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EBYS Giriş Ekranı 

  
Sisteme ebys.saglik.gov.tr link adresinden giriş yapılır. 

Sistem ana sayfasında, ekran görüntüsündeki alandan şifre seçimi yapılır 

(Şekil 1-No.1). Kullanıcı adı ve şifre alanına saglik.gov.tr uzantılı e-posta 

ve şifre bilgisi yazıldıktan sonra (Şekil 1-No.2), giriş butonuna tıklanır 

(Şekil1-No.3). 

Aynı sayfada önce e-imza butonuna (Şekil 2-No.4), ardından kullan 

butonuna tıklanıp (Şekil 2- No.5), PİN bilgisi girildiğinde sisteme e-imza 

ile giriş yapılmış olur. 
 

*E-imza ile giriş ve işlem yapabilmek için bilgisayarda arksigner uygulamasının 

yüklü olması gerekir. Arksigner uygulamasını indirebilmek için, 

ebys.saglik.gov.tr link adresine giriş yapılır, “e-imza uygulaması indir” 

butonuna tıklanır (Şekil 1- No.6). 
 

Şekil 1 
 

Sisteme ilk giriş sırasında, ekranda Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

Kullanıcı Sözleşmesi görüntülenir (Şekil 2- No.1). Kullanıcı “Okudum, 

anladım kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretleyip, okudum onaylıyorum 

butonuna tıkladığında sisteme giriş yapar (Şekil-2 No.2). 
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Şekil 2 

                                
Oturum Ekranı (Ana Sayfa) 

  
Sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfa otomatik açılır. 
 

Ana sayfada; 

Kullanıcı Adı alanı (Şekil 3- No.1), 

Kullanıcının Birimi (Şekil 3- No.2), 

Kullanıcının Birimine Ait Klasörleri (Şekil 3- No.3), 

Belge Arama alanı (Şekil 3- No.4), 
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Belge Filtreleme alanına giriş butonları (Şekil 3- No.5), 

Bildirimler alanına giriş butonu (Şekil 3- No.6), 

Yönetim alanına giriş butonu (Şekil 3- No.7), 

Yardım alanına giriş butonu (Şekil 3- No.8), 

Kullanıcı Profil Ekranı giriş butonu (Şekil 3- No.9), 

Yeni Taslak Oluştur, Yeni Görev Oluştur, Gelen Belge Kayıt Oluştur 

ekranlarına geçiş butonları (Şekil 3-No.10),  

Yeni Sekme Açma Butonu (Şekil 3-No.11) bulunur. 

 

 
 

Şekil 3 

Klasörler 
 

Ana Sayfada, kullanıcı adı alanına tıklanması ile kullanıcıya özel;  

Taslaklar, paylaşımlar ve belgelerim klasörleri sıralanır (Şekil 4- No.1). 

 

• Taslaklar klasöründe, kullanıcı tarafından hazırlanarak akışa 

sunulmuş, son imzasını almamış belgeler,  

• Paylaşımlar klasöründe diğer kullanıcılarla paylaşılmak istenen 

belgeler,  

• Belgelerim klasöründe ise, son imzasını alarak tamamlananlar 

klasörüne düşen belgelerden, kullanıcının “belgelerim” klasörüne  

taşıdığı, kişiye özel belgeler bulunmaktadır. 

Ana sayfada bulunan, kullanıcının birimine ait klasörlerde gelen ve giden 
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 klasörleri ile birlikte imza & paraf klasörü bulunur (Şekil 4- No.2). 

 

• Gelen klasöründe kullanıcının gereği ve bilgisine düşen belgeler, 

• İmza & Paraf klasöründe, kullanıcıya imza veya paraf için 

gönderilmiş belgeler, 

• Giden klasöründe ise işlemdekiler, ret / iade et / geri çek ve 

tamamlananlar klasörlerine düşen belgeler görüntülenir. 

 

Giden klasöründe bulunan işlemdekiler klasörüne,  

• Son imzasını almamış belgeler,  

• İşlemi devam eden belgeler, 

 

Ret / İade et / Geri Çek klasörlerine,  

• Kullanıcının akışa sunduğu reddedilen belgeler ve kullanıcının 

reddettiği belgeler, (ret) 

• Kullanıcının iade ettiği belgeler, (iade) 

• Kullanıcının akışa sunup geri çektiği belgeler, (geri çek)  

•  

Tamamlananlar klasörüne ise, son imzasını almış, kullanıcı açısından 

işlemi tamamlanmış belgeler düşer. 

