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EBYS Kurulumu
Sisteme giriş yapılabilmesi için öncelikle EBYS’nin bilgisayara kurulması gerekmektedir. EBYS
kurulumu için ebysportal.saglik.gov.tr adresine gidilir. Linki verilen adres açıldığında, açılan web
sayfasında EBYS Masaüstü Kurulumu seçilir (Şekil 1).

Şekil 1
Kurulumlardan masaüstü uygulamasına tıklandıktan sonra aşağıdaki yükleme ekranı gelecektir
(Şekil 2). İlgili ekranda hata alan kullanıcılar Internet Explorer tarayıcısını kullanarak işlemlerine
devam etmelidir.
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Şekil 2

Açılan ekranda Yükle butonuna tıklanarak EBYS uygulamasının yükleme işlemi başlatılır.
Yükleme işlemi esnasında ilerleme durumunu gösteren ekran görüntüsü aşağıda paylaşılmıştır
(Şekil 3).

Şekil 3
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Oturum Ekranı (Giriş)
EBYS kurulumu yapılmış bir bilgisayarda EBYS’yi çalıştırmak için masaüstünden T.C Sağlık
Bakanlığı EBYS isimli ikona çift tıklanarak oturum ekranı açılır (Şekil 4).

Şekil 4

Oturum Aç
Masaüstünden EBYS programı çalıştırıldığında oturum ekranı açılacaktır. Açılan oturum
ekranında kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilir. Kullanıcı adı ve şifre saglik.gov.tr uzantılı mail
adresinin kullanıcı adı ve şifresi ile aynıdır. Bilgiler girildikten sonra Oturum Aç butonu tıklanarak
EBYS programına giriş yapılır (Şekil 5 – 1. Alan).

Şekil 5
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Oturum ekranındaki bilgiler, Şekil 5’te olduğu gibi kullanıcı adı ve şifre şeklinde gelmez ise sağ
üst köşede yer alan Ayarlar butonuna tıklanır (Şekil 5 – 2. Alan). Ayarlar ekranında Oturum
yöntemi Kullanıcı Adı Şifre olarak seçilir (Şekil 6 – 1. Alan).

Şekil 6
Ayarlar ekranında işlem bittiğinde Kaydet butonu ile ayarlar kaydedilir veya İptal butonu ile iptal
edilir (Şekil 6 – 2. ve 3. Alan).

Klasörler ve Pano
Programa giriş yapıldıktan sonra Klasörler ve Pano ekranı açılacaktır. Bu ekrandan kullanıcının
gereği ve bilgi klasöründeki belgelerin takibi yapılabilir (Şekil 7).

Şekil 7

T.C. Sağlık Bakanlığı

5

Kullanıcının vekâlet ve/veya birim yetkileri var ise, bu vekâlet ve/veya yetkiye sahip olduğu
belge/belgeler de görülebilir ve işlem yapılabilir (Şekil 8).

Şekil 8
İlgili klasörlerde seçim yapıldıktan sonra, seçilen klasöre ait belgeler, Belge Listeleri alanında
listelenecektir (Şekil 9 - 2. ve 3. Alan).

Şekil 9
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Listelenen belgelerde bazı ön bilgiler mevcuttur. Bunlar;






Belgenin konusu,
Belgeyi gönderen kişi,
Belgenin gideceği kurum veya birim,
Belgenin geliş tarihi ve saati,
Belgenin işlemi, vb.

Listelenen belgelerden içeriğin görüntülenmesi veya işlem yapılmak istenen herhangi bir belge
seçilirse, belge içeriği editörde görünecektir (Şekil 9 – 2., 3. ve 4. Alan).
Editördeki belgenin bilgileri, belgenin hemen üzerinde yer almaktadır (Şekil 9 - 5. Alan).
Editördeki belge için işlem yapılmak istenirse, yine editörün üzerindeki butonlar ile hızlıca işlem
yapılabilir (Şekil 9 – 6. Alan).
Programdaki kişisel ayarlar için ekranda sağ üst köşede yer alan Ayarlar butonuna tıklanabilir
(Şekil 9 - 7. Alan).
Belgenin içerisinde yer alan butonlarla aynı işlevi yapacak olan sağ tuş yolu da kullanılabilir.
Bunun için işlem yapılmak istenen belgenin üzerine bir kere tıklanıp mouse ile sağ tuş yapılarak
Aç, Tarihçe, Cevapla, İmzalar, İade Et, Yazdır, Dosyaya Kaldır, Havale, Barkod Yazdır, İlişkili
Belgeler, Dışa Aktar, Dosya Planı, Versiyonlar, Filtreleme, Belge Kategorileri gibi kısa yol
özelliklerine ulaşılıp işlem yapılabilir (Şekil 10).

Şekil 10
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Hızlı Arama, belgelerin barkod numarası, belge sayısı veya konusuna göre hızlı arama özelliği ile
aranabildiği ve işlem yapılabildiği alandır (Şekil 11).

Şekil 11
Filtreleme, belgelerin içerisinde daha hızlı arama yapılmak istendiğinde herhangi bir belge
üzerine sağ tuş yapıp filtreleme yapılarak (örneğin; paraf, imza, sevk işlemleri, vb.) belgelerin
filtrelenmiş olarak listelenmesini ve işlem yapılmasını sağlayan özelliktir (Şekil 12).

