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EBYS Kurulumu
Sisteme giriş yapılabilmesi için öncelikle EBYS’nin bilgisayarlara kurulması
gerekmektedir. EBYS kurulumu için ebysportal.saglik.gov.tr adresine ulaşılması gerekmektedir.
Linki verilen adresi açtığınızda, açılan web sayfasında EBYS MASAÜSTÜ butonuna tıklayınız (Şekil
1).

Şekil 1
Kurulumlardan masaüstü uygulamasına tıklandıktan sonra aşağıdaki yükleme ekranı
gelecektir. İlgili ekranda hata alan kullanıcılar Internet Explorer tarayıcısını kullanarak işlemlerine
devam edebilir.
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Açılan ekranda “Yükle” butonuna tıklanarak EBYS uygulamasının yükleme işlemi
başlatılır. Yükleme işlemi esnasında ilerleme durumunu gösteren ekran görüntüsü aşağıda
paylaşılmıştır:

Oturum Ekranı (Giriş)
EBYS kurulumu yapılmış bir bilgisayarda EBYS’yi çalıştırmak için masaüstünden T.C
Sağlık Bakanlığı EBYS isimli ikona çift tıklayarak oturum ekranını açabilirsiniz (Şekil 2).

T.C. Sağlık Bakanlığı

3

Şekil 2

Oturum Aç
Masaüstünden EBYS programını çalıştırdığınızda oturum giriş ekranı açılacaktır. Açılan
oturum ekranında sizlere verilen kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriniz. Sonra Oturum Aç diyerek
EBYS programına giriş yapabilirsiniz (Şekil 3 – 1. Alan).

Şekil 3
Oturum ekranı Şekil 3 te olduğu gibi kullanıcı adı ve şifre şeklinde gelmez ise Ayarlar
linkine tıklayınız (Şekil 3 – 2. Alan) Daha sonra Ayarlar ekranında Oturum yöntemini Kullanıcı Adı
Şifre olarak seçiniz (Şekil 4 -1. Alan).
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Şekil 4
Ayarlar ekranında işleminiz bittiğinde Kaydet butonu ile ayarlarınızı kayıt edebilirsiniz (Şekil
4 – 2. Alan).

Klasörler ve Pano
Programa giriş yaptıktan sonra Klasörler ve Pano ekranı açılacaktır (Şekil 5.1, 5.2). Bu
ekrandan bütün Gelen - Giden evraklarınızın kontrolünü yapabilirsiniz. Eğer vekâlet ya da birim
yetkileriniz var ise, yetkilerinizi de Klasörler ekranından görebilir ve işlem yapabilirsiniz (Şekil 5.2
- 1. Alan, Şekil 5.2 - 2. Alan).
Gelen veya Giden kutularınızdan bir seçim yaptıktan sonra, seçilen kutuya ait
belgeleriniz, Belge Listeleri bölümünde listelenecektir (Şekil 5.2 – 3. Alan).
Listelenen belgelerde bazı ön bilgiler mevcuttur. Bunlar;






Belgenin konusu,
Belgeyi gönderen kişi,
Belgenin gideceği kurum veya birim,
Belgenin geliş tarihi ve saati,
Belgenin işlemi gibi bilgileri de görebilirsiniz.

Listelenen belgelerden içeriğini görmek ya da işlem yapmak istediğiniz herhangi bir belgeyi
seçerseniz, belge içeriği editörde görünecektir (Şekil 5.2 - 4. Alan).
Editördeki belgenin bilgileri, belgenin hemen üstünde yer almaktadır (Şekil 5.2 - 5. Alan).
Programdaki kişisel ayarlarınız için ekranda sağ üst köşedeki Ayarlar linkine tıklayabilirsiniz
(Şekil 5.2 - 7. Alan). Editördeki belge için işlem yapmak isterseniz, yine editörün üstündeki
butonlar ile hızlıca işlem yapabilirsiniz (Şekil 5.2 – 6. Alan).
T.C. Sağlık Bakanlığı
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Şekil 5.1

Şekil 6.2
Bu belgelerin içerisinde butonlarla aynı işlevi yapacak olan sağ click yolunu da
kullanabilirsiniz. Bunun için işlem yapmak için istediğiniz belgenin üzerine bir kere tıklayıp mouse
ile sağ click yapınız aç, tarihçe, yazdır, cevapla, iade et, dosyaya kaldır, havale, barkod yazdır,
üstveri yazdır, filtreleme, ilişkili belgeler, dışa aktar, dosya planı, belgenin versiyonları, transfer
gibi kısa yol özelliklerine ulaşıp işlem yapabilirsiniz (Şekil 5.3).
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Şekil 5.3
Hızlı Arama, belgelerinizi barkod numarası, belge sayısı, konusuna göre veya konu
içinde ünlem, sol parantez, sağ parantez, noktalı virgül yazılmış doküman vs. gibi kriterlerle hızlı
arama özelliği ile arayabilir ve işlem yapabilirsiniz (Şekil 5.4).

Şekil 5.4
Filtreleme, bu belgelerin içerisinde daha hızlı arama yapmak isterseniz herhangi bir
belge üzerine sağ click yapıp filtreleme yaparak örneğin; paraf, imza, sevk (gereği) vs. bu
belgelerinizi listeleyebilirsiniz, bu sayede işlem yapmak istediğiniz belgeler filtrelenmiş olarak
listelenecektir.
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Şekil 5.5
Dosya, Sağ click ile gelen bir diğer kısa yol Dosya’ dır. Bu alan Dosya Planlarına göre
arşivlenmiş belge sayılarını ve belgeleri görebildiğiniz alandır, öncelikle belgenin üzerine bir kere
tıklayınız ve mouse ile sağ click yapınız dosya seçeneğini seçiniz. Ekrana dosya seçiniz alanı
gelecektir, bu alan mevcut belgenizin belge oluştuğunda seçilen dosya planı/planlarını
gösterecektir, kaydet (Şekil5.6, 3. Alan) denildiğinde ise işlem tamamlanacaktır (Şekil 5.6 - 2.
Alan).
Önemli bir diğer nokta ise bir belge dosya plansız bir şekilde oluşturulduysa sistem,
kullanıcıdan dosyaya kaldırılmak istenen belgeye ait dosya planını girmesini isteyecektir, bunun
için belgenin içeriğine dair dosya planı girilmeli ve sırasıyla güncelle, kaydet butonuna
basılmalıdır (Şekil 5.6 - 1. ve 3. Alan). Böylelikle işlem tamamlanmış veya dosyaya kaldırılmak
istenen belgeler biriminizin dosyasına kaldırılmış olacaktır, bu belgelere tekrar ulaşmak için
Genel’den Dosya menüsünü kullanınız.
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Şekil 5.6