 
*İade edilen belgeler tekrar işlem görmesi için gereği klasörüne düşer. 

*Kullanıcının havaleden geri çektiği belgeleri gereği klasörüne düşer.   
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Şekil 4 

 

Klasör Kuralları 
 

Klasör kuralı, herhangi bir klasör üzerinde sağ tuş>yeni klasör>klasör 

ekle>kaydet adımları izlenerek, yeni oluşturulan bir klasör üzerinden 

belirlenir (Şekil 5- No.1 ve 2). 

Oluşturulan klasör üzerinde sağ tuş ile “Klasör Kuralları” seçimi 

yapılarak, isteğe uygun verilerle kural belirlenebilir (Şekil 5- No.3). 

 

Örneğin; gereği klasörü alt kırılımı olarak “özel klasör” adında bir klasör 

oluşturulup, klasör kuralları ekranında, yeni kural ekle ikonuna tıklayarak; 

• Klasör kuralı alanına, belgeyi oluşturan kullanıcı, 

• Sorgulama tipi olarak eşit olan, 

• Sorgulama parametresi olarak ali.veli seçildiğinde (Şekil 5- No.4), 

ali.veli kullanıcısından gereği klasörüne gönderilen belgeler, 

kullanıcının “özel klasör” klasörüne düşer. 

 

Belirlenen klasör kuralları temizlenebilir, kural ile ilgili e-posta ve 

uygulama bildirimi alınabilir (Şekil 5- No.5). 

 

 Birden fazla klasör kuralı belirlenebilir. Örneğin; 

• Klasör Kuralı seçimi, Aciliyet Türü,  

• Sorgulama tipi, Eşit Olan, 

• Sorgulama parametresi, Acele olarak belirlenip, bir alt sekmede  

“veya” tıklanarak Klasör Kuralı “Eki olan” seçilir ise, aciliyet türü acele 

olarak belirtilmiş veya eki olan belgeler kullanıcının özel klasörüne düşer 

(Şekil 5- No.6). 
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Şekil 5 

İş Akışı Ekranı 

 
Şekil 7’ de belirtildiği gibi, sol alt işlem butonlarından “Yeni Taslak 

Oluştur” (Şekil 6-No.1) butonuna tıklanarak “İş Akışı Ekranı” açılır 

(Şekil 6-No.1). 

İş akışı ekranında, sistem tarafından tanımlanan ve kullanıcının yetkili 

olduğu tüm şablonlar görüntülenir. Kullanıcı, 

 

Yetkili olduğu birden fazla birim var ise, Birim Seçimi alanından adına 

belge oluşturmak istediği birimi seçer (Şekil 6-No.1). 

Taslaklarım, butonuna tıkladığında ‘Taslaklarım’ klasöründe bulunan 

belgeleri görüntülenir (Şekil 6-No.1). 

Son kapatılan butonuna tıkladığında, üzerinde işlem gerçekleştirdiği son 

belgeler, kayıt tarihleri ve birim bilgileri ile birlikte görüntülenir (Şekil 6-

No.1). 
                                                                        

 
     
                                                           Şekil 6 

 

Taslak Oluşturma (Resmi Yazışma) 
 

İş Akışı ekranında bulunan, Resmi Yazışma şablonu üzerinde “Aç” 
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butonuna tıklanmasıyla belge görüntülenir. Ekranın sağındaki Üst Veri 

Alanı, belgenin gönderilebilmesi için gerekli olan bilgilerin doldurulduğu 

alandır. 

Üst veri alanında bulunan;  

İş Akışı Adı, seçilen iş akışı şablonunun belirtildiği alandır.  

 

Belge Sayısı, kısmında kurum kimlik kodu-[TASLAK] bilgisi bulunur. 

(Örn; E-10046620-[TASLAK])  

Belgeye son imzasını aldığında sistem tarafından sayı verilir. 

 

Yetkili Birim Adı, kullanıcının belge oluşturma yetkisinin tanımlandığı 

birim veya birimlerden, belge oluşturma aşamasında seçilmiş olan birimdir. 

