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Uygulamaya Giriş

Şekil 1
Uygulamaya giriş yapmak için mobil cihazınızda yüklü programlar arasından Şekil 1’de
görüldüğü gibi ‘Sağlık Bakanlığı EBYS’ uygulaması simgesine tıklanır. Açılış ekranı geçtikten
sonra karşınıza Şekil 2’de görüldüğü gibi kullanıcı adı veya e-imza kullanarak giriş
yapabileceğiniz bir ekran gelecektir.

Şekil 2
‘E-imza’ veya ‘Kullanıcı Adı’ seçeneklerine tıklayarak giriş seçenekleri arasında değişim
yapabilirsiniz. Kullanıcı adı ile yapacağınız girişlerde ‘Beni Hatırla’ seçeneğini işaretlerseniz
daha sonraki girişlerde kullanıcı adı veya T.C. kimlik numarası alanı hatırlanacaktır.
E-imza kartınızı kullanarak yapacağınız girişlerde ‘Şifre’ alanına kartınıza ait PIN’i girmeniz
gerekmektedir. E-imza kartınızı mobil cihazınıza, varsa USB portunu kullanarak yok ise Şekil
3’te yer alan mobil cihazınıza uygun OTG kablosu ile USB portu elde ederek bağlayabilirsiniz.

Uygulama içerisinde imzalama işlemi yapabilmek için E-imza ile giriş yapmanız
gerekmektedir.

Şekil 3
Mobil imzalı girişlerde ‘T.C. Kimlik Numarası’ alanına kimlik numaranızı girdikten ve ‘Giriş’
seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza işlem parmak izini bildiren bir uyarı çıkacaktır.(Şekil 22)

Şekil 22

Şekil 23

Şekil 24

Şekil 25

Mobil cihazınızda parmak izi uyarısı belirdikten kısa bir süre sonra Şekil 23’teki gibi
operatörünüz tarafından mobil cihazınızda görüntülenmek üzere bir onay mesajı dönecektir.
Onay vermeniz durumunda Şekil 24’deki gibi işlem parmak izine dair bir uyarı
görüntülenecektir. Bu adımda, güvenliğiniz için, mobil cihazınızda beliren parmak izi ile
operatör tarafından bildirilen parmak izi bilgisinin eşlenik olmasına dikkat ediniz.
Operatörünüz tarafından gönderilen parmak izi uyarısına onay vermeniz durumunda, mobil
imza kullanım şifrenizi gireceğiniz bir pencere açılacaktır. Mobil imza şifrenizi doğru girdikten
kısa bir süre sonra EBYS uygulamasına girişiniz sağlanacaktır.
Önemli Not: Mobil imza kullanımınız esnasında operatörünüz tarafından size gönderilecek
uyarı mesajlarının çıkmaması durumunda mobil cihazınızı yeniden başlatmanız tavsiye edilir.
Ayrıca mobil imzanızın aktif olup olmadığını e-devlet sistemine mobil imza ile giriş yaparak
deneyebilirsiniz.

Ayrıca mobil imza işlemi sırasında problem yaşamamak için, EBYS Masaüstü uygulama
üzerinde mobil telefonunuz ile birlikte yukarıda yer alan şekildeki gibi operatör bilginizi
girmeniz gerekmektedir. (Mobil imza Turkcell ile kullanılabilir durumdadır.)

Vekâlet İptali
Eğer giriş yapmaya çalıştığınız kullanıcınızın aktif bir vekâleti var ise; Şekil 28’deki gibi bir uyarı
görüntülenecektir. Uyarıya ‘Hayır’ yanıtını verdiğinizde vekâlet aktif olarak kalmaya devam
edecektir. ‘Evet’ seçeneğini seçerseniz, bir süre sonra işlem sonucuna dair bilgi mesajı
karşınıza gelecektir. İşlem başarılı ise tekrar giriş yaparak oturum açma işlemini
gerçekleştirebilirsiniz.

Şekil 28

Şekil 29

Klasörler

Şekil 4
Uygulamaya giriş yaptıktan sonra Şekil 4’te görüldüğü gibi size ait ve yetkinizin olduğu
klasörlerin listeleneceği bir ekran gelecektir. Listelemek istediğiniz klasör ismine tıklayarak
içeriğin gelmesini bekleyiniz.

Şekil 5
Klasöre tıkladıktan sonra klasöre ait belge listesi Şekil 5’teki gibi gözükecektir. Koyu gözüken
kayıtlar, giriş yapan kullanıcı tarafından henüz okunmamış belgeleri işaret etmektedir. Sağ
altta yer alan ‘İleri’ ve ‘Geri’ tuşları ile sayfa değiştirme işlemlerini yapabilirsiniz. İçeriğini
görüntülemek istediğiniz belgeye listeden tıklayarak açabilirsiniz. Sol üstte işaretlenmiş olan
‘Klasörler’ tuşu ile klasör listesinin açılmasını sağlayabilirsiniz. Listeyi ayrıca ekranı soldan sağa
kaydırarak da açabilirsiniz.