Versiyonlar kısa yolu ise cevaplanan, reddedilen belgelerin üzerinde tekrar işlem
yapıldığı takdirde yeni bir belge niteliğinde olması sebebiyle belgeye ait sürümler listelenecektir
(Şekil 5.7 - 1. Alan). Bu listede istenen versiyon üzerine bir kere tıklanmalı ve seç butonuna
basılmalıdır, böylelikle oluşturulan belgenin versiyonu okunacak şekilde açılacaktır (Şekil 5.7 – 2.
Alan).
Transfer kısa yolu ise kullanıcının kendi isteği ile oluşturduğu kişisel klasörleri arasında
belgelerin bir klasörden diğer bir klasöre taşınabilmesine olanak tanımaktadır. Bu işlem sistem
tarafından oluşturulan Gelen, Giden ve Taslak klasörleri için kullanılamaz, sadece klasör kuralı
oluşturarak yaratılan kullanıcıya özel klasörler üzerinde uygulanabilir.
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Şekil 5.7
Editördeki butonların görevlerini ve işlevleri;
1.
2.
3.
4.

Cevapla butonu ile belgeye cevap niteliğinde bir yazı oluşturmak için Yeni Taslak veya
Dosyadan Taslak Ekleme Sayfalarına gidebiliriz (Şekil 6).
Paraf butonu ile size işlem için gelen dokümanları paraflayabilirsiniz (Şekil 6).
Yazdır butonu ile belgeleri yazdırabiliriz (Şekil 6).
e-Posta butonu ile belgenizi sistem üzerinden e-posta yolu ile gönderebilirsiniz (Şekil 6Şekil 6.1 - Şekil 6.2)

Şekil 7

Şekil 8.1
T.C. Sağlık Bakanlığı
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Şekil 9.2
Kimden bölümü sistemden kullanıcı mail adresini getirecektir. Kime bölümünde eğer sistemde
kayıtlı bir kullanıcı yazılan üç kelimden sonra ekrana gelecektir (Şekil 6.3). Ekle butonuna
tıklayarak kişi eklenecektir.

Şekil 6.3
Konu kısmına mailin konusu eklenecektir. Ekler kısmında ise belge içerikleri eklenecektir.
Şekildeki gibi kutucuklar seçilmelidir (Şekil 6.4).
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Şekil 6.4
Outlook butonuna basarak Outlook’unuz açık ise Outlook üzerinden yeni mail sayfası
açabilirsiniz.
5.

Dışa Aktar butonu ile belgelerinizi kendi bilgisayarlarınıza kayıt edebilirsiniz (Şekil 6, Şekil
6.5). Bunun için istenilen belge üzerine bir kere tıklayın ve üstte çıkan dışa aktar butonuna
basınız (1), ekrana gelen belge türlerini seçiniz ve tamam (2) butonuna basınız. Sistem
belgeleri hangi klasöre kaydetmek istediğinizi soracak ve seçim yapıldıktan sonra dosyaları
belirtilen klasör yoluna aktararak işlemi tamamlayacaktır.

Şekil 10.5
T.C. Sağlık Bakanlığı
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6.

Tarihçe butonu ile belgenin üzerindeki tüm işlemleri görebilirsiniz. Belgeyi kimlerin
okuduğuna kadar tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu tarihçeyi dışa aktar butonu ile
bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Tarihçe ekranında dört ayrı gösterim şekli vardır. Bunlar;
6.1. Liste ekranında belge üstündeki tüm işlemleri sırasıyla ile görebilirsiniz (Şekil 7).
6.2. Hiyerarşik ekranında belge üstündeki tüm işlemleri hiyerarşi düzeninde görebilirsiniz
(Şekil 7).
6.3. Çizelge ekranında belge üstündeki imza, sevk ve havale işlemlerini Çizelge (tarih
aralığı) şeklinde görebilirsiniz (Şekil 7).
6.4. Akış ekranında ise belgenin imza sırasını ve imza durumunu görebilirsiniz (Şekil 7).

Şekil 11
7.

Reddet butonu ile belgeye not yazarak reddedebilirsiniz ya da reddet butonunun sağındaki
küçük oka tıklayıp Değiştirerek Reddet diyerek, editördeki belgeyi düzenledikten sonra
tekrar Reddet butonuna tıklayarak belgeyi reddedebilirsiniz. Reddedilen belge, sahibine
geldiğinde sizin düzenlediğiniz alanları görüp, belgesini doğru bir şekilde düzenleyip tekrar
gönderecektir (Şekil 6 - Şekil 6.2).

Not: Düzenlenen alanlar mavi ve altı çizili bir şekilde durmaktadır. Bunun sebebi değiştirilen
alanların belli olmasıdır. Değiştirilen bu mavi alanlar sadece belge düzeltilirken ve belge
düzenleme ekranlarında görülecektir.
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8.

İmza butonu ile seçili olan belgeyi imzalayabilirsiniz (Şekil 6.2).

Şekil 6.2 deki İmza butonuna tıkladığınızda imza ekranı gelecektir. Bilgisayarınıza kart
okuyucunuzu herhangi bir USB girişine yerleştirdikten sonra ekrana gelen imza penceresindeki
PIN alanına e-imza şifremizi girip, İmza butonuna basarak belgeyi imzalayabilirsiniz (Şekil 8 – 1.
ve 2. Alan).

Şekil 12
9.