 

*İş akışı adı, belge sayısı, yetkili birim adı alanları üst veri alanında sistem 

tarafından otomatik olarak görüntülenecektir. 

 

Konu, Hazırlanan belgenin konusu bu alana yazılır (Şekil 7- No.1). 

 

Gizlilik Türü, 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.  

 

Aciliyet Türü kısmında Acele, normal ve günlüdür olarak seçim 

yapılabilir. 

• Acele, acil işlem görmesi gereken belgeler için,  

• Normal, acil veya gün sınırı olmayan belgeler için, (yasal süre 

15 gündür), 

• Günlüdür ise işlem süresine sınır koyulan belgeler için 

seçilebilir. Günlüdür seçildiğinde sistem en son işlem yapılması 

istenen tarih için, takvimden tarih belirlenmesini ister (Şekil 7- 

No.2). 

 

 

Etiket alanına, belge hazırlama aşamasında bir anahtar kelime girilmiş ise, 

belge arama ekranında bu kelime ile arama yapıldığında, kullanıcı bu 

evraka ulaşılabilir (Şekil 7- No.3,4). 
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                                                                 Şekil 7 
 

Standart Dosya Planı, kuruma ait bir plandır ve zorunlu alanlardandır. 

Oluşturulan belge hangi standart dosya planına ait ise o dosya planının adı 

veya kodu seçilmelidir. Standart dosya planı kısmında favori belirleme, 

grup oluşturma, grup düzenleme işlemleri yapılabilir (Şekil 8). 

*Birden fazla standart dosya planı seçimi yapıldığında, belgenin sayı kısmında 

standart dosya planı listesinde İlk belirlenen standart dosya planı 

görüntülenecektir (Şekil 9). 

 
 

 
 

                                                                            Şekil 8 
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                                                    Şekil 9 
 

Dağıtım alanı, belgenin gönderileceği birimin seçildiği bölümdür. 

“Dağıtım (İç Birim Ara)” kısmına tıklanıp, birim aratılarak dağıtım 

alanına eklendiğinde, gönderilen birim için gereği veya bilgi seçimi 

yapılır. Dağıtım alanında, Muhatap bilgisi düzenleme işlemleri yapılabilir 

(Şekil 10). 
 

 
 

                                                                          Şekil 10 
 

Grup ekleme (Şekil 11- No.1), grup düzenleme (Şekil 11- No.2), detaylı 

arama (Şekil 11- No.3), dağıtımı bir başka sayfaya yazdırabilme (Şekil 11- 

No.4), favori belirleme (Şekil 11- No.5), işlemleriyle dağıtım işlemi için 

kişisel kriterler belirlenebilir. 
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                                                                               Şekil 11 

 

 

Detaylı arama alanında İç Birimler başlığı altında; 

Arama kısmından iç birim aranır, favoriler kısmından favori olarak 

belirlenmiş birim aranır, hiyerarşi kısmından kurumun hiyerarşisi 

görüntülenir, birim grubu kısmından sistem tarafından  

belirlenen ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş birim grupları görüntülenir 

(Şekil 12- No.1). 

*Yönetim bölümünde “Birim Grubu” detayları mevcuttur. 

Dış Kurumlar başlığı altında arama kısmından dış kurum aranır, 

hiyerarşi kısmından dış kurum hiyerarşisi görüntülenir (Şekil 12- No.1). 

Kullanıcılar başlığı altında, şirketler kısmından şirket araması yapılabilir 

(Şekil 12- No.3). 

Şirket Ekle ekranından vergi kimlik numarası alanına firmanın vergi 

numarası girilip, Maliye Bakanlığınca doğrulanması yapılarak yeni şirket 

eklenebilir (Şekil 12- No.4), şahıslar kısmından isim soy isim ya da T.C. 

Kimlik Numarası ile kullanıcı aranabilir ya da kullanıcı eklenebilir (Şekil 

12- No.5), favoriler kısmından favori olarak belirlenmiş kullanıcı ya da 
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birim araması yapılabilir (Şekil 12- No.6), gruplar kısmından kullanıcı 

tarafından oluşturulmuş ya da sistem tarafından belirlenmiş gruplar 

aranabilir (Şekil 12- No.7). 
 