Şekil 12
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Dosyaya Kaldır, sağ tuş ile gelen bir diğer kısa yol fonksiyonudur. Öncelikle belgenin üzerine bir
kere tıklanır ve mouse ile sağ tuş yapılarak Dosyaya Kaldır butonu seçilir. Ekrana Dosya Seçiniz
alanı gelecektir. Bu alan mevcut belgenin, belge oluşturulduğunda seçilen dosya planı/planlarını
gösterir. Kaydet denildiğinde işlem tamamlanacaktır (Şekil 13).
Gelen Belge Kayıt ile sisteme kaydedilmiş belge/belgelerde dosya planı girilmemiş olacağından
sistem, kullanıcıdan dosyaya kaldırılmak istenen belgeye/belgelere ait dosya planı girilmesini
ister. Bunun için belgenin içeriğine dair dosya planı kullanıcı tarafından girilmeli ve sırasıyla
Güncelle ve Kaydet butonlarına tıklanmalıdır (Şekil 13 – Alan 1., 2. ve 3.). Bu şekilde işlem
tamamlanır ve dosyaya kaldırılmak istenen belge/belgeler kullanıcının bağlı olduğu birimin
dosyasına kaldırılır. Dosyaya kaldırılan belge/belgelere tekrar ulaşmak için Genel alanındaki
Dosya menüsünü kullanılır (Not: Dosya menüsü dokümanın ilerleyen bölümlerinde
anlatılmıştır.).

Şekil 13
Versiyonlar; cevaplanan, reddedilen veya değiştirerek reddedilen taslağın üzerinde işlem
yapıldığı takdirde ilk taslağın yeni bir taslak niteliği kazanması ve imzalanarak oluşacak nihai
belgeye ait sürümlerin listelenmesi özelliğidir (Şekil 14). Bu listede istenen versiyon üzerine bir
kere tıklanarak seç butonu ile belgenin ilgili taslak versiyonu okunacak şekilde doküman
açılacaktır.
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Şekil 14
Transfer kısa yolu kullanıcının kendi iş planları doğrultusunda oluşturduğu kişisel klasörleri
arasında, belgelerini bir klasörden diğer bir klasöre taşıyabilmesine olanak tanımaktadır. Bu
işlem sistem tarafından oluşturulan Gelen, Giden ve Taslak klasörleri için kullanılamaz, sadece
klasör kuralı oluşturarak yaratılan kullanıcıya özel klasörler üzerinde uygulanabilir.
Editördeki butonların görevleri ve işlevleri (Şekil 15);











Tarihçe butonu ile belgenin hangi kullanıcı ve/veya birimde olduğu bilgisine ulaşılır.
Cevapla butonu ile belgeye cevap niteliğinde bir yazı oluşturmak için Yeni Taslak veya
Dosyadan Taslak Ekleme ekranlarına gidilir.
İade Et butonu ile belge yanlış havale edilmiş ise göndericiye iade edilmesi sağlanır.
Reddet butonu taslak evrakta düzeltme yapılması isteniyorsa kullanılır.
Paraf butonu ile işlem için gelen taslak/taslaklar paraflanır.
İmza butonu ile işlem için gelen taslak/taslaklar imzalanır.
Yazdır butonu ile belge yazdırılır.
Havale butonu ile belgeler ilgili birim, kullanıcı veya dağıtım grubuna havale edilir.
Dışa Aktar butonu ile belge barkod ve belge doğrulama kodunun olduğu PDF nüsha ile
dışa aktarılır.
e-Posta butonu ile belge sistem üzerinden e-posta yolu ile gönderilir.

Not: Şekil 15’teki buton görüntüleri evrak/belge özelliklerine göre ayrı ayrı gösterilmiştir.
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Şekil 15
Sistem üzerinden e-posta gönderilirken;
Kimden Alanında, sistem kullanıcı mail adresini otomatik olarak getirecektir. Kime Alanı, mail
gönderilecek kişi sistemde kayıtlı ise arama yapıldığında ismi ve birimi ile listelenecektir. Kişi
seçildikten sonra Ekle butonuna tıklanarak kişi eklenecektir (Şekil 16 – 1., 2. ve 3. Alan).

Şekil 16
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Konu kısmına mailin konusu yazılır (Şekil 17 – 8. Alan). Ekler kısmında belge içerikleri eklenir
(Şekil 17 – 4. ve 5. Alan). Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tüm alanlar doldurulmalıdır (Şekil 17).
Mail içeriği yazıldıktan sonra e-posta alıcıya gönderilebilir (Şekil 17 – 7. Alan).

Şekil 17
Dışa Aktar butonu ile belge kullanıcının kendi bilgisayarına kaydedilebilir. Bu işlem için dışa
aktarılmak istenilen belge üzerine bir kere tıklanır ve üstteki editörde çıkan Dışa Aktar butonuna
tıklanır (Şekil 18 – 1. Alan). Gelen ekranda belge türleri seçilir ve Tamam butonuna tıklanır (Şekil
18 – 2. Alan). Sistem kullanıcıya belgeleri hangi klasöre kaydetmek istediğini sorar ve seçim
yapıldıktan sonra dosyalar kullanıcının belirlediği klasör yoluna kaydedilerek işlem tamamlanır.
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Şekil 18
Tarihçe butonu ile belgenin üzerindeki tüm işlemler görülebilir. Belgeyi okuyan tüm kullanıcıların
bilgisine Tarihçe sekmesinden ulaşılabilir. Ayrıca Tarihçe, Dışa Aktar butonu ile bilgisayara
kaydedilebilir. Tarihçe ekranında yedi ayrı gösterim şekli vardır. Bunlar;








