7. Hukuk ve Muhakemat Birimi

7.1 Beyaz Kod İşlemleri

Sağlık personeline karşı işlenen şiddet
olayı Beyaz Kod sistemine kayıt edilir.

İlgili sağlık kuruluşundan
gelen fiziki belgeler

Toplanan bilgi ve belgeler Hukuk ve
Muhakemat Birimine intikal ettirilir.

Beyaz Kod İşlemleri

Soruşturma dosyasının birimimizce takip
edilebilmesi için müşteki adına vekil ve
adres bildirimi yapılır.

Savcılık soruşturması neticesinde dava
açılması durumunda duruşmalar takip
edilerek dava sonucu takip edilir.

Kararın
kesinleşmesi ve
verilen hükmün
ifası.

Hayır

Kesinleşen kararın Beyaz
Kod sistemine işlenerek
dosyanın arşive
kaldırılması.

Yerel
Mahkeme
kararına
müştekinin
itirazı
varmı?

Evet

Yerel
Mahkeme
Kararına karşı
itiraz, istinaf
veya temyiz
yollarına
başvurulması.
Üst mahkeme
tarafından
verilen kararın
kesinleşmesi
ve hükmün
ifası.

Kesinleşen kararın Beyaz Kod
sistemine işlenerek dosyanın
arşive kaldırılması.
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7.2 Adli ve İdari Davalar

Posta ve EBYS kanalıyla birimimize gelen evrakların
teslim alınması.

Dava
Bakanlığımız
aleyhine açılan
davamı?

Hayır

Belgeler

Evet

Savunma dilekçesi ve diğer
belgelerin hazırlanması.

K1

Evraklar geri iade
edilir.
Hayır

Davaya esas teşkil eden
belgeler

Evet

Adli ve İdari Davalar

Evrakların tanzim edilerek
davanın açılması.

Davanın takibi ve kararın
alınması.

Evet

Hayır

İstinaf veya temyiz için üst
mahkemeye başvuru
yapılması.

Dava
neticesinde
hüküm altına
alınan tahsil
edilecek
vekalet ücreti,
yargılama
gideri vs.
K3
varmı?
Hayır

Hükmolunan
ücretler karşı
tarafça süresi
içinde
ödendimi?

Dava neticesinde verilen
kararın ifası için ilgili
birimlerle gerekli
yazışmaların yapılması.

Kararın düzeltilmesi için ilgili
mahkemeye itiraz edilmesi.

Kararın kesinleşmesinden
sonra ücretlerin tahsil
edilmesi.

Hayır
İcra takibi işlemleri için
dosya icra birimine
gönderilir.

Evet

Duruşma, keşif ve diğer
hizmetlerin takip edilmesi.

Dava sonucu
istinaf veya
temyize tabimi?

Evet

Hüküm altına alınan ücretler
tahsili için karşı taraftan talep
edilir.

Dilekçe ve diğer evrakların
ilgili mahkemeye
sunulması.

Dava
Bakanlığımızca
3. kişi yada
kurumlara karşı
açılması
gereken
davamı?
K2

Dosya kapatılarak arşive
gönderilir.
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7.3 Adli ve İdari Davalar

K1

Açılan davanın, bakanlığımız iş ve işlemlerine karşı açılıp açılmadığı kontrol edilir.

K2

Davanın bakanlığımızca 3. kişi, kurum ve kuruluşlara karşı açılması gereken dava olup olmadığı
kontrol edilir.

Adli ve İdari Davalar

K3

Dava neticesinde hüküm altına alınması gereken vekalet ücreti yargılama gideri vb.alacakların
hüküm altına alınıp alınmadığı kontrol edilir.
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7.3 İcra Takip İşlemleri

Mahkeme ilamları ve bağlı kuruluşların
alacak taleplerine ilişkin evrakların teslim
alınması

Mahkeme ilamı

Bağlı kuruluştan
gelen alacak talep
belgesi.

Alacak kalemlerinin tespit edilmesi.

İcra takip işlemleri için gerekli formların
hazırlanması ve ilgili Avukat tarafından
imzalanması.

İcra Takip İşlemleri

Evrakların çalışılan icra müdürlüğüne kayıt
ettirilerek icra işleminin başlatılması.

Tebellüğ tarihinden itibaren itiraz
süresi kadar beklenerek icra/
ödeme emri kesinleştirilir.

Açılan icra/
ödeme emri
muhataba
tebliğ
edilmişmi?

Evet

Hayır

Tebligat kanununun ilgili
maddeleri uyarınca icra/
ödeme emri tekrar
gönderilir.

Muhatap icra/
ödeme emrine
itiraz süresi
içerisinde
itiraz etmişmi?
İcra yolu ile alacağın tahsili için
gerekli işlemler devam ettirilir.

Hayır

Evet

İcra işlemleri durdurulur, ilgili mahkemeye
itirazın iptali davası açılır.

Mahkeme kararına göre ilamlı icra takibine
geçilerek icra işlemleri devam ettirilir.

Tahsilat işlemi tamamlanarak dosya arşive
gönderilir.