 

 
                                                              

                                                      Şekil 12 
 

Belgenin gönderileceği birimler seçilip, belge dağıtım alanında 

görüntülendikten sonra, belgeler için ayrı ayrı dağıtım türü ve dağıtım şekli 

seçilir. 

Kullanıcı birden fazla seçim yaparak üst dağıtım alanından dağıtım türü 

(bilgi/gereği) (Şekil 13- No.1) seçimi yaptıktan sonra, “tümüne uygula” 

butonuna tıkladığı taktirde (Şekil 13- No.2), ekranda “Seçili tüm dağıtımları 

güncellemek istediğinizden emin misiniz?” uyarısı görüntülenir (Şekil 13- 

No.3). Tamam butonuna tıklanması ile seçilen tüm belgelerin dağıtım türü 

otomatik olarak güncellenir (Şekil 13- No.4). 

“Tümünü seç” kutucuğu ile tüm belgeler işaretlenerek toplu işlem 

gerçekleştirilir (Şekil 13- No.5). 
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                                                                          Şekil 13 
 

Akış alanı, belgenin paraf ve imzacılarının hiyerarşik ve manuel olarak 

belirlendiği bölümdür. 

Akış alanında grup ekleme (Şekil 14-No.1), grup düzenleme (Şekil 14- 

No.2) işlemleri yapılabilir. Hiyerarşi butonundan, kullanıcının görev 

yaptığı birimin hiyerarşisine ulaşılabilir (Şekil 14-No.3). İşlem kolaylığı 

açısından sık kullanılan kullanıcılar favori kullanıcı olarak belirlenebilir 

(Şekil 14- No.4). Kullanıcı seçimi yapıldıktan sonra imzacı, parafçı veya 

koordine parafçı seçilir (Şekil 14- No.5). 
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                                                                               Şekil 14 
 
 

Ekler alanı, oluşturulan evrakın eklerinin sisteme yüklendiği bölümdür.  

 

• Ek yükle: Bu kısımda dosya seçimi yapılır (Şekil 15-No.1). 

Açıklama kısmına yazılanlar taslak üzerinde ek kısmında parantez 

içinde belirtilir (Şekil 15-No.2). Ekler başka bir sayfada 

yazdırılabilir (Şekil 15 - No.3), indirilebilir (Şekil 15- No.4). 
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                                                                     Şekil 15 
 

• Fiziksel Ek: Sisteme eklenemeyen fiziki ekler bu alandan eklenir 

(cd, gizli belgeler, kapalı zarf vb..) (Şekil 16-No.1). Fiziksel ek 

eklenmek istendiğinde sistem “Gönderi şekli seçimlerine otomatik 

olarak posta seçimi eklenecektir.” uyarısı verir. (Şekil 16-No.2). 

Onay butonuna basılması ile fiziksel ek sisteme yüklenmiş olur. 

(Şekil 16-No.3). Yüklenen ekin yanında “Fiziksel ekler e-imza ile 

imzalanamaz. ” butonu bulunur (Şekil 16-No.4). 
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                                                                                Şekil 16 
 

• Sistem Belgesi : Sistemdeki belge/belgeler sistem belgesi ekle 

alanından seçilerek ek olarak eklenebilir. Sistem Belgesi olarak 

eklenen bir belge, ayrıca ilgi olarak da eklenebilir.  

 

 *Ek yükleme alanında bulunan belge tarama işlemi ile ilgili detaylar “Dosya 

Tarama” bölümünde mevcuttur. 

        

İlgi Alanı, oluşturulan taslağın ilgilerinin sisteme yüklendiği bölümdür.  

 

• İlgi Ekle: Sistem belgesi olarak eklenmeyen ilgiler bu kısımdan manuel 

olarak eklenebilir. İlgi ekle ekranında tarih alanı otomatik görüntülenir, 

fakat kullanıcının isteğine göre tarih belirleyebileceği takvim butonu 

mevcuttur (Şekil 17-No.1). İlgiler düzenlenebilir silinebilir 

masaüstüne indirilebilir (Şekil 17-No.2,3,4). 

• İlgi ekranında yazılan açıklama, üst veri alanındaki ilginin 

konusuna mause ile dokunulduğunda yeni bir pencere açmadan 

görüntülenir (Şekil 17- No.5). 
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• Sistem Belgesi: Sistem Belgesi Arama alanından belge ile ilgili bilgiler 

girilip, arama butonuna basıldığında, belge ilgi olarak eklenebilir (Şekil 

17- No.6). 