Havale işlemine uygun belgelerde yardımcı butonlarda otomatik olarak Havale butonu
çıkacaktır. Havale butonuna tıklayarak havale ekranını açınız (Şekil 6.1) .

Şekil 6.1

Açılan havale ekranında Birim, Kullanıcı ve Dağıtım Grubu olmak üzere 3 farklı havale yolu
vardır. Uygun olan bölümü seçip, 4. Alanda filtreleme yaparak istenilen birim çift tıklama ile 5.
Alan olan dağıtım bölümüne havale edilen birim, kişi veya dağıtım grupları gelecektir. Bu alandan
özel not ekleme işlemi de yapabilirsiniz (Şekil 6.1.1 - 6.Alan).
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Şekil 6.1.1

Dağıtım gruplarında bazı özel durumlar mevcuttur. Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi
Dağıtım alanı seçilip Tümünü Listele butonuna tıklayınız (1,2). Listelenen dağıtım gruplarından
seçim yapınız (3). Gruba Dâhil Birimler ekranında seçilen dağıtım grubuna ait olan birimleri
Gereği ve Bilgi olarak seçebilirsiniz (6). Seç butonuna tıklayarak grubunuzu Dağıtım alanına
alabilirsiniz (5). Havale butonuna basarak işleminizi sonlandırabilirsiniz (Şekil 6.1.2).

Şekil 6.1.2
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Akış notu eklemek, kullanıcıya işlem yapması için gelen bir dokümana akış notu
ekleyebilirsiniz bu sayede akışta bulunan kullanıcılar eklenen notu görebileceklerdir (Şekil 6.1.3).
Bunun için, belge üzerinde bulunan not ekle (1) butonuna basınız, gelen ekranda akış notu ekle
(2) kutusu işaretlenerek bundan sonraki akışta yer alan kullanıcıların göreceği şekilde bir not
ekleyiniz, bu işlemlerden sonra tamam (3) butonuna basmak yeterli olacaktır.
Havale edilen belgelerde kullanıcı, birim veya dağıtım gruplarında seçilenler tarafından
görüntülenen havale ekranındaki özel not kısmı yine havale edilen kullanıcılar tarafından
görüntülenecektir (Bkz Sayfa 13).
Ayrıca hazırlamış olduğunuz veya size gelmiş bir belge üzerinde yine not ekle butonu
ile kişisel not ekleyebilirsiniz, eklemiş olduğunuz notu dilediğiniz zaman silebilirsiniz, ancak
önemli bir nokta bulunmaktadır kişisel not olarak eklenen notlar akıştaki kullanıcılar tarafından
görünmeyecektir, sadece notu ekleyen kullanıcı bu notu görebilecektir.

Şekil 6.1.3
Sık kullanılanlar seçeneğinde ise, sıklıkla gönderilen kullanıcıların veya birimlerin
hafızada tutulduğu alandır. Havale işlemleri yapılırken sık kullanılan “Kullanıcılar” (Şekil 6.1.4)
şekildeki gibi numara sırası ile eklenir ve çoklu olarak havale işlemleri gerçekleştirilebilir.
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Şekil 6.1.4
Havale işlemleri yapılırken “Birimler” (Şekil 6.1.5) şekildeki gibi numara sırası ile eklenir
ve havale işlemleri çoklu olarak gerçekleştirilebilir.

Şekil 6.1.5
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Genel
Genel menüsü son kullanıcıların en çok kullanacağı menüdür. Yeni bir belge oluşturma,
bilgisayardan hazır bir belgeyi imzaya gönderme, dosyadaki belgelere ulaşma, sistemde görmeye
yetkiniz olan tüm belgeler içinde arama yapma gibi işlemleri yapabildiğiniz bir menüdür.

Yeni Taslak
1.

Ana menüden Genel'i seçip, üst menüden de Yeni Taslak'ı seçiyoruz. Şablon seçim
ekranında sistem yöneticileri tarafından eklenmiş ve kullanma yetkinizin olduğu tüm
şablonlar görebilirsiniz. Bu şablonlardan istediğiniz şablonu seçip alt kısımda gelen Birim
Yetkileri bölümünden yetkinizi seçip evrak oluşturma ekranına geçiş yapabilirsiniz (Şekil 9 –
1. Alan, 2. Alan, 3. Alan, 4. Alan).
Kullanıcı üzerinde vekâlet varsa bu vekâletle gelen kullanıcıya ait belge oluşturma
yetkileri ismiyle birlikte ekrandan birim seçiniz kısmında görüntülenecektir, böylelikle
vekâleti veren kullanıcıya ait birim yetkileri ayırt edilmiş olunacaktır (4).

Şekil 13
2.

Şekil 9 daki işlemi yaptıktan sonra ekrana Yeni Taslak sayfası gelir. Ekranın sağındaki
Belge Verisi alanı belgenin EBYS programı için gerekli olan bilgilerin doldurulduğu alandır.
Evrak oluştururken en önemli kısım Belge Verisi alanıdır (Şekil 10 – 1. Alan).
Belge oluşturacağımız zaman editörün üstünde yer alan menülerden de yararlanabiliriz
(Şekil 10 – 2. Alan).
Kaydet butonu ile hazırladığımız belgeyi taslak olarak Klasörler menündeki Taslak
klasörümüzün altına kayıt edebiliriz. İptal butonu ile belgeyi iptal edip çıkabiliriz. Gönder
butonu ile de Belge Verisindeki Akış bölümünde belirlediğimiz hiyerarşi doğrultusunda
belgeyi işleme gönderebiliriz (Şekil 10 – 3. Alan).
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Şekil 14
3.