Liste ekranında belge üzerindeki tüm işlemler görüntülenir (Şekil 19-1).
Hiyerarşik ekranında belge üzerindeki hiyerarşik olarak yapılan tüm işlemler
görüntülenir (Şekil 19-2).
Çizelge ekranında belge üzerindeki imza, sevk ve havale işlemleri tarih aralığı şeklinde
görüntülenir (Şekil 19-3).
Akış ekranında belgenin imza sırası ve imza durumu görüntülenir (Şekil 19-4).
Havale ekranında belgenin havale işlemleri görüntülenir (Şekil 19-5).
Otoban ekranında otoban belgelerinin tarihçesi görüntülenir (Şekil 19-6).
Diğer ekranında belgeye dair okuma, dışa aktarma, e-posta gönderme, yazdırma vb.
işlemler görüntülenir (Şekil 19-7).
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Şekil 19-1

Şekil 19-2

Şekil 19-3
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Şekil 19-4

Şekil 19-5

Şekil 19-6

Şekil 19-7
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Reddet butonu ile evraka not yazılarak taslak reddedilebilir (Şekil 20) ya da Reddet butonunun
sağındaki küçük oka tıklanıp Değiştirerek Reddet denilerek, evrak içeriği düzenlendikten sonra
tekrar Reddet butonu tıklanarak reddedilebilir. Değiştirerek reddedilen evrak, taslağı oluşturan
kullanıcıya geldiğinde düzenlenen alanlar tespit edilip güncellenerek tekrar akışa gönderilebilir
(Şekil 21).

Şekil 20

Şekil 21
Not: Değiştirerek Reddet, Yeni Taslak şablonu ile oluşturulan evrakta kullanılan bir yöntemdir.
Evrak içeriğinde düzenlenen ve/veya değiştirilen alanların belli olması için, bu alanlar mavi ve
altı çizili bir şekilde görülecektir. Değişiklikleri Kabul Et butonu tıklanarak güncellemeler taslağı
oluşturan kullanıcı tarafından otomatik olarak alınabilir.
Şekil 15’teki İmza butonuna tıklandığında imzalama ekranı gelecektir (Şekil 22). Elektronik imza
kullanıcının bilgisayarında yer alan kart okuyucunun herhangi bir USB girişine takıldıktan sonra
ekrana gelen penceredeki PIN alanına elektronik imza şifresi girilerek İmza butonu tıklanır ve
belge/belgeler imzalanır (Şekil 22 – 1. ve 2. Alan).
Not: Elektronik imza işleminin yapılabilmesi için imza sürücülerinin kurulu olması gerekmektedir.
Elektronik imza hakkında tüm yardım dokümanları ebysportal.saglik.gov.tr adresinde mevcuttur.
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Şekil 22
Havale işlemine uygun belge butonlarında otomatik olarak Havale butonu çıkacaktır. Havale
butonuna tıklanarak havale ekranı açılır (Şekil 23).

Şekil 23
Açılan havale ekranında Birim, Kullanıcı ve Dağıtım Grubu olmak üzere üç farklı havale yöntemi
bulunmaktadır (Şekil 24 – 1., 2. ve 3. Alan). Uygun olan alan seçilip filtreleme yapılarak istenilen
birim çift tıklama ile dağıtım alanında yapılan seçime göre Birim, Kullanıcı veya Dağıtım Grubu
olarak gelecektir (Şekil 24 – 4. ve 5. Alan). Bu alandan genel ve özel not ekleme işlemi de
yapılabilir (Şekil 24 – 5. ve 6. Alan).
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Şekil 24
Dağıtım Gruplarında bazı özel durumlar mevcuttur. Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi
Dağıtım alanı seçilip Tümünü Listele butonuna tıklanır (Şekil 25 – 1. ve 2. Alan). Listelenen
Dağıtım Gruplarından seçim yapılır (Şekil 25 – 3. Alan). Gruba Dâhil Birimler ekranında, seçilen
Dağıtım Grubuna ait olan birimler Gereği ve Bilgi olarak seçilebilir (Şekil 25 – 4. Alan). Seç
butonuna tıklanarak grup Dağıtım alanına alınabilir (Şekil 25 – 5. Alan). Havale butonuna
tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 25 – 6. Alan).

Şekil 25
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Kullanıcı işlem yapması için gelen bir belgeye not ekleyebilir. Bu sayede akışta bulunan tüm
kullanıcılar eklenen notu görebilecektir (Şekil 26). Bunun için, belge üzerinde bulunan Not Ekle
butonuna tıklanır (Şekil 26 – 1. Alan). Gelen ekranda Akış Notu Ekle (Şekil 26 – 2. Alan) kutusu
işaretlenerek akışta yer alan kullanıcıların göreceği şekilde bir not eklenebilir. Genel Not ise
belgeyi okuyan tüm kullanıcılar tarafından görüntülenir. Not eklendikten sonra Tamam (Şekil 26
– 3. Alan) butonunu işaretlemek yeterlidir.
Kullanıcı tarafından hazırlanan veya kullanıcıya gönderilen bir belge üzerinde yine Not Ekle
butonu ile Kişisel Not eklenebilir (Şekil 26 – 2. Alan). Eklenen Kişisel Not istendiğinde silinebilir.
Kişisel Not olarak eklenen notlar akıştaki kullanıcılar tarafından görüntülenemez, sadece notu
ekleyen kullanıcı eklediği notu görebilir.
Birim, Kullanıcı veya Dağıtım Gruplarında havale edilecek belgelerde kullanılan özel not kısmı
yine belgenin havale edildiği Birim, Kullanıcı veya Dağıtım Grupları tarafından görüntülenecektir.