 

 

 
                                                                                               
                                                         Şekil 17 

 

Paylaşılan Klasörler alanında, kullanıcı paylaşımlar klasöründen “yeni 

oluştur”’ seçimi ile yeni bir klasör oluşturarak (Şekil 18-No.1,2), bu klasöre 

klasör izinleri sekmesinden kriter belirler (Şekil 18-No.3). Paylaşımlar 

klasöründe bulunan bu klasörü, belge üzerinden diğer kullanıcılarla 

paylaşabilir (Şekil 18-No.4). 

Kullanıcı klasörünü paylaşmak istediği birimi ve kullanıcıyı belirledikten sonra 

izin düzeyi alanında sahip seçimini yaparsa, paylaşım yaptığı kullanıcı da 

klasör üzerinde kendisi ile aynı işlemleri yapabilir. Okuma seçimi yaptığı 

taktirde ise, diğer kullanıcı klasör içindeki belgeyi yalnızca okur (Şekil 18 -

No.5). 
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                                                                            Şekil 18 
 
 
 

Görev İlişkilendirme işlemi ile, oluşturulmuş ve kullanıcıda bulunan herhangi 

bir görev, üst veri alanındaki görev ilişkilendir kısmında konusu ile aratıldığında, 

bir belge olarak hazırlanan taslağa ilişkilendirilebilir.  

 

*Görev iliştirme alanında bulunan hızlı görev ikonu ile (Şekil 19- No.1) kullanıcı 

belge oluşturma sırasında kendine birim amiri adına sadece tanım girerek görev 

atayabilir (Şekil 19-No.2). Belge gönderimi tamamlandıktan sonra, görev belgesi 

belgeyi hazırlayan kullanıcının gereği klasörüne (birim amiri tarafından atanmış 

şekilde) düşer. 
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                                                                                Şekil 19 

 

Notlar alanında bulunan kişisel not ekle, akış notu ekle, genel not ekle 

seçenekleri ile belgeye not ve not dökümanları eklenebilir (Şekil 20-No.1). 

 

*Kişisel not yalnızca yazan kullanıcı tarafından okunur, silinebilir (Şekil-20 No.2). 

  Akış notları, kişiye özel yazılır ve sadece yazılan kişi tarafından okunur (Şekil-20     

No.3). 

 Genel Not akışta bulunan tüm kullanıcılar tarafından okunur, silinemez (Şekil-20 

No.4). 

Kullanıcı kendisine gelen belgede not var ise notlar kısmından not uyarısını 

görüntüler (Şekil 20-No.5). 

Notlar ekranında tüm notlar oluşturan kullanıcı ve tarih bilgisi ile görüntülenir, 

üzerlerine tıklandığında notlar ayrı ayrı görüntülenebilir. 
  

 
                                                                      Şekil 20 
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Resmi Yazışma Olur/ ONAY 
 
 İş akışı ekranından Resmi Yazışma Olur / Onay şablonu seçilerek “Resmi 

Yazışma” iş akışında belirtildiği gibi belge hazırlanır ve gönderilir (Şekil 

21). 

 

*Resmi Yazışma Olur / Onay şablonu ile hazırlanan belgeler birimin evrak 

birimine uğramadan doğrudan ilgili birime ulaşır. 
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Resmi Yazışma- OTOBAN 
 
Otoban üzerinden yapılan yazışmalar için seçilecek iş akışıdır. 

Yeni Taslak Oluştur butonu tıklanarak, iş akışları ekranından Resmi Yazışma-

Otoban iş akışı seçilir. 

Taslak ekranının sağ kısmında bulunan üst veri alanı uygun verilerle 

doldurulur. 
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Yetkili Birim Adı, Kullanıcının belge oluşturma yetkisinin tanımlandığı 

birim veya birimlerden, belge oluşturma aşamasında seçilmiş olan birimdir. 

 

Konu, Hazırlanan belgenin konusu bu alana yazılır (Şekil 7- No.1). 

 

Gizlilik Türü, 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.  

 

 

Aciliyet Türü kısmında Acele, normal ve günlüdür olarak seçim 

yapılabilir. 