Belge Görüntüleme ve İşlemler
Şekil 5’te gözüken listeden içeriğini görüntülemek istediğiniz kayda tıkladığınızda Şekil 6’da
yer alan ekran açılacaktır.

Şekil 6.1

Şekil 6.2

Şekil 6.1’de ekranın sağ üst köşesinde işaretlenmiş olan menü butonuna tıkladığınızda, belge
üzerinde yapabileceğiniz işlemlere ait seçenekler belirecektir(Şekil 6.2).

Paraf İşlemi
Parafa gelmiş belgenizi açtıktan sonra Şekil 6.2’de yer alan görüntüdeki menüde ‘Paraf’
seçeneği gözükecektir. Paraf seçeneğine tıkladığınızda Şekil 7’deki gibi bir uyarı
görüntülenecektir. ‘Evet’ seçeneğini seçtiğiniz takdirde işlem gerçekleştirilecek ve sonucuna
dair bir bilgi mesajı görüntülenecektir. ‘Hayır’ seçeneğini seçerek bu işlemden
vazgeçebilirsiniz.

Şekil 7

Red İşlemi
Reddetmek istediğiniz belgeyi açtıktan sonra Şekil 6’da yer alan görüntüde olduğu gibi ‘Red’
seçeneği gözükecektir. Red seçeneğine tıkladığınızda Şekil 8’deki gibi bir uyarı
görüntülenecektir. Açıklama alanına red nedeninizi girerek ‘Tamam’a tıkladığınız takdirde
işlem gerçekleştirilecek ve sonucuna dair bir bilgi mesajı görüntülenecektir. ‘Vazgeç’
seçeneğini seçerek bu işlemden vazgeçebilirsiniz.

Şekil 8

İmza İşlemi
E-imza ile yapmış olduğunuz girişlerde, imzaya gelen belgelerinizde ‘İmza’ işlemi ile ilgili
seçenek çıkacaktır. Şekil 6’da yer alan görüntüdeki gibi ‘İmza’ seçeneğine tıkladığınızda Şekil
9’daki gibi bir ibare çıkacaktır. ‘Evet’ seçeneğini seçtiğiniz takdirde işlem gerçekleştirilecek ve
sonucuna dair bir bilgi mesajı görüntülenecektir. ‘Hayır’ seçeneğini seçerek bu işlemden
vazgeçebilirsiniz. İşlem gerçekleştiği sürede mobil cihazınız ile elektronik imza kartınız
arasındaki bağlantıyı koparmamanız gerekmektedir.

Şekil 9

Mobil İmza İşlemi
Mobil imza ile yapmış olduğunuz girişlerde, imzaya gelen belgelerinizde ‘Mobil İmza’ işlemi ile
ilgili seçenek çıkacaktır. Şekil 6’da yer alan görüntüdeki gibi ‘Mobil İmza’ seçeneğine
tıkladığınızda Şekil 26’daki gibi bir ibare çıkacaktır. ‘Evet’ seçeneğini seçtiğiniz takdirde işlem
gerçekleştirilmeye başlanacak ve ekranda Şekil 27’deki gibi işlem parmak izini bildiren uyarı
belirecektir. Sonrasında işlem süreci mobil imza ile girişteki gibi ilerleyecek ve mobil imza
şifrenizi girdikten sonra, işlem sonucuna dair bilgilendirme yapılacaktır.

Şekil 26

Şekil 27

İlgi ve Ek Görüntüleme
İlgi veya eki olan belgeler Şekil 10’da işaretli alanda olduğu gibi bir bilgi alanı içermektedir. Bu
alandan ilgi veya ekin üzerine tıklayarak uygulama içerisindeki görüntüleyicide veya mobil
cihazınızda açılmasını sağlayabilirsiniz.

Şekil 10
Pdf belgeler uygulama içerisindeki görüntüleyicide açılacaktır. Diğer dosya türlerine sahip
belgelerin açılması için uygulama içerisinde Şekil 11’de görüldüğü gibi bir uyarı mesajı
görüntülenecektir. Eğer ‘Evet’ seçeneğini seçerseniz, dosyanın, mobil cihazınızdaki bu
dosyanın türünü destekleyen uygulamalar ile açılması denenecektir. (Şekil 12)

Şekil 11

Şekil 12

Havale İşlemi
Uygulama içerisinde havale işlemi gerçekleştirmek için, havale edilebilecek belgelerde Havale
seçeneğine tıkladığınızda karşınıza Şekil 13’deki gibi bir ekran çıkacaktır Şekil 13’de altta
işaretlenmiş olan ‘Kullanıcı Arama’ ve ‘Birim Arama’ seçenekleri ile arama türünü
değiştirebilirsiniz. Arama yapabilmek için her iki türde de en az 3 karakter girmeniz
gerekmektedir.