Belge Verisi alanı belge için ön bilgilerin alındığı ve sisteme kayıt edilen bilgilerden
oluşmaktadır.
Belge Verisi alanındaki Konu bölümüne, hazırlanan belgenin konusu girilecektir. Güncelle
(Şekil 11 – 9. Alan) butonuna basarsak editördeki konu alanı direk buraya yazılan cümle ile
değişecektir.
Gizlilik alanı ise belgenin güvenlik seviyesini belirlemek için konulmuştur.
Seçebileceğiniz altı alan vardır. Bunlar; Tasnif Dışı, Hizmete Özel, Özel, Gizli, Çok Gizli, Kişiye
Özel’dir. Resmi yazışma kurallarına göre bir belge minimum Tasnif Dışı olmak zorundadır. Yine
resmi yazışma kurallarına göre bu alan, belgelerde olması gereken zorunlu bir alandır (Şekil 11 –
4. Alan). Varsayılan linki ile seçmiş olduğunuz belgenizin gizlilik derecesini varsayılan olarak
atayabilirsiniz (Şekil 11 – 5. Alan).
Dosya Planı kurumunuza ait bir plandır. Dosya planı da zorunlu alanlardandır.
Oluşturulan belge hangi dosya planına ait ise o dosya planı seçilmelidir. Diğer DP alanı da bir
belge birden fazla dosya planını ilgilendirebilir, bu yüzden Belge Verisine konulmuş serbest bir
alandır. (Şekil 11 – 6. Alan, 7. Alan)
Gönderi Şekli ise belgenin dışarıya gönderilme şeklidir. Burası serbest bir alandır ve
hazırladığınız belgenin dış kurumlara hangi yol veya yollarla gönderilmesini istiyorsanız, bu alana
yazabilirsiniz. Örn; Faks ve e-Posta. (Şekil11 – 8. Alan)
Ekler bölümünde oluşturulan belgeye ek eklemek için kullanabilirsiniz. Gözat ile
bilgisayardan dosya ekleyebilirsiniz. Sistem Belgesi Ekle linki ile de sistemde gelen evraklardan
ekleyebilirsiniz. (Şekil11 – 12. Alan)
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İlgiler alanını ise oluşturulan belgeye ilgi eklemek için kullanabilirsiniz. Gözat ile
bilgisayardan dosya ekleyebilirsiniz. Sistem Belgesi Ekle linkine tıklayarak sistemde kayıtlı
belgeleri ilgi olarak ekleyebilirsiniz (Şekil 11 – 14. Alan).
Güncelle linkine tıklayarak, Belge Verisinde doldurduğumuz alanlar otomatik
editördeki hazır alanlara kopyalayacaktır. Böylelikle bu alanları yazmak zorunda kalmayacaksınız.
Editördeki otomatik alanlar Konu, Muhatap Başlığı ve Belge sayısıdır (Şekil 11 – 9. Alan).

Şekil 11

Dağıtım alanı ise belgenin gönderileceği yerin seçildiği alandır. Yani belgenin muhatap
başlığı bu alanda seçili olan birim olarak geçecektir. Editör üstünde istenildiği yere tıklayıp Belge
Verisinde Dağıtım yaz linkine tıklıyoruz. Otomatik dağıtım alanları taslağımızda yazıyor (Şekil 13
– 10. Alan).
Dağıtımı seçtikten sonra Güncelle linkine tıklanmalıdır (Şekil 12 – 9. Alan). Eğer sürekli birden
fazla dağıtım yerine evrak gönderiyorsanız, kendinize ait dağıtım listesi oluşturabilirsiniz. Şekil
12 de 1. alandaki Kaydet linkine basarak dağıtım listesini kayıt edebilirsiniz. Daha sonra bu listeye
T.C. Sağlık Bakanlığı
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ihtiyaç olduğunda buradan seçerek ekleyebilirsiniz. Şekil 12 de 2. Alan ise Gereği ve Bilgi
alanlarını temsil eder. Buraya çift tıklayarak değiştirme işlemini yapabilirsiniz. Şekil 12 de 3. Alan
ise Normal, İvedi, Çok İvedi ve Genel terimlerini temsil eder, yine bu alanı çift tıklayarak
değiştirebilirsiniz.
Daha sonra editör üstünde istenildiği yere tıklayıp Belge Verisinde Dağıtım Ekle linkine
tıklıyoruz. Otomatik dağıtım alanları taslağımızda yazıyor (Şekil 13 – 1. Alan).

Şekil 15

Şekil 16

Akış alanı belgenin kimler tarafından imzalanıp kimler tarafından paraflanacağının
hiyerarşisinin belirlendiği alandır.
Örn; Şekil 14 te belge Uluç Efe Öztürk tarafından paraflanacak daha sonra Uluç Efe
Öztürk kullanıcısının çalıştığı birimin sorumlusuna gidecek, birim sorumlusu onaylarsa birimin
bağlı olduğu Başkan Yardımcılığına gidecek Başkan Yardımcılığı da onaylarsa Müsteşara gidecek
Müsteşar da onaylarsa belge Bakanımıza gönderilecektir. Eğer Bakanımız da onaylarsa örnekteki
akış sonlanmış olacaktır. Akıştaki belge artık kullanılacaktır.
Şekilde 14 deki 1. Alanda ise kişilerin belge üstünde Paraf ya da İmza yetkisini
belirliyoruz. Yazı üstünde çift tık ile paraf ve imza arasında geçiş yapabilirsiniz.
Şekil 14 deki 2. Alanda ise sık kullanılan akış hiyerarşilerini kayıt edebilir daha sonra
tekrar kullanabilirsiniz.
Şekil 14 deki 3. Alanda kurumunuzda sürekli kullandığınız hiyerarşiye ulaşmak için
Hiyerarşi linkine tıklayabilirsiniz. Tıkladığınızda Şekil 15 deki ekran açılacaktır ya da Arama
linkinden detaylı arama yapabilirsiniz.
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Şekil 17
Şekil 18
Belge Verisindeki İmza Yaz linki ile Akış da belirlediğiniz imza hiyerarşisini otomatik olarak
editördeki Taslak belgenize yazabilirsiniz (Şekil 16 – 1.Alan).
Bu özellik için işlem sırası önce Akış doldurulur sonra taslakta yazı imleci uygun bir yere
koyulur ve İmzaları yaz linkine tıklanır.