• Acele, acil işlem görmesi gereken belgeler için,  

• Normal, acil veya gün sınırı olmayan belgeler için, (yasal süre 

15 gündür), 

• Günlüdür ise işlem süresine sınır koyulan belgeler için 

seçilebilir. Günlüdür 

seçildiğinde sistem en son işlem yapılması istenen tarih için, takvimden 

tarih belirlenmesini ister. (Şekil 7- No.2) 

 

Etiket alanına, belge hazırlama aşamasında bir anahtar kelime girilmiş ise, 

belge arama ekranında bu kelime ile arama yapıldığında, kullanıcı bu 

evraka ulaşılabilir (Şekil 7- No.3,4). 

 

Standart Dosya Planı, kuruma ait bir plandır ve zorunlu alanlardandır. 

Oluşturulan belge hangi standart dosya planına ait ise o dosya planının adı 

veya kodu seçilmelidir. Standart dosya planı kısmında favori belirleme, 

grup oluşturma, grup düzenleme işlemleri yapılabilir.  

 

*Birden fazla standart dosya planı seçimi yapıldığında, belgenin sayı kısmında 

standart dosya planı listesinde İlk belirlenen standart dosya planı 

görüntülenecektir.  

 

Dağıtım alanı, belgenin gönderileceği birimin seçildiği bölümdür. 
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 “Dağıtım (İç Birim Ara)” kısmına tıklanıp, birim aratılarak dağıtım 

alanına eklendiğinde, gönderilen birim için gereği veya bilgi seçimi 

yapılır. Dağıtım alanında, Muhatap bilgisi düzenleme işlemleri yapılabilir 

(Şekil 10). 

Grup ekleme (Şekil 11- No.1), grup düzenleme (Şekil 11- No.2), detaylı 

arama (Şekil 11- No.3), dağıtımı bir başka sayfaya yazdırabilme (Şekil 11- 

No.4), favori belirleme (Şekil 11- No.5), işlemleriyle dağıtım işlemi için 

kişisel kriterler belirlenebilir.   

                                                         

Detaylı arama alanında İç Birimler başlığı altında; 

Arama kısmından iç birim aranır, favoriler kısmından favori olarak 

belirlenmiş birim aranır, hiyerarşi kısmından kurumun hiyerarşisi 

görüntülenir, birim grubu kısmından sistem tarafından  

belirlenen ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş birim grupları görüntülenir 

(Şekil 12- No.1). 

*Yönetim bölümünde “Birim Grubu” detayları mevcuttur. 

 

Dış Kurumlar başlığı altında arama kısmından dış kurum aranır, 

hiyerarşi kısmından dış kurum hiyerarşisi görüntülenir (Şekil 12- No.1). 

Kullanıcılar başlığı altında, şirketler kısmından şirket araması yapılabilir 

(Şekil 12- No.3). 

Şirket Ekle ekranından vergi kimlik numarası alanına firmanın vergi 

numarası girilip, Maliye Bakanlığınca doğrulanması yapılarak yeni şirket 

eklenebilir (Şekil 12- No.4), şahıslar kısmından isim soy isim ya da T.C. 

Kimlik Numarası ile kullanıcı aranabilir ya da kullanıcı eklenebilir (Şekil 

12- No.5), favoriler kısmından favori olarak belirlenmiş kullanıcı ya da 

birim araması yapılabilir (Şekil 12- No.6), gruplar kısmından kullanıcı 

tarafından oluşturulmuş ya da sistem tarafından belirlenmiş gruplar 

aranabilir (Şekil 12- No.7). 

 

Belgenin gönderileceği birimler seçilip, belge dağıtım alanında 

görüntülendikten sonra, belgeler için ayrı ayrı dağıtım türü ve dağıtım şekli 

seçilir. 

Kullanıcı birden fazla seçim yaparak üst dağıtım alanından dağıtım türü 

(bilgi/gereği) (Şekil 13- No.1) seçimi yaptıktan sonra, “tümüne uygula” 

butonuna tıkladığı taktirde (Şekil 13- No.2), ekranda “Seçili tüm dağıtımları 
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güncellemek istediğinizden emin misiniz?” uyarısı görüntülenir (Şekil 13- 

No.3) .Tamam butonuna tıklanması ile seçilen tüm belgelerin dağıtım türü 

otomatik olarak güncellenir (Şekil 13- No.4). 