Şekil 26

Not: Belge/belgelere eklenen genel notlar ve havale notları silinmemektedir.
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Sık Kullanılanlar seçeneği sıklıkla belge gönderilen kullanıcıların veya birimlerin hafızada
tutulduğu alandır. Havale işlemleri yapılırken sık kullanılan Kullanıcılar şekildeki gibi sırasıyla
eklenir ve çoklu olarak havale işlemleri gerçekleştirilebilir (Şekil 27).

Şekil 27
Havale işlemleri yapılırken sık kullanılan Birimler şekildeki gibi sırasıyla eklenir ve çoklu olarak
havale işlemleri gerçekleştirilebilir (Şekil 28).

Şekil 28
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Genel
Genel menüsü son kullanıcıların en çok başvuracağı menüdür. Yeni bir belge oluşturma,
bilgisayardan hazır bir belgeyi sisteme ekleyerek imzaya gönderme, dosyadaki belgelere ulaşma,
yetki dâhilinde sistemde görülebilen belge/belgeler içinde arama yapma gibi işlemler bu
menüdedir.

Yeni Taslak
Sol alttaki ana menüden Genel ve üst menüden Yeni Taslak seçilir (Şekil 29 – 1. ve 2. Alan). Şablon
seçim ekranında sistem tarafından tanımlanan ve kullanıcının yetkisinin olduğu tüm şablonlar
görüntülenecektir. Bu şablonlardan kullanılması gereken şablon seçilerek alt kısımda gelen Birim
Seçiniz alanından ilgili alan tıklanarak evrak oluşturma ekranına geçilir (Şekil 29 – 3. ve 4. Alan).
Kullanıcıda vekâlet varsa bu vekâletle gelen kullanıcıya ait belge oluşturma yetkileri ismiyle
birlikte Birim Seçiniz kısmında görüntülenecektir. Böylelikle vekâleti veren kullanıcıya ait birim
yetkileri görülecektir (Şekil 29 – 4. Alan).

Şekil 29
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Şekil 29’daki işlemler yapıldıktan 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 30 – 1. Alan).
Belge oluşturulacağı zaman editörün üzerinde yer alan menülerden de yararlanılabilir (Şekil 30
– 2. Alan).
Kaydet butonu ile hazırlanan evrak, Klasörler menüsündeki Taslak klasörünün altına kaydedilir.
İptal butonu ile evrak iptal edilerek Yeni Taslak ekranından çıkış yapılır. Gönder butonu ile tüm
bilgileri eksiksiz doldurulan belge paraf ve imza işlemleri için gönderilebilir (Şekil 30 – 3. Alan).

Şekil 30
Belge Verisi, belge için ön bilgilerin alındığı ve sisteme kaydedilen bilgilerden oluşmaktadır.
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Şekil 31
Belge Verisi alanında Birim, Sayı ve Belge No alanları otomatik olarak gelecektir (Şekil 31 – 1., 2.
ve 3. Alan).
Konu alanına hazırlanan belgenin konusu girilecektir (Şekil 31 – 4. Alan).
Gizlilik alanı belgenin güvenlik seviyesini belirlemek için eklenmiştir. Burada ilgili mevzuatlara
göre seçilebilecek iki başlık mevcuttur. Bunlar Tasnif Dışı ve Kişiye Özel seçenekleridir. Bir belge
minimum Tasnif Dışı olmak zorundadır (Şekil 31 – 5. Alan).
Dosya Planı kuruma ait bir plandır ve zorunlu alanlardandır. Oluşturulan belge hangi dosya
planına ait ise o dosya planı seçilmelidir. Diğer DP alanı da bir belge birden fazla dosya planını
ilgilendirebileceğinden Belge Verisine konulmuş serbest bir alandır (Şekil 31 – 6. ve 7. Alan).
Gönderi Yöntemleri belgenin ilgilisine gönderilme yöntemini belirler ve zorunlu bir alandır (Şekil
31 – 8. Alan).
T.C. Sağlık Bakanlığı
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Dağıtım alanı belgenin gönderileceği yerin seçildiği bölümdür. Editör üzerinde uygun yere
tıklanıp Belge Verisinde Dağıtımı Yaz butonuna tıklanır. Dağıtım alanı taslağa otomatik olarak
yazdırılır (Şekil 31 – 10. Alan).
Akış alanı belgenin kimler tarafından paraflanıp kimler tarafından imzalanacağı hiyerarşisinin
belirlendiği bölümdür. Editör üzerinde uygun yere tıklanıp Belge Verisinde İmzaları Yaz butonuna
tıklanır. İmzacı/imzacılar taslağa otomatik olarak yazdırılır (Şekil 31 – 11. Alan).
Ekler alanı oluşturulan evrakın eklerinin sisteme yüklendiği bölümdür. Ekle butonu veya Gözat
butonu ile oluşturulan evraka ek eklenebilir. Sistem Belgesi Ekle butonu ile sistemdeki
belge/belgeler ek olarak eklenebilir. Editör üzerinde uygun yere tıklanıp Belge Verisinde Ekleri
Yaz butonuna tıklanır. Ek/ekler taslağa otomatik olarak yazdırılır (Şekil 31 – 12. Alan).
İlgiler alanı oluşturulan evrakın ilgilerinin sisteme yüklendiği bölümdür. Ekle butonu veya Sistem
Belgesi Ekle butonu ile evraka ilgi eklenebilir. Editör üzerinde uygun yere tıklanıp Belge Verisinde
İlgileri Yaz butonuna tıklanır. İlgi/ilgiler taslağa otomatik olarak yazdırılır (Şekil 31 – 13. Alan).
Dış Belgeler parafçı ve/veya imzacılar için bilgi notu niteliğinde akışa sunulan belgelerdir. Dış
belgeler son imzasını aldıktan sonra otomatik olarak kaybolur (Şekil 31 – 14. Alan).
Güncelle butonuna tıklanarak, Belge Verisinde doldurulan alanlar otomatik olarak editördeki
hazır alanlara kopyalanacaktır (Şekil 31 – 9. Alan). Bu şekilde, bu alanlarda elle yazılmak zorunda
kalınmayacaktır.
Dağıtım seçildikten sonra Güncelle butonuna tıklanmalıdır (Şekil 31 – 9. Alan). Kullanıcı sıklıkla
birden fazla dağıtım yerine belge gönderiyorsa kendisine ait dağıtım listesi oluşturabilir. Dağıtım
listesi oluşturabilmek için ilgili dağıtım yerleri seçilir ve Kaydet butonuna tıklanarak liste
kaydedilir (Şekil 32 – 1., 2. ve 3. Alan). Daha sonra bu listeye ihtiyaç olduğunda dağıtım alanından
seçim yapılarak eklenebilir. Dağıtım listesinin başında yer alan “G” harfi belgenin Gereği için
havale edileceğini gösterir. Belge, Bilgi için havale edilmek isteniyorsa harfe çift tıklanmalıdır
(Şekil 32 – 2. Alan). Dağıtım listesinin ortasında yer alan kısaltmalar belgenin Normal, Acele ve
Günlüdür özelliklerinden hangisi ile gönderileceğini ifade eder. Bu alanda çift tıklanarak istenen
gönderim özelliği seçilebilir (Şekil 32 – 3. Alan).
Dağıtım alanında ilgili işlemler tamamlandıktan sonra editör üzerinde uygun yere tıklanarak
Belge Verisinde Dağıtım Yaz butonuna tıklanır dağıtım alanı otomatik olarak taslağa yazdırılır
(Şekil 33 – 1. Alan).
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Şekil 32