Şekil 19
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Dosyadan Taslak Ekleme
Dosyadan Taslak Ekleme ekranı kendi bilgisayarınızda muhafaza edilen belgeleri sisteme
işlem yapılması için gönderilen ekrandır. Başka bir deyişle kendi bilgisayarınızdaki bir belgeyi
direk imzalanması için akışa sunabilirsiniz.
Sol alt menüden Genel’i seçiniz. Açılan üst menüden Dosyadan Taslak Ekleme‘yi seçiniz
(Şekil 17 – 1. ve 2. Alan).
Açılan Dosyadan Taslak Ekleme ekranında işlem butonları ve belge verisi alanı yer
almaktadır. Belge verisinde;

Belge Türü alanına uygun bir seçim yapınız (Şekil 17 – 4. Alan).

Konu alanına elinizdeki fiziksel belgenin üstünde yer alan konu bilgisini giriniz (Şekil 17 – 4.
Alan).

Gizlilik alanın da Tasnif Dışı, Hizmete Özel, Özel, Gizli, Çok Gizli, Kişiye Özel seçeneklerinden
biri seçilmelidir. Resmi yazışma usullerince bir belge en az Tasnif Dışı gizlilik derecesinde
olmalıdır. Bu yüzden bu alan zorunlu alanlarımızdandır (Şekil 17 – 4. Alan).

Dağıtım bölümünde ise kayıt olan evrakın, dağıtımını gerçekleştirecek olan birim
seçilmelidir (Şekil 17 – 5. Alan).

Akış bölümünde ise kayıt olan evrakın kimler tarafından imzalanacağı bilgisini girdiğimiz
alandır (Şekil 17 – 8. Alan).

Ekler bölümünde kayıt edilen evrakın eklerinin sisteme yüklendiği bölümdür. Ekle butonu
veya Gözat linki ile kayıt edilmek istenen evraka ek ekleyebiliriz. Sistem Belgesi Ekle linki ile
sistemdeki bir belgeyi ek olarak ekleyebilirsiniz (Şekil 17 – 6. Alan).

İlgiler bölümünde kayıt edilen evrakın ilgilerinin sisteme yüklendiği bölümdür. Ekle butonu
veya Sistem Belgesi Ekle linki ile kayıt edilmek istenen evraka ilgi ekleyebiliriz (Şekil 17 – 7.
Alan).

Tara butonu ile bilgisayarımıza bağlı tarayıcılarımızda fiziksel belgemizi tarayabiliriz (Şekil
17 – 3. Alan).

Dosya seç butonu ile bilgisayarınızdaki bir dokümanı seçerek akışa sunabilirsiniz (Şekil 17 –
3. Alan).

Gönder butonu ile tüm bilgileri eksiksiz doldurulmuş olan belgenizi gönderebilirsiniz (Şekil
17 – 3. Alan).
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Şekil 20

Arama
Sol alt köşedeki menüden Genel'i seçiniz. Açılan üst menüden de Arama’yı seçiniz.
Arama ekranında ekranın sağında bulunan Kriterler bölümünden kriter belirterek istediğiniz
belgeleri bulabilirsiniz. Kriterleri belirttikten sonra Arama butonu basarak aramamızı
gerçekleştirebiliriz (Şekil 18.1 – 1. Alan ,2. Alan, 3. Alan,4. Alan).
Arama kriterlerinizi Kaydet butonu ile kayıt edebilirsiniz. İstediğiniz zaman kayıtlı olan
kriteri seçerek aradığınız belgelere ulaşabilirsiniz (Şekil 18.1 – 5. Alan).
Ekranın altında bulunan Tüm Belgeleri Ara alanını seçerek aramanızı tüm belgelerde
yapabilirsiniz (Şekil 18.1 – 6. Alan).
Arama yapma işleminde belgeler ekrandaki liste alanında listelenecektir. Seçilen
belgenin içeriğini de görerek belgelerinizin kontrolünü yapabileceksiniz (Şekil 18.1– 7.Alan).
Temizle butonu ile seçmiş olduğunuz kriterleri silebilirsiniz (Şekil 18.1– 8. Alan).
Arama sonucunda belirlenen kriterlere uygun bir belge bulunamaması halinde sistem
tarafından sonuç bulunamadığı yönünde bir mesaj görüntülenir. Kullanıcı farklı seçimlerle tekrar
arama yapmak üzere sistem tarafından yönlendirilir (Şekil 18.2).
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Şekil 21.1

Şekil 22.2
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Dosya
Ana menüden Genel 'i seçiniz. Açılan üst menüden de Dosya'yı seçiniz. Ekrana gelen Dosya
sayfasında Dosya Planlarına göre arşivlenmiş belge sayılarını ve belgeleri görebilirsiniz (Şekil 19
–1. Alan,2. Alan).
Gelen ekranın üstünde bulunan Dosya planı, Yıl, Konu, Belge No ve Barkod Numarası
alanlarında seçim yaptıktan sonra Listele butonuna tıklayarak Dosya Planına göre dosya listesine
ulaşabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz kriterleri silmek ve farklı bir aramak için Temizle butonuna
basabilirsiniz. Dosya listesinden seçilen dosya planlarına ait olan belgeleri, ekranın sağında yer
alan liste bölümünden görebilirsiniz. Bu alanda 1’den fazla dosya planı seçerek arama
yapabilirsiniz (Şekil 19 - 3. Alan, 4. Alan).
Görmek istediğiniz belge seçildikten sonra ekranın üst kısmında yer alan butonlardan;

Tarihçe butonu ile seçilen belgenin tarihçesini görebilirsiniz (Şekil 19– 6. Alan).

Havale ile dosya planlarında bulunan evrakları havale edebilirsiniz (Şekil 19 – 6. Alan).

Dışa Aktar butonu ile seçmiş olduğunuz evrakları seçeceğiniz bir klasöre kayıt edebilirsiniz
(Şekil 19 – 6. Alan).

Yazdır butonu ile seçilmiş olan belgeyi yazdırabilirsiniz (Şekil 19 – 6.Alan).