“Tümünü seç” kutucuğu ile tüm belgeler işaretlenerek toplu işlem 

gerçekleştirilir (Şekil 13- No.5). 

Akış alanı, belgenin paraf ve imzacılarının hiyerarşik ve manuel olarak 

belirlendiği bölümdür. 

Akış alanında grup ekleme (Şekil 14-No.1), grup düzenleme (Şekil 14- 

No.2) işlemleri yapılabilir. Hiyerarşi butonundan, kullanıcının görev 

yaptığı birimin hiyerarşisine ulaşılabilir (Şekil 14-No.3). İşlem kolaylığı 

açısından sık kullanılan kullanıcılar favori kullanıcı olarak belirlenebilir 

(Şekil 14-No.4). Kullanıcı seçimi yapıldıktan sonra imzacı, parafçı veya 

koordine parafçı seçilir (Şekil 14-No.5). 

 

*Otoban üzerinden gönderilecek belgelerde, akış kullanıcılarından en az biri, 

imzacı olacak şekilde belirlendikten sonra, önce hiyerarşi listesi butonuna, (Şekil 10- 

No:1) ardından otoban sekmesine, (Şekil 10- No:2) tıklanır ve yine en az bir imzacı 

seçilerek kaydet butonuna tıklanır.  

 

 
                                                           Şekil 22 
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    Ekler alanı, oluşturulan evrakın eklerinin sisteme yüklendiği bölümdür.  
 

• Ek yükle: Bu kısımda dosya seçimi yapılır (Şekil-15 No.1). 

Açıklama kısmına yazılanlar taslak üzerinde ek kısmında parantez 

içinde belirtilir (Şekil-15 No.2). Ekler başka bir sayfada 

yazdırılabilir (Şekil-15 No.3), indirilebilir (Şekil-15 No.4). 

• Fiziksel Ek: Sisteme eklenemeyen fiziki ekler bu alandan eklenir 

(cd, gizli belgeler, kapalı zarf vb..) (Şekil-16 No.1). Fiziksel ek 

eklenmek istendiğinde sistem “Gönderi şekli seçimlerine otomatik 

olarak posta seçimi eklenecektir.” uyarısı verir. (Şekil-16 No.2). 

Onay butonuna basılması ile fiziksel ek sisteme yüklenmiş olur. 

(Şekil-16 No.3). Yüklenen ekin 

 yanında “Fiziksel ekler e-imza ile imzalanamaz. ” butonu bulunur 

(Şekil-16 No.4)                                                           

• Sistem Belgesi : Sistemdeki belge/belgeler sistem belgesi ekle 

alanından seçilerek ek olarak eklenebilir. Sistem Belgesi olarak 

eklenen bir belge, ayrıca ilgi olarak da eklenebilir.  

 

 *Ek yükleme alanında bulunan belge tarama işlemi ile ilgili detaylar 

“Dosya Tarama” bölümünde mevcuttur. 

        

İlgi Alanı, oluşturulan taslağın ilgilerinin sisteme yüklendiği bölümdür.  

 

• İlgi Ekle: Sistem belgesi olarak eklenmeyen ilgiler bu kısımdan manuel 

olarak eklenebilir. İlgi ekle ekranında tarih alanı otomatik görüntülenir, 

fakat kullanıcının isteğine göre tarih belirleyebileceği takvim butonu 

mevcuttur (Şekil-17 No.1). İlgiler düzenlenebilir silinebilir 

masaüstüne indirilebilir (Şekil-17 No.2,3,4). 

• İlgi ekranında yazılan açıklama, üst veri alanındaki ilginin 

konusuna mause ile dokunulduğunda yeni bir pencere açmadan 

görüntülenir (Şekil-17 No.5). 

• Sistem Belgesi: Sistem Belgesi Arama alanından belge ile ilgili bilgiler 

girilip, arama butonuna basıldığında, belge ilgi olarak eklenebilir (Şekil-

17 No.6). 

                            

 

 

                                                            



T.C. Sağlık Bakanlığı 

26  

Paylaşılan Klasörler alanında, kullanıcı paylaşımlar klasöründen “yeni  

oluştur”’ seçimi ile yeni bir klasör oluşturarak (Şekil-18 No.1,2), bu klasöre 

klasör izinleri sekmesinden kriter belirler (Şekil-18 No.3). Paylaşımlar 

klasöründe bulunan bu klasörü, belge üzerinden diğer kullanıcılarla 

paylaşabilir (Şekil-18 No.4). 