Şekil 33

Akış alanında seçilen kullanıcılara ve işleme göre taslak paraflanacak/imzalanacaktır ve taslağın
akışı sonlanarak taslak, belge niteliği kazanacaktır.
Kişilerin belge üzerindeki paraf veya imza yetkisini belirlemek için ilgili alan üzerinde çift
tıklanarak parafçı ve/veya imzacılar seçilir (Şekil 34 – 1. Alan).
Parafçı ve/veya imzacılar için sık kullanılan akış hiyerarşileri kaydedilebilir ve daha sonra tekrar
kullanılabilir (Şekil 34 – 2. Alan).
Kullanıcının görev yaptığı birimin hiyerarşisine ulaşmak için Hiyerarşi butonuna tıklanır (Şekil 34
– 3. Alan). Hiyerarşi butonuna tıkladığında kullanıcıya ait birim amirleri listelenecektir (Şekil 35).
Ayrıca Arama butonundan parafçı ve/veya imzacıları belirlemek için daha detaylı arama
yapılabilir (Şekil 34 – 3. Alan).

Şekil 34
Şekil 35
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Belge Verisindeki İmzaları Yaz butonu ile Akış alanında belirlenen imza hiyerarşisi otomatik
olarak editördeki taslağa yazdırılabilir (Şekil 36 – 1. Alan). Bu özellik için önce Akıştaki kullanıcılar
seçilir, daha sonra yazı imleci taslakta uygun bir yere getirilir ve İmzaları yaz butonuna tıklanarak
imzacıların isimleri taslağa yazdırılır (Şekil 36 – 2. Alan).

Şekil 36

Dosyadan Taslak Ekleme
Dosyadan Taslak Ekleme, kullanıcının kendi bilgisayarında masaüstünde hazırlamış olduğu bir
dokümanı sisteme işlem yapması için gönderdiği ekrandır.
Sol alttaki ana menüden Genel ve üst menüden Dosyadan Taslak seçilir (Şekil 37 – 1. ve 2. Alan).
Açılan ekranda işlem butonları ve Belge Verisi alanı yer almaktadır (Şekil 37 – 3. Alan). Belge
Verisinde;
Belge Türü alanında uygun bir seçim yapılır (Şekil 37 – 4. Alan).
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Birim, Sayı ve Belge No alanları otomatik olarak gelecektir (Şekil 37 – 5., 6. ve 7. Alan).
Konu alanına masaüstünde yer alan belgenin konu bilgisi girilir (Şekil 37 – 8. Alan).
Gizlilik alanı belgenin güvenlik seviyesini belirlemek için eklenmiştir. Burada ilgili mevzuatlara
göre seçilebilecek iki başlık mevcuttur. Bunlar Tasnif Dışı ve Kişiye Özel seçenekleridir. Bir belge
minimum Tasnif Dışı olmak zorundadır (Şekil 37 – 9. Alan).
Dağıtım alanı belgenin gönderileceği yerin seçildiği bölümdür (Şekil 37 – 10. Alan).
Akış alanı belgenin kimler tarafından paraflanıp kimler tarafından imzalanacağı hiyerarşisinin
belirlendiği bölümdür (Şekil 37 – 11. Alan).
Ekler alanı oluşturulan evrakın eklerinin sisteme yüklendiği bölümdür. Ekle butonu veya Gözat
butonu ile oluşturulan evraka ek eklenebilir. Sistem Belgesi Ekle butonu ile sistemdeki
belge/belgeler ek olarak eklenebilir (Şekil 37 – 12. Alan).
İlgiler alanı oluşturulan evrakın ilgilerinin sisteme yüklendiği bölümdür. Ekle butonu veya Sistem
Belgesi Ekle butonu ile evraka ilgi eklenebilir (Şekil 37 – 13. Alan).
Dış Belgeler parafçı ve/veya imzacılar için bilgi notu niteliğinde akışa sunulan belgelerdir. Dış
belgeler son imzasını aldıktan sonra otomatik olarak kaybolur (Şekil 37 – 14. Alan).
Tara butonu ile kullanıcının bilgisayarının bağlı olduğu tarayıcı aracılığı ile fiziksel belge
taratılarak sisteme eklenebilir (Şekil 37 – 15. Alan).
Dosya Seç butonu ile bilgisayar masaüstündeki bir doküman seçilerek akışa sunulabilir (Şekil 37
– 16. Alan).
Gönder butonu ile tüm bilgileri eksiksiz doldurulan belge paraf ve imza işlemleri için
gönderilebilir (Şekil 37 – 17. Alan).
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Şekil 37