Şekil 23

Posta
Posta ekranı birim ve genel evraklar tarafından kullanılan bir ekrandır. Kurum dışına
gönderilecek belgelerin gönderilme bilgisi ve posta bilgilerinin girildiği, bunun yanı sıra posta
ücretlerinin rapor olarak alınabildiği ve işlem yapılabildiği ekrandır.
Genelden posta ekranını seçiniz(Şekil 19.1, Alan 1,2). Seçilen ekranda iki kısım olarak dizayn
edilmiş alan bulunmaktadır. Birinci alanda kullanıcı barkod okuyucu veya el ile gireceği barkod
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numarası/Belge Numarasıyla göndereceği belgeleri sisteme girer. Kullanıcı el ile belgenin sayısı
girdiği zaman enter tuşuna basmalıdır (Şekil 19.1, 3. Alan). Girilen tüm belgeler Şekil 19.1 - 4.
alanda listelenecektir. Sisteme kayıt edilmek istenen belgeler seçilir, açıklama, gönderilme
yöntemi, gönderileceği yer gibi bilgileri girilir, gönderilecek belgeler yurtdışına gidecek belgeler
ise Yurtdışı kutusu işaretlenmelidir, bu belgeler yurtdışı fiyatlandırılması ile otomatik olarak
hesaplanacaktır (Şekil 19.1 - 4.Alan). Ekranın alt kısmında yer alan kısımda gönderilme
yöntemine göre APG ve ağırlık gibi kriterler girilmelidir, tutar otomatik olarak hesaplanacaktır.
Listelenen belgelerin tümü seçilmek istenirse Tümünü Seç butonuna basılmalıdır (Şekil 19.1 3.Alan). Tüm bilgiler girilip belgeler seçildikten sonra kaydet butonuna basılır (Şekil 19.1 - 5.Alan).
Sol taraftaki ekran kayıt etmiş olduğunuz belgeleri görüp işlem veya rapor aldığınız
alandır. Kaydedilen belgeler ekranımızın ikinci alanı olan sağ tarafta listelenecektir. Listelenen
belgeler bu bilgilere göre sanal zarf olarak gösterilecektir (Şekil 19.1 - 6.Alan).

İşlem yapmak için;




Gönderilme tarihi; belgeyi kayıt etmiş olduğunuz tarihtir (Şekil 19.1 – 7. Alan),
İşlem türü; işlem yap seçilir (Şekil 19.1 – 7. Alan),
Gönderilme yöntemi; kullanıcının kaydederken seçmiş olduğu yöntem ile filtreleme
yapılacak bilgidir (Şekil 19.1 – 7. Alan).

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra Gönder butonu basılmalıdır (Şekil 19.1 – 7. Alan).

Şekil 24.1
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Rapor almak için;
Göndermiş olduğunuz belgelerinizin raporunu almak için işlem türünü Rapor Al olarak seçip
(Şekil 19.2 - 1.Alan) rapor almak istediğiniz tarih aralığı, barkod numarası veya gönderilme
yöntemini seçerek Arama butonuna basınız. Kayıt etmiş olduğunuz belgeler listelenecektir (Şekil
19.2-2.Alan,3.Alan). Seçeceğiniz belgeleri Raporu Görüntüle butonuna basarak işlemi
sonlandırabilirsiniz. Ayrıca almış olduğunuz raporu yazdır butonu ile yazdırabilirsiniz (Şekil 19.2
- 1.Alan, Şekil 19.3).

Şekil 25.2
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Şekil 26.3

Dikkat edilmesi gereken durumlar,




Kaydedilecek belge yurtdışına gidecek bir belge ise ağırlık bilgisi girilerek otomatik
olarak hesaplanan tutar bilgisinin değişecek olmasıdır, bu durumda kullanıcı Yurtdışı
butonunu seçerek tutar bilgisini yurtdışı listesine göre hesaplanacağını bilmelidir.
Gönderilme yöntemi taahhütlü, iadeli taahhütlü, kargo veya tebligat ise APG numarası
girilmeli, belge normal posta, kargo, faks, e-posta ise APG zorunlu değildir, belge kurye
veya elden ise APS, ağırlık veya tutar alanları zorunlu değildir.

Raporlama
Raporlama ekranı yetki dâhilinde, birim veya kullanıcı bazında istatistiksel, sayısal ve
grafiksel sonuçların alındığı alandır.
Genelden raporlamayı seçiniz (Şekil 19.3 – 1. ve 2. Alan). Listeden görüntülenen raporlardan
biri seçilir ve kriterler girilerek Raporu Görüntüle butonuna basılır (Şekil 19.3-3,4). Görüntülenen
raporları kaydetmek isterseniz Raporu dışa Aktar butonuna basarak PDF, Word, Excel veya html
olarak aktarabilirsiniz (Şekil 19.3 – 3. Alan).
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Şekil 27.3

Gelen/Giden Belge
Gelen/Giden Belge menüsü sisteme dışarıdan belge kayıt ettiğimiz Gelen Belge Kayıt ve
Giden Belge Kayıt ekranlarının üst menüleridir.

Gelen Belge Kayıt
Sol alt menüden Gelen/Giden Belgeyi seçiniz. Açılan üst menüden Gelen Belge Kayıt'ı
seçiniz (Şekil 20 – 1. ve 2. Alan).
Açılan Gelen Belge ekranında işlem butonları ve belge bilgileri alanı yer almaktadır.
Gelen Belge Bilgiler alanında belgemize ait bilgileri doldurduğumuz bir alandır. Bu alanımızda

Birim alanında hizmet verdiğinizi Kurum/Kuruluş otomatik gelecektir (Şekil 20– 3.
Alan).

Belge Türü alanı da kayıt edeceğiniz belgenin türü alnını seçmelisiniz, örneğin: gelen
belge, gelen dilekçe, gelen numune, kura, kura içerik gibi. Belge türü alanının yanında
bulunan Varsayılan linkine tıklayarak seçmiş olduğunuz türü bundan sonra otomatik
hale getirebilirsiniz (Şekil 20 – 3. Alan).

Konu alanına elinizdeki fiziksel belgenin üstünde yer alan konu bilgisini giriniz (Şekil 20
– 3. Alan).

