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Uygulamaya Giriş

Şekil 1
Uygulamaya giriş yapmak için tabletinizde 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 ve şifre kullanarak giriş yapabileceğiniz bir ekran gelecektir.

Şekil 2

Şekil 3
Şekil 2 ve Şekil 3’te görüldüğü üzere ‘Kullanıcı Adı ve Şifre ile Giriniz’ veya ‘E-İmza ile Giriniz’
seçeneklerine tıklayarak giriş seçenekleri arasında değişim yapabilirsiniz. E-imza kartınızı kullanarak
yapacağınız girişlerde kartınıza ait PIN’i girmeniz gerekmektedir.

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. Üstte işaretlenmiş olan ‘Klasörler’ tuşu ile klasör listesinin açılmasını ve gizlenmesini
sağlayabilirsiniz.

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. Listenin sağ altında yer
alan ‘İleri’ ve ‘Geri’ tuşları ile sayfa değiştirme işlemlerini yapabilirsiniz. İçeriğini görüntülemek
istediğiniz belgeye listeden tıklayarak açabilirsiniz.

Şekil 6
Şekil 6’da belgelerin bulunduğu listenin sol altında işaretlenmiş olan ‘Arama’ tuşu ile hemen üstünde
bulunan arama paneline erişebilirsiniz. Arama yapıldıktan sonra arama sonuçlarına göre liste
güncellenecektir. İçeriğini görüntülemek istediğiniz belgeye listeden tıklayarak açabilirsiniz.

Belge Görüntüleme ve İşlemler

Şekil 7
Şekil 5’te belgelerin bulunduğu listeden içeriğini görüntülemek istediğiniz kayda tıkladığınızda Şekil
7’de yer alan ekran açılacaktır. Şekil 7’de ekranın sağ alt köşesinde işaretlenmiş olan alanda belge
üzerinde yapabileceğiniz işlemlere ait seçenekler belirecektir.

Paraf İşlemi
Parafa gelmiş belgenizi açtıktan sonra Şekil 8’de bulunan ‘Parafla’ seçeneği gözükecektir. ‘Parafla’
seçeneğine tıkladığınızda Şekil 8’deki gibi bir uyarı görüntülenecektir. Tekrar ‘Parafla’ seçeneğini
seçtiğiniz takdirde işlem gerçekleştirilecek ve sonucuna dair bir bilgi mesajı görüntülenecektir. ‘İptal’
seçeneğini seçerek bu işlemden vazgeçebilirsiniz.

Şekil 8

Red İşlemi
Reddetmek istediğiniz belgeyi açtıktan sonra Şekil 9’da bulunan ‘Reddet’ seçeneği gözükecektir.
‘Reddet’ seçeneğine tıkladığınızda Şekil 9’daki gibi bir uyarı görüntülenecektir. Beyaz alana red
nedeninizi girerek tekrar ‘Reddet’e tıkladığınız takdirde işlem gerçekleştirilecek ve sonucuna dair bir
bilgi mesajı görüntülenecektir. ‘İptal’ seçeneğini seçerek bu işlemden vazgeçebilirsiniz.

Şekil 9

İmza İşlemi
İmzalamak istediğiniz belgeyi açtıktan sonra Şekil 10’da bulunan ‘İmzala’ seçeneği gözükecektir.
‘İmzala’ seçeneğine tıkladığınızda Şekil 10’daki gibi bir uyarı görüntülenecektir. Giriş yönteminiz fark
etmeksizin tablete takılı olan e-imza PIN’inizi girerek tekrar ‘İmzala’ya tıkladığınız takdirde işlem
gerçekleştirilecek ve sonucuna dair bir bilgi mesajı görüntülenecektir. ‘İptal’ seçeneğini seçerek bu
işlemden vazgeçebilirsiniz. Eğer iptal etmek istiyorsanız ve PIN girilmişse ilk olarak ‘Sil’ tuşuyla PIN’i
temizlemeniz gerekecektir. İmzalama işlemi gerçekleştiği sürede tabletiniz ile elektronik imza kartınız
arasındaki bağlantıyı koparmamanız gerekmektedir.

Şekil 10

Havale İşlemi
Havale etmek istediğiniz belgeyi açtıktan sonra Şekil 7’de yer alan görüntüde olduğu gibi ‘Havale Et’
seçeneği gözükecektir. ‘Havale Et’ seçeneğine tıkladığınızda Şekil 11’deki gibi bir ekran
görüntülenecektir. Sol üstte bulunan ‘İptal’ seçeneğini seçerek havale işleminden vazgeçebilirsiniz.
Havale işlemi için ilk olarak sol taraftaki bölümden havale yapılacak olan birim, kullanıcı ve dağıtım
planları aratılıp eklenir. Birim ve kullanıcılar için arama kutusuna en az üç karakter girilip aratıldıktan
sonra Şekil 12’deki gibi gelen sonuçlardan istenenler tek tek seçilip ‘Ekle’ tuşu ile listeye eklenir.
Dağıtım planı içinse arama sonuçlarından isteneni ekledikten sonra Şekil 13’teki gibi dağıtım planının
içinde bulunan her bir birimin bulunduğu panel ekrana gelir. Bu panelde gerekli düzenlemelerinizi
yaptıktan sonra dağıtım planı listeye eklenir. Eklediklerinizin bulunduğu liste Şekil 14’te sağ tarafta
görülmektedir. Bu listede düzenleme yapmak için listeden istenen kaydı seçip işaretli olan alandan
düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Genel not eklemek için aşağıda bulunan kutuya notunuzu ekleyerek
tekrar ‘Havale Et’e tıkladığınız takdirde işlem gerçekleştirilecek ve sonucuna dair bir bilgi mesajı
görüntülenecektir.

Şekil 11

Şekil 12

Şekil 13

Şekil 14

Üst Veri, İlgi ve Ek Görüntüleme
İlgi veya eki olan belgeler için Şekil 15’de işaretli alanda olduğu gibi tuşlar görülmektedir. Bu alandan
‘İlgiler’ veya ‘Ekler’ seçildikten sonra Şekil 16 ve Şekil 17’te görülen alandan ilgi veya ekin üzerine
tıklayarak açabilirsiniz. Pdf belgeler uygulama içerisindeki görüntüleyicide açılacaktır. Diğer dosya
türlerine sahip belgeler, bu dosyanın türünü destekleyen uygulamalar ile açılması denenecektir.

Şekil 15

Şekil 16

Şekil 17

Şekil 18’de görüldüğü üzere ‘Üst Veri’ye tıkladığınız takdirde belgenin üst kısmından üst verilerin yazılı
olduğu bir bölme açılacaktır.

Şekil 18

Güvenli Çıkış
Uygulamayı güvenli olarak kapatmak için herhangi bir sayfadan sağ üstte bulunan içinde ‘x’ olan
bordo tuşa tıklayabilirsiniz. Tuşa tıkladıktan sonra oturum kapatma işleminiz gerçekleştirilecek ve
uygulamadan güvenli bir şekilde çıkışınız sağlanacaktır.

