EBYS Otoban
Yardım Kitapçığı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Otoban Projesi
Amaç
Bakanlıklar, taşra teşkilatları ile yazışmaları Valilik ve Kaymakamlıklar aracılığıyla yapmaktadır. Proje ile T.C.
İçişleri Bakanlığı dışında kalan kamu kurumları tarafından oluşturulan ve Vali, Vali Yardımcısı ve/veya
Kaymakam imzası gerektiren yazışmaların dijital olarak sürdürülebilmesi amaçlanmıştır.

Süreç
Otoban entegrasyonunu tamamlayan kurumlar, kendi elektronik belge yönetim sistemlerinde ürettikleri
evrakları paraf/imza aşamasına getirerek mülki amirin imzasına sunar. Evraklar, e-yazışma formatında
servisler aracılığıyla Valilik ve Kaymakamlıkların bünyesinde bulunduğu T.C. İçişleri Bakanlığının e-İçişleri
sistemine aktarılır. e-İçişleri sisteminde paraf/imza işlemleri yapılır ve yine servisler aracılığıyla işlemi biten
belgenin oluşturulan kurum EBYS’sine aktarımı yapılır. Belge bu aşamadan sonra kurum içinde işleyişine
devam eder.

Evrakın Akışa Sunulması
Otoban evrakları, yeni taslak, dosyadan taslak ve onay şablonu yoluyla oluşturulabilir. Otoban şablonu
seçildikten sonra içerik ve üstveri alanları resmi yazışmalarda olduğu gibi doldurulur. Tek fark akış
aşamasındadır. Akışa kullanıcı seçerken kurum içinden parafçı ve imzacı seçildikten sonra, akış->arama>otoban butonları tıklanarak paraf/imza işlemi için otoban kullanıcılarının seçileceği ekrana ulaşılır.
Otoban belgelerinde, yeni taslak, dosyadan taslak veya onay şablonu yoluyla sistem içinde oluşturulan
belgelerden farklı olarak dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:
•

Evrak otoban kullanıcısına gitmeden önce elektronik imza ile imzalanmış olmalıdır (Evrakın Sağlık
Bakanlığı EBYS’den İçişleri Bakanlığı sistemine gönderilebilmesi için en az bir e-imza ile
imzalanması zorunludur).

•

Otoban kullanıcısını seçmek için akış->arama->otoban butonları tıklanarak arama alanına imza
atacak olan Vali/Vali Yardımcısı/Kaymakamın görevli olduğu ilin plaka kodu girilerek listele denilir.

•

Listeden seçmek istenilen kişinin ismine çift tıklayarak kişi akış listesine eklenir.

•

Akış listesine eklenen kullanıcılardan paraf/imza işlemi yapacak kişiler belirlenir. Akıştaki son
kullanıcı Otoban imzacısı olacak şekilde seçim yapılmalıdır.

•

Tüm üstveri alanları tamamlandıktan sonra gönder butonuna basılarak evrak akışa sunulur.

•

Evrak sistem içindeki akışını tamamladıktan sonra, Sağlık Bakanlığı EBYS üzerinden servisler
aracılığıyla e-İçişleri sistemine aktarılıp akış işlemine devam edecek ve oradaki işlemlerini
tamamladıktan sonra yine servisler aracılığıyla Sağlık Bakanlığı EBYS’ye aktarılacaktır.

•

Evrakın detaylı işlem takibi tarihçe->otoban sekmesinden yapılabilmektedir.

EBYS’de Otoban Evrakı Oluşturmak
1. Otoban evrakları için oluşturulmuş şablon seçilir (Şekil 1).

Şekil 1

2. Belge içeriği ve üstveri alanları “akış bölümü dışında” normal evrak işleyişinde olduğu gibi
doldurulur.
3. Akış aşamasında kurum içinde paraf/imza işlemi yapacak kullanıcılar seçilir.
4. Otoban kullanıcısını seçmek için akış->arama->otoban butonlarına basılarak otoban ekranı açılır.
5. Akışa seçilecek Vali/Vali Yardımcısı/Kaymakamın görev yaptığı il plaka kodu otoban ekranındaki
arama alanına girilir ve listele butonuna basılır (Şekil 2).

Şekil 2

6. Listelenen isimlerden akışa seçilecek olan kullanıcının ismine çift tıklanarak akışa eklenir.
7. Otoban ekranı kapatılır ve evrakla ilgili tüm üstveri alanları doldurulmuşsa gönder butonuna
basılarak evrak akışa sunulur.
8. Evrak sistem içindeki akışını tamamladıktan sonra EBYS üzerinden web servisler aracılığıyla e-İçişleri
sistemine aktarılır.
9. Evrakın e-İçişleri sistemindeki işlemlerinin takibi Menü->Gelen/Giden Belge Kayıt->Otoban
ekranından yapılabilmektedir (Şekil 3).

Şekil 3