Gelen Belge No kısmına elinizdeki fiziksel belgenin üstünde yer alan belge numarasını
giriniz (Şekil 20 – 3. Alan).
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Belge Tarihi kısmına elinizdeki fiziksel belgenin üstünde yer alan belge tarihini giriniz.
Bu alan zorunludur girilmediği takdirde sistem uyarı verecektir (Şekil 20 – 3. Alan).
Elinizdeki fiziksel belgeyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Şahıs bilgisine göre Gönderen
Kurum, Gönderen Şirket, Gönderen Kişi ve Diğer alanlarından sadece biri doldurulmak
şartı ile gönderen bilgisini girebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken Gönderen
Kurum alanının bir kaç harf ile otomatik bir şekilde seçim yapılarak dolması diğer 3
Alanın ise, gönderen bilgisinin eksiksiz bir şekilde doldurarak klavyeden F10 tuşu ile
sisteme kayıt etmek zorunda olmamızdır. Bu alan zorunludur girilmediği takdirde
sistem uyarı verecektir (Şekil 20 – 3. Alan).
Gizlilik alanında Tasnif Dışı, Hizmete Özel, Özel, Gizli, Çok Gizli, Kişiye Özel
seçeneklerinden biri seçilmelidir. Resmi yazışma usullerince bir belge en az Tasnif Dışı
gizlilik derecesinde olmalıdır. Bu yüzden bu alan zorunlu alanlarımızdandır (Şekil 20 –
3. Alan).
İvedilik alanında Normal, İvedi, Çok İvedi ve Günlü seçeneklerinde en az biri
seçilmelidir. Başbakanlık resmi yazışma usullerince ivedilik en az Normal olmalıdır. Bu
yüzden bu alan zorunlu alanlarımızdandır (Şekil 20 – 3. Alan).
Dağıtım bölümünde ise kayıt olan evrakın, dağıtımını gerçekleştirecek olan sorumlu
birim seçilmelidir (Şekil 20 – 3. Alan).
Ekler bölümünde kayıt edilen evrakın eklerinin sisteme yüklendiği bölümdür. Ekle
butonu veya Gözat linki ile kayıt edilmek istenen evraka ek ekleyebiliriz (Şekil 20– 5.
Alan).

İşlem butonlarını incelersek eğer;








Arama butonu ile sisteme kayıt ettiğimiz evrakları bulabilir ve evraklar üstünde
değişiklik yapabiliriz (Şekil 20 – 12. Alan).
Dosya Seç butonu ile kendi bilgisayarınızda bulunan PDF formatındaki bir belgeyi
ekleyebiliriz (Şekil 20 – 11. Alan).
Klasörden Seç butonu ile ekranda sağ üste yer alan Ayarlardan, Taranmış Klasörler
bölümünde hedef gösterdiğimiz klasördeki belgelerimiz sisteme ekleyebiliriz (Şekil 20
– 10. Alan)
Klasörden Al butonu ile ekranda sağ üste yer alan Ayarlardan, Taranmış Klasörler
bölümünde hedef gösterdiğimiz klasördeki, işlem görmemiş ve tarih olarak önce
eklenmiş belgeyi otomatik olarak ekleyebiliriz (Şekil 20 – 9. Alan).
Tara butonu ile bilgisayarımıza bağlı tarayıcılarımızda fiziksel belgemizi tarayabiliriz
(Şekil 20– 8. Alan).
Outlook'tan Al butonu ile Outlook programında seçili olarak bıraktığımız mail de
bulunan belgemizi sisteme kayıt edebiliriz (Şekil 20 – 7. Alan).
Kaydet butonu ile tüm bilgileri eksiksiz doldurulmuş olan belgemizi sisteme kayıt
edebiliriz (Şekil 20 – 6. Alan).
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Şekil 28

Giden Belge Kayıt
Giden Belge Kayıt ekranı fiziksel olarak hazırlanmış ve ıslak imza işlemine tabi tutulmuş
belgeleri, sistemden sayı alması ve dağıtımının yapılması için kullanılan bir ekrandır. Başka bir
deyişle kendi bilgisayarınızdaki bir belgeyi direk imzalanması için akışa sunabilirsiniz.
Sol alt menüden Genel/Giden Belge’yi seçiniz. Açılan üst menüden Giden Belge Kayıt'ı
seçiniz (Şekil 20 – 1. ve 2. Alan).
Açılan Giden Belge ekranında işlem butonları ve belge verisi alanı yer almaktadır. Belge
verisinde;

Belge Türü alanına uygun bir seçim yapınız (Şekil 21 – 4. Alan).

Konu alanına elinizdeki fiziksel belgenin üstünde yer alan konu bilgisini giriniz (Şekil 21 – 4.
Alan).

Gizlilik alanın da Tasnif Dışı, Hizmete Özel, Özel, Gizli, Çok Gizli, Kişiye Özel seçeneklerinden
biri seçilmelidir. Resmi yazışma usullerince bir belge en az Tasnif Dışı gizlilik derecesinde
olmalıdır. Bu yüzden bu alan zorunlu alanlarımızdandır (Şekil 21 – 4. Alan).

Dağıtım bölümünde ise kayıt olan evrakın, dağıtımını gerçekleştirecek olan birim
seçilmelidir (Şekil 21 – 5. Alan).

Ekler bölümünde kayıt edilen evrakın eklerinin sisteme yüklendiği bölümdür. Ekle butonu
veya Gözat linki ile kayıt edilmek istenen evraka ek ekleyebiliriz. Sistem Belgesi Ekle linki ile
sistemdeki bir belgeyi ek olarak ekleyebilirsiniz (Şekil 21 – 6. Alan).

İlgiler bölümünde kayıt edilen evrakın ilgilerinin sisteme yüklendiği bölümdür. Ekle butonu
veya Sistem Belgesi Ekle linki ile kayıt edilmek istenen evraka ilgi ekleyebiliriz (Şekil 21 – 7.
Alan).
T.C. Sağlık Bakanlığı

32





Tara butonu ile bilgisayarınıza bağlı tarayıcınızda fiziksel belgenizi tarayabilirsiniz (Şekil 21
– 3. Alan).
Dosya Seç butonu ile kendi bilgisayarınızda bulunan bir belgeyi ekleyebiliriz (Şekil 21– 3.
Alan).
Gönder butonu ile tüm bilgileri eksiksiz doldurulmuş olan belgenizi gönderebilirsiniz (Şekil
21 – 3. Alan).