Arama
Sol alttaki ana menüden Genel ve üst menüden Arama seçilir (Şekil 38 – 1. ve 2. Alan). Arama
ekranında Kriterler alanından seçenekler belirlenerek ulaşılmak istenen belge/belgeler aranabilir
(Şekil 38 – 3. ve 4. Alan). Kriterler belirlendikten sonra Listele butonu tıklanarak arama işlemi
gerçekleştirilir (Şekil 38 – 5. Alan).
Tümünü temizle butonu ile seçilen kriterler silinebilir (Şekil 38 – 6. Alan).
Arama işleminde belgeler ekrandaki liste alanında görülecektir. Belgenin içeriğinin
görüntülenebilmesi için liste alanında herhangi bir sıraya bir kez tıklanarak istenen belgelerin ön
izlemesi sağlanır (Şekil 38 – 7. Alan).
Arama sonucunda belirlenen kriterlere uygun bir belge bulunamaması halinde sistem tarafından
sonuç bulunamadığı yönünde bir mesaj görüntülenir. Kullanıcı farklı kriterler ile tekrar arama
yapabilir (Şekil 39).
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Şekil 38

Şekil 39
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Dosya
Sol alttaki ana menüden Genel ve üst menüden Dosya seçilir (Şekil 40 – 1. ve 2. Alan). Açılan
ekranda Dosya alanı ve Dosya Planlarına göre arşivlenmiş belge sayıları ile belge/belgeler
görüntülenir (Şekil 40 – 5. Alan).
Gelen ekranın üzerinde bulunan Dosya Planı, Başlangıç Tarihi, Aktif Bitiş Tarihi, Konu, Belge No
ve Barkod Numarası alanlarında seçim yapıldıktan sonra Listele butonuna tıklanarak dosya
listesine ulaşılır (Şekil 40 – 3. ve 4 Alan). Seçilen kriterleri silmek ve farklı bir arama için Temizle
butonu kullanılabilir (Şekil 40 – 3. ve 4 Alan). Görülmek istenen belge seçilip okunduktan sonra
ekranın üst kısmında yer alan butonlardan Tarihçe, Yazdır, Havale, Dışa Aktar, vb. işlemler
yapılabilir (Şekil 40 – 6. ve 7. Alan).

Şekil 40
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Raporlama
Raporlama ekranı yetki dâhilinde, birim veya kullanıcı bazında istatistiksel, sayısal ve grafiksel
sonuçların alındığı alandır.
Sol alttaki ana menüden Genel ve üst menüden Raporlama seçilir (Şekil 41 – 1. ve 2. Alan). Açılan
listede görüntülenen raporlardan hangisinde işlem yapılacaksa seçilir ve kriterler girilerek
Raporu Görüntüle butonuna tıklanır (Şekil 41 – 3., 4. ve 5. Alan). Görüntülenen raporlar
kaydedilmek istenirse Raporu Dışa Aktar butonu seçilerek PDF, Excel veya html olarak raporlar
dışa aktarılabilir (Şekil 41 – 5. Alan).

Şekil 41
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Gelen/Giden Belge
Gelen/Giden Belge menüsü sisteme dışarıdan belge kaydedilen Gelen Belge Kayıt ve Giden Belge
Kayıt ekranlarının üst menüsüdür.

Gelen Belge Kayıt
Gelen Belge Kayıt kurum dışından gelen belgelerin sisteme kaydedilmesi ve ilgili birime havale
edilmesi için kullanılan ekrandır. Gelen Belge Kayıt, yetki dâhilindedir.
Sol alttaki ana menüden Gelen/Giden Belge ve üst menüden Gelen Belge Kayıt seçilir (Şekil 42 –
1. ve 2. Alan).
Açılan Gelen Belge Kayıt ekranında işlem butonları ve Gelen Belge Bilgileri alanı yer almaktadır.
Gelen Belge Bilgileri alanında belgeye ait bilgilerin doldurulduğu bölüm mevcuttur (Şekil 42 – 4.
Alan). Bu alanda;












