını ve denetim faaliyet raporlarını hazırlamak ve
Bakanlığa sunmak, denetçileri belirlemek ve denetim ekiplerini kurmak süreci.

Yılın son ayı bir sonraki yılın kamu/özel sağlık kurum
kuruluşlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre yıllık
olağan denetim planlarının yapılması;

Denetim Planı

K2

R2

Yıl içerisinde denetim faaliyetlerinde görev alacak
personel görevlendirilmelerinin yapılması

EBYS Resmi Yazı
R3

İl denetim planına uygun şekilde olağan ve denetim
sonu denetimler ile şikayet ve ihbar sonucu
olağanüstü denetimlerin yapılması.

UygunsuzlukYok

Web tabanlı
denetim
uygulaması

WEB Tabanlı denetim uygulamasına
denetim formlarının ve uygulanan
müeyyidelerin girilmesi.
R4

Faaliyet Raporu

K3

Valilik Oluru ile müeyyide
uygulanması

Yıl sonunda; yapılan denetimlerin
faaliyet raporlarının hazırlanması

Biten yılın denetim faaliyet raporu ile
bir sonraki yılın denetim planlarının
Bakanlığa sunulması
R1

EBYS Resmi Yazı

K4

R1

Plan ve faaliyet raporunun Bakanlığa
sunulmasında gecikmelerin yaşanması.

R2

Yıllık il denetim planlarının uygun öngörülerle
hazırlanamaması.

K2

Sağlık tesislerinin mevzuatlarına uygun şekilde
denetim planlarının yapılması.

Ekiplerde yeterli nicelik ve nitelikte personel
görevlendirilememesi.

K3

Ekiplerinin yıl başında görevlendirilmesi.
Ekiplerin yedeklenmesi ve eğitim verilmesi.

WEB Tabanlı denetim uygulamasına eksik/
yanlış veri girilmesi veya zamanında
girilmemesi.

K4

Formlarının anlık olarak denetimi yapan
personel tarafından girilmesi. Sistemden aralıklı
rapor alınması.

R3

EBYS Resmi Yazı

Uygunsuzluk Var

K1

R4

K1

İş akış planlarının hazırlanması. yazışmaların
sistemden, postadan teyit alınması.

3.2.9 GÖREV ALANI İLE İLGİLİ VERİ TOPLAMAK, ANALİZ VE RAPORLAMA
ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE/VEYA YAPTIRMAK SÜRECİ
İŞ AKIŞ SÜRECİ

Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını
yapmak ve/veya yaptırmak süreci.

TSİM

Tüm sağlık sağlık kuruluşları için TSİM
kullanıcısı tanımlanması,

TSİM

Sağlık kuruluşları tarafından TSİM in ilgili
modülüne ayda bir kez veri girişi yapılması,
K1

R1

Verilerin
kriterlere göre kontrol
edilmesi,

Uygunsuzluk Yok.

R2

TSİM

Uygunsuzluk Var.
K2

Kuruluşa geri dönüş yapılarak
uygunsuzlukların
düzelttirilmesi

Onay işleminin
gerçekleştirilmesi

Onay işleminin
gerçekleştirilmesi

R1

Veri toplama, analiz ve raporlama çalışmalarının
zamanında yapılmaması.

K1

Günlük kontrol yapılması. Raporlamanın günlük,
haftalık, aylık vb. şekilde yapılması.

R2

Eksik/yanlış veri toplama, eksik/yanlış analiz ve
raporlama yapılması.

K2

Başka veriler ile karşılaştırma

TSİM

TSİM

3.2.10 FAALİYET ALANLARIYLA İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAYARAK
UYGULAMAK YA DA UYGULATMAK, GÖREV ALANIYLA İLGİLİ
ARAŞTIRMALAR YAPMAK, KONU HAKKINDA SEMPOZYUM, PANEL,
ÇALIŞTAY, SEMİNER VS. ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK VE
DÜZENLENEN ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE KATKI
VE/VEYA KATILIM SAĞLAMAK SÜRECİ
İŞ AKIŞ SÜRECİ

Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak,
konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası
etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak süreci

Programların Yıllık
Planı

Katılım Belgesi

Müdürlük ve bağlı tüm sağlık tesislerinin, sağlığın geliştirmesi
kapsamında halk eğitimlerini, personel için hizmet içi
eğitimleri, panel, çalıştay vb proğramların yıllık planlanması,

Yıllık plana uygun eğitimlerin,panel ve çalıştayların
düzenlenmesi, gerekli görülen durumlarda katılım belgesi
düzenlenmesi,

EBYS Resmi Yazı

Bağlı tüm sağlık tesisleri tarafından eğitim sonuçlarının
raporlanarak Müdürlüğe bildirilmesi

EBYS Resmi Yazı

Yapılan eğitim, panel, çalıştay çalışmalarının Müdürlük
tarafından yıl sonunda raporlanması