Şekil 29

Barkodlu Havale
Klasörlerden seçilmiş olan alt klasörlerden biri seçilerek barkod okuyucu veya el ile seçilen
belgelerin toplu şekilde havale edilmesini sağlayan yapıdır.
Seçilen belgeler Ekle butonuna basılarak listelenir. Havale butonu ile seçilen yerlere
gönderilir (Şekil 21.1).
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Şekil 30.1

Yönetim
Yönetim bölümünde standart kullanıcılar için önemli iki alan vardır. Bunlar vekâlet ve klasör
kurallarıdır.

Vekâlet
Yönetim menüsünü seçip açılan üst menülerden Vekâletleri seçiniz. Açılan vekalet
sayfasından Listele butonu ile tüm vekaletleri listeleyebilir, Yeni Ekle butonu ile yeni vekaletler
verilebilir, Vekalet Ver ile kendi adınıza vekaletinizi verebilir ya da düzenlenmesi gereken
vekalete çift tık ile detaylarına ulaşıp düzenleme yapabilirsiniz (Şekil 22 – 1. Alan, 2. Alan, 3. Alan,
4. Alan, 5. Alan).
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Şekil 31
Vekâlet Ver butonuna tıkladığında Yeni Vekâlet sayfası açılacaktır. Bu sayfada vekil alanına
vekilin yani yerinize vekil olarak bakacak olan kişinin adı girilmelidir. Başlangıç ve bitiş tarihlerini
saat bilgisi detayına kadar girip Aktif Mi alanını işaretleyerek Kaydet butonu ile vekâlet bilgisini
sisteme kayıt edebilirsiniz. İptal butonu ile de işlemi iptal edebilirsiniz. Vekâlet verilmesi veya
vekâletin sonlanması durumunda kullanıcılara sistemde belirlenmiş olan e-posta adresine
otomatik olarak mail gidecektir.

Şekil 32
T.C. Sağlık Bakanlığı

35

Klasör Kuralları
Klasör Kuralları kullanıcıya ait olan, Klasörler menüsündeki Gelen Giden klasörlerine otomatik
talimatlar verebildiği ve evraklarında otomatik düzen sağlayabilen bir yapıdır.
Yönetim menüsünü seçip açılan üst menülerden Klasör Kurallarını seçiniz (Şekil 24). Açılan
Klasör Kuralları sayfasında tüm klasör kurallarını Listele butonu ile listeleyebilirsiniz. Yeni Ekle
butonu ile yeni klasör kuralları ekleyebilir ya da düzenlenmesi gereken klasör kurallarını listeden
seçip çift tık ile detaylı bilgilerine ulaşarak düzenleme yapabilirsiniz. (1,2,3,4)

Şekil 24
Yeni Ekle butonuna tıklandığında Yeni Klasör Kuralları sayfası açılacaktır (Şekil 25). Yeni Klasör
Kuralları sayfası üç bölümden oluşmaktadır.
Klasör Kuralı Bilgileri bölümünde klasör kuralı için Ad, Sahip Birim, Sahip Kullanıcı, Öncelik ve
Aktif Mi bilgilerini doldurabilirsiniz. Sahip Birim ve Sahip Kullanıcı otomatik olarak dolacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken Öncelik alanıdır. Bu kısım klasör kuralının önceliğini
belirlediğimiz kısımdır. Klasör kurallarının çakışma olasılığında hangi kuralın öncelik bilgisi rakam
olarak sıfıra yakın ise o kural işleyecektir (Şekil 25 – 1. Alan).
Örn; Önceliği 1 olan klasör kuralı ile önceliği 2 olan klasör kuralının, kuralları çakıştığı zaman
önceliği 1 olan klasör kuralı işleyecektir.
Filtreler bölümü klasör kuralı için kriterler oluşturduğumuz alandır. Bu kriterleri belgeyi
Gönderen Kullanıcı, Gönderen Birim, Konu, Eki Var mı? Ve Gönderi Nedeni olarak filtreleyebiliriz
(Şekil43–2.Alan).
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1.Örn; Gönderen Kullanıcı bölümüne 'Sercan Boyraz' kullanıcısını girdiniz. Gönderi Nedeni
alanına 'İmzalamam İçin Gelen Dokümanlar' seçeneğini seçtiniz. Artık 'Sercan Boyraz'
kullanıcısından size imza için gönderilmiş bütün belgeler Klasöre Gönder bölümünde seçili olan
klasöre otomatik gönderilecektir.
Aksiyonlar bölümü ise filtreleme bölümünde kriterlere uyan belgelerin son işleminin
belirlediği alandır. Klasöre gönder alanında Gelen Giden belgelerimize eklediğimiz klasörlerimiz
listelenecektir. Buradan uygun klasörü seçilip, Sesli Uyarı ve Uyarı Göster seçenekleri uygun bir
şekilde seçildikten sonra bu klasör kuralına uyan belgeleri bilgi amaçlı bir kullanıcıya sevk etmek
istiyorsak, Bilgi İçin Gönder alanına kullanıcı ismini girmemiz yeterli olacaktır. E-posta içeriği, bu
alanda görünen kare içine bir kere tıkladığınızda ekrana gelecek olan uyarıya evet’ i seçerek imza
cümleciği olan ‘EBYS'de yeni bir belge gelmiştir. {YENISATIR}Konu; {KONU} {YENISATIR}İşlem;
{ISLEM}’ komutu ekrana gelecektir. Bu işlemlerden sonra tanımlı mail adresinize işlem
yapacağınız imza için gelen belgeler otomatik olarak gelecektir (Şekil 25 – 3. Alan ve Şekil 26).

Şekil 25
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Şekil 26
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