Şekil 13

Şekil 14

Arama kriterini girip, arama işlemini ‘Ara’ butonuna tıklayarak yaptıktan sonra karşınıza Şekil
15’te yer aldığı gibi sonuçlar gelecektir. Arama sonucunda gelen kayıtlardan, havale işlemi için
eklemek istediğiniz kaydın üzerine tıklayarak, Şekil 16’daki gibi gelen uyarıya ‘Evet’ seçeneğini
seçerek havale edilecek kişi veya birimler arasına ekleyebilirsiniz. ‘Ekle’ seçeneğine tıkladıktan
sonra Şekil 14’de yer alan havale ekranına yönlendirileceksiniz.

Şekil 15

Şekil 16

Şekil 16’daki gibi havale bilgileri ekranında daha önceden eklemiş olduğunuz kayıtlar üzerinde
değişiklikler yapabilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz kaydın altında çıkan menüde
yapabileceğiniz işlemlere dair seçenekler belirecektir. Çarpı işaretli seçenek, ilgili kaydı silmek
için; aşağı ok işaretli seçenek ilgili kaydın havale sırasını bir aşağı kaydırmak için, yukarı ok
işaretli seçenek ise ilgili kaydın havale sırasını bir yukarı kaydırmak için kullanılmaktadır.

Şekil 17

Şekil 18

Gerekli tüm işlemler yapıldıktan sonra ‘Havale’ butonuna tıklanarak işlem tamamlanabilir.
Butona tıklandığında Şekil 19’deki gibi bir uyarı belirecektir. ‘Evet’ seçeneği ile havale işlemini
onaylayabilir, ‘Hayır’ seçeneği ile işlemden vazgeçebilirsiniz. Ekranı kapatmak için geri tuşunu
kullanabilirsiniz. ‘Evet’ seçeneğine bastıktan sonra Şekil 20’deki gibi işlem sonucuna dair bir
uyarı alacaksınız ve işlem başarılı ise klasör görüntüleme ekranına yönlendirileceksiniz.

Şekil 19

Şekil 20

Üst Veriler
Belge ekranındaki sağ üst menüde ‘Üst Veriler’ seçeneğine tıklanarak, belgenin üstverilerinin
görüleceği alan, ekranın alt tarafında açılacaktır. Açılan üst veriler alanını kapatmak için alanın
üzerine tıklayabilirsiniz.

Şekil 21.1

Şekil 21.2

Notları Görüntüleme
Belge notlarını görüntüleyebilmek için sağ üst menüden Notlar seçeneğini seçebilirsiniz
(Şekil 22.1). Belgeye eklenmiş notlar ekranın sağ tarafında listelenecektir. Gizle butonu ile
notları gizleyebilirsiniz(Şekil 22.2).

Şekil 22.1

Şekil 22.2

Tarihçe
Belge ekranında sağ üst menüde ‘Tarihçe’ seçeneğini seçerek, belgenin tarihçesini
görüntüleyebilirsiniz.

Şekil 23.1

Şekil 23.2

Dosyaya Kaldırma İşlemi
Dosya planına kaldırma işlemi yapılabilecek belgelerin menüsünde ‘Dosyaya Kaldır’ seçeneği
belirecektir(Şekil 24.1). Seçildiğinde ekrana, belgenin taslakta kaydedilirken seçilen dosya
planına kaldırılacağına dair uyarı gelecektir. Uyarı ekranında ‘Evet’ butonuna basılarak belge
dosyaya kaldırılır; ‘Hayır’ butonuna basılarak işlemden vazgeçilir(Şekil 24.2).

Şekil 24.1

Şekil 24.2

Geri Çekme İşlemi
Geri çekme işlemi yapılabilecek belgelerin menüsünde ‘Geri Çek’ seçeneği belirecektir
(Şekil 25.1). Seçildiğinde ekrana gelen uyarı ekranında ‘Evet’ butonuna basarak işlem
onaylanır; ‘Hayır’ butonuna basarak işlemden vazgeçilir(Şekil 25.2).

Şekil 25.1

Şekil 25.2

İade İşlemi
İade işlemi yapılabilecek belgelerin menüsünde ‘İade’ seçeneği belirecektir(Şekil 26.1).
Seçildiğinde ekrana gelen uyarı ekranında iade notunu girip ‘Tamam’ butonuna basarak işlem
onaylanır; ‘Vazgeç’ butonuna basarak işlemden vazgeçilir(Şekil 26.2).

Şekil 26.1

Şekil 26.2

Güvenli Çıkış
Uygulamayı güvenli olarak kapatmak için klasör listesi ekranında mobil cihazınızın ‘Geri’
tuşuna basarak kapatabilirsiniz veya ekranın sağ üst köşesinde yer alan çıkış butonunu
kullanabilirsiniz. Tuşa tıkladıktan sonra Şekil 27’deki gibi bir uyarı penceresi
görüntülenecektir.

Şekil 27
Uyarıya ‘Evet’ demeniz halinde oturum kapatma işleminiz gerçekleştirilecek ve uygulamadan
güvenli şekilde çıkışınız sağlanacaktır. ‘Hayır’ seçeneğini seçerek uygulamayı kullanmaya
devam edebilirsiniz. Uygulamayı doğru bir şekilde kullanmanız ve ilerleyen süreçlerde
problem yaşamamanız için uygulamadan bu şekilde çıkış yapmanız önerilmektedir.