Birim alanında hizmet verilen birimin adı otomatik olarak gelecektir.
Belge Türü alanında kaydedilecek belgenin türü seçilir; gelen belge, gelen dilekçe,
gelen numune gibi. Belge türü alanının yanında bulunan Varsayılan butonuna
tıklanarak bu alan otomatik seçili hale getirilebilir.
Konu alanında fiziksel belgenin üzerinde yer alan konu bilgisi girilir.
Gelen Belge No alanında fiziksel belgenin üzerinde yer alan belge numarasını girilir.
Belge Tarihi alanında fiziksel belgenin üzerinde yer alan belge tarihi girilir (Not: Bu alan
zorunludur, veri girilmediği takdirde sistem uyarı verecektir.).
Fiziksel belgeyi Gönderen Kurum/Şirket/Kişi bilgisine göre Gönderen Kurum,
Gönderen Şirket, Gönderen Kişi ve Diğer alanlardan sadece birinin doldurulması şartı
ile gönderici bilgisi eklenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Gönderen
Kurum alanının bir kaç harf ile otomatik bir şekilde seçim yapılarak dolması; diğer üç
alanın ise gönderen bilgisinin eksiksiz bir şekilde doldurarak klavyeden F10 tuşu ile
sisteme kaydedilmesi zorunluluğudur. (Not: Bu alan zorunludur, veri girilmediği
takdirde sistem uyarı verecektir.).
Gizlilik alanı belgenin güvenlik seviyesini belirlemek için eklenmiştir. Burada ilgili
mevzuatlara göre seçilebilecek iki başlık mevcuttur. Bunlar Tasnif Dışı ve Kişiye Özel
seçenekleridir. Bir belge minimum Tasnif Dışı olmak zorundadır.
İvedilik alanında Normal, Acele ve Günlüdür seçeneklerinden en az biri seçilmelidir. Bir
belge minimum Normal olmak zorundadır (Not: Bu alan zorunludur, veri girilmediği
takdirde sistem uyarı verecektir.).
Dağıtım alanı belgenin gönderileceği yerin seçildiği bölümdür.
Ekler alanında kaydedilen belgenin ekleri sisteme yüklenir. Ekle butonu veya Gözat
butonu ile gelen belgeye ek eklenebilir.
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Gelen Belge Kayıt ekranında yer alan işlem butonları (Şekil 42 – 3. Alan);









Kaydet butonu ile tüm bilgileri eksiksiz doldurulan belge sisteme kaydedilir.
Outlook'tan Al butonu ile Outlook programında seçili olan mailde bulunan
belge/belgeler sisteme kaydedilir.
Tara butonu ile kullanıcının bilgisayarının bağlı olduğu tarayıcı aracılığı ile fiziksel belge
taratılarak sisteme eklenebilir.
Klasörden Al butonu ile ekranda sağ üste yer alan Ayarlar alanından, Taranmış
Klasörler alanında tanımlanan klasördeki, işlem görmemiş ve tarih olarak önce
eklenmiş belge otomatik olarak eklenebilir.
Klasörden Seç butonu ile ekranda sağ üste yer alan Ayarlar alanından, Taranmış
Klasörler alanında tanımlanan klasördeki belgeler sisteme eklenebilir.
Dosya Seç butonu ile bilgisayar masaüstündeki bir doküman seçilerek sisteme
eklenebilir.
Arama butonu ile sisteme kaydedilen belge/belgeler bulabilir ve belge üzerinde
değişiklik yapılabilir.
KEP İletisi Alma butonu Evrak Birimi çalışanlarını ilgilendirmektedir (Not: KEP alımı ve
gönderimi için ayrı bir yardım dokümanı mevcuttur.).

Şekil 42

T.C. Sağlık Bakanlığı

33

Giden Belge Kayıt
Giden Belge Kayıt fiziksel olarak hazırlanan ve ıslak imza işlemine tabi tutulan belgelerin
sistemden barkod alması ve dağıtımının yapılması için kullanılan ekrandır.
Sol alttaki ana menüden Gelen/Giden Belge ve üst menüden Giden Belge Kayıt seçilir (Şekil 43 –
1. ve 2. Alan).
Açılan Giden Belge Kayıt ekranında işlem butonları ve Giden Belge Kayıt ekranı yer almaktadır.
Giden Belge kayıt alanında belgeye ait bilgilerin doldurulduğu bölüm mevcuttur (Şekil 43 – 3. ve
4. Alan). Burada;












Belge Türü alanında kaydedilecek belgenin türü seçilir; gelen belge, gelen dilekçe,
gelen numune gibi. Belge türü alanının yanında bulunan Varsayılan butonuna
tıklanarak bu alan otomatik seçili hale getirilebilir.
Birim, Sayı ve Belge No alanları otomatik olarak gelecektir.
Konu alanında fiziksel belgenin üzerinde yer alan konu bilgisi girilir.
Gizlilik alanı belgenin güvenlik seviyesini belirlemek için eklenmiştir. Burada ilgili
mevzuatlara göre seçilebilecek iki başlık mevcuttur. Bunlar Tasnif Dışı ve Kişiye Özel
seçenekleridir. Bir belge minimum Tasnif Dışı olmak zorundadır.
Dağıtım alanı belgenin gönderileceği yerin seçildiği bölümdür.
Ekler alanı oluşturulan evrakın eklerinin sisteme yüklendiği bölümdür. Ekle butonu
veya Gözat butonu ile oluşturulan evraka ek eklenebilir. Sistem Belgesi Ekle butonu ile
sistemdeki belge/belgeler ek olarak eklenebilir.
İlgiler alanı oluşturulan evrakın ilgilerinin sisteme yüklendiği bölümdür. Ekle butonu
veya Sistem Belgesi Ekle butonu ile evraka ilgi eklenebilir.
Dış Belgeler parafçı ve/veya imzacılar için bilgi notu niteliğinde akışa sunulan
belgelerdir. Dış belgeler son imzasını aldıktan sonra otomatik olarak kaybolur.
Tara butonu ile kullanıcının bilgisayarının bağlı olduğu tarayıcı aracılığı ile fiziksel belge
taratılarak sisteme eklenebilir.
Dosya Seç butonu ile bilgisayar masaüstündeki bir doküman seçilerek sisteme
eklenebilir.
Gönder butonu ile tüm bilgileri eksiksiz doldurulan belge paraf ve imza işlemleri için
gönderilebilir.
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Şekil 43

Barkodlu Havale
Barkodlu havale, ilgili klasörlerden biri seçilerek barkod okuyucu veya el ile seçilen belgelerin
toplu şekilde havale edilmesini sağlayan yapıdır.
Seçilen belgeler Ekle butonuna tıklanarak listelenir. Havale butonu ile seçilen yerlere belgeler
gönderilir (Şekil 44).

Şekil 44
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Yönetim
Yönetim alanında son kullanıcı için önemli iki alan mevcuttur. Bunlar Vekâlet ve Klasör
Kurallarıdır.

Vekâlet
Sol alttaki ana menüden Yönetim ve üst menüden Vekâlet seçilir (Şekil 45 – 1. ve 2. Alan).
Vekâlet Ver butonu ile kullanıcı kendi adına vekâlet verebilir veya düzenlenmesi gereken
vekâletine çift tıklayarak vekâlet detaylarına ulaşıp güncelleme yapabilir (Şekil 45 – 3., 4. ve 5.
Alan).
Vekâlet Ver butonuna tıkladığında Yeni Vekâlet sayfası açılır. Bu sayfada vekil alanına vekâlet
edecek kullanıcının adı girilmelidir. Aktif Başlangıç Tarihi ve Aktif Bitiş Tarihi saat bilgisi detayına
kadar eklenmelidir. Aktif Mi alanını işaretlenerek Kaydet butonu ile vekâlet bilgisi sisteme
kaydedilir (Şekil 45 – 3., 4. ve 5. Alan). İptal butonu ile işlem iptal edilir. Vekâlet verilmesi veya
vekâletin sonlanması durumunda kullanıcıların sistemde tanımlı olan e-posta adresine otomatik
olarak mail gönderilir.
Açılan vekalet ekranında Listele butonu ile kullanıcıdaki tüm vekaletler listelenebilir (Şekil 45 –
6. Alan).

Şekil 45
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Klasör Kuralları
Klasör Kuralları, kullanıcıya ait Klasörler menüsündeki gelen klasörlerine kullanıcının otomatik
talimatlar verebildiği ve belgelerinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde kontrol sağlayabildiği bir
yapıdır.
Sol alttaki ana menüden Yönetim ve üst menüden Klasör Kuralları seçilir (Şekil 46 – 1. ve 2. Alan).
Açılan Klasör Kuralları ekranında Listele butonu ile kullanıcıdaki tüm klasör kuralları listelenebilir
(Şekil 46 – 3. Alan). Yeni Ekle butonu ile yeni klasör kuralları eklenebilir veya düzenlenmesi
istenen klasör kuralları listeden seçilip çift tık ile detaylı bilgilere ulaşılarak düzenleme yapılabilir.
(Şekil 46 – 4. Alan).

Şekil 46
Yeni Ekle butonuna tıklandığında Yeni Klasör Kuralları sayfası açılacaktır. Yeni Klasör Kuralları
sayfası üç alandan oluşmaktadır (Şekil 47).
Klasör Kuralı Bilgileri alanında klasör kuralı için Ad, Sahip Birim, Sahip Kullanıcı, Öncelik ve Aktif
Mi bilgileri doldurulur. Sahip Birim ve Sahip Kullanıcı alanı otomatik olarak gelecektir. Burada
dikkat edilmesi gereken Öncelik alanıdır. Burası klasör kuralının önceliğinin belirlendiği alandır
(Şekil 47 – 1. Alan).
Filtreler alanı klasör kuralı için kriterlerin seçildiği bölümdür. Bu kriterler belgeyi Gönderen
Kullanıcı, Gönderen Birim, Konu, Eki Var mı ve Gönderi Nedeni olarak filtrelenir (Şekil 47 – 2.
Alan).
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Örneğin Gönderen Kullanıcı alanına A kullanıcısını girildi. Gönderi Nedeni alanına İmzalamam
İçin Gelen Dokümanlar seçeneğini eklendi. Bu tanımlama ile A kullanıcısından imza için
gönderilen bütün belgeler Klasöre Gönder alanında seçili olan klasöre otomatik gönderilecektir
(Şekil 47 – 2. ve 3. Alan).
Aksiyonlar alanı filtreleme alanında kriterlere uyan belgelerin son işleminin belirlediği alandır.
Klasöre gönder alanında gelen belgelere eklenen klasörler listelenecektir. Buradan uygun klasör
seçilip Sesli Uyarı ve Uyarı Göster seçenekleri uygun bir şekilde belirlendikten sonra bu klasör
kuralına uyan belgeler bilgi amaçlı bir kullanıcıya sevk edilmek isteniyorsa, Bilgi için Gönder
alanına kullanıcı isminin girilmesi yeterli olacaktır (Şekil 47 – 3. Alan).

Şekil 47
e-Posta İçeriği alanında görünen kutucuk içine bir kere tıkladığında gelecek uyarı Evet olarak
seçildiğinde imza cümleciği için aşağıdaki komut ekranı gelecektir (Şekil 48). Bu işlemlerden
sonra kullanıcının sistemde tanımlı mail adresine imza için gelen belgelerin bilgisi otomatik
olarak gönderilecektir (Şekil 47 – 3. Alan).
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Şekil 48
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