Kullanıcı klasörünü paylaşmak istediği birimi ve kullanıcıyı belirledikten sonra 

izin düzeyi alanında sahip seçimini yaparsa, paylaşım yaptığı kullanıcı da 

klasör üzerinde kendisi ile aynı işlemleri yapabilir. Okuma seçimi yaptığı 

taktirde ise, diğer kullanıcı klasör içindeki belgeyi yalnızca okur (Şekil-18 

No.5). 

 

Görev İlişkilendirme işlemi ile, oluşturulmuş ve kullanıcıda bulunan herhangi 

bir görev, üst veri alanındaki görev ilişkilendir kısmında konusu ile aratıldığında, 

bir belge olarak hazırlanan taslağa ilişkilendirilebilir.  

 

 

*Görev iliştirme alanında bulunan hızlı görev ikonu ile (Şekil-19 No.1) kullanıcı 

belge oluşturma sırasında kendine birim amiri adına sadece tanım girerek görev 

atayabilir (Şekil-19 No.2). Belge gönderimi tamamlandıktan sonra, görev belgesi 

belgeyi hazırlayan kullanıcının gereği klasörüne (birim amiri tarafından atanmış 

şekilde) düşer. 

 

Notlar alanında bulunan kişisel not ekle, akış notu ekle, genel not ekle 

seçenekleri ile belgeye not ve not dökümanları eklenebilir (Şekil-20 No.1). 

 

*Kişisel not yalnızca yazan kullanıcı tarafından okunur, silinebilir (Şekil-20 No.2). 

 Akış notları, kişiye özel yazılır ve sadece yazılan kişi tarafından okunur (Şekil-20 

No.3). 

 Genel Not akışta bulunan tüm kullanıcılar tarafından okunur, silinemez (Şekil-20 

No.4). 

 

Kullanıcı kendisine gelen belgede not var ise notlar kısmından not uyarısını 

görüntüler (Şekil-20 No.5). 

Notlar ekranında tüm notlar oluşturan kullanıcı ve tarih bilgisi ile görüntülenir, 

üzerlerine tıklandığında notlar ayrı ayrı görüntülenebilir. 
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Resmi Yazışma Otoban Olur/ ONAY 
 
İş akışı ekranından Resmi Yazışma Otoban Olur/ Onay şablonu seçilerek 

“Resmi yazışma 

Otoban” iş akışında belirtildiği gibi belge hazırlanır ve gönderilir.  

 

*Resmi Yazışma Otoban Olur / Onay şablonu ile hazırlanan belgeler birimin 

evrak birimine uğramadan doğrudan ilgili birime ulaşır. 

 

Dosyadan Taslak  
 

Bilgisayarda bulunan bir yazının EBYS üzerinde işlem görmesi, dosyadan 

taslak iş akışı ile mümkündür. 

Adına belge oluşturulacak birim seçilerek, “Yeni Taslak Oluştur” 

butonundan “Dosyadan Taslak Oluştur” iş akışı seçilir. Taslak alanında 

bulunan “Dosya Tara” ve “Dosya Seç” (Şekil-23 No.1), ya da üst veri alanında 

bulunan Dosya Seç, E-posta Al, Tara seçenekleri ile, gelen belge kayıt 

ekranında belge görüntülenir. Belge taslak alanında görüntülendikten sonra, 

üst veri alanı doldurulur.  

 

*Dosyadan Taslak iş akışında logo, üst bilgi, alt bilgi, belge sayısı, aciliyet türü 

vb… alanlar, sistem tarafından, üst veri kısmına girilen değerler kullanılarak 

belge üzerine aktarılır. Bu nedenle değiştirilen bir alanı belge üzerinde 

görüntüleyebilmek için yenile butonu kullanılır. 

 

Dosya Seç butonu ile, bilgisayarda bulunan yazı seçilerek, sisteme aktarılır 

(Şekil-23 No.2). 

 

E-posta Al, butonuna tıklandıktan sonra ilgili yerlere saglik.gov.tr uzantılı 

e-posta adresi ve şifresi girilir. İşlem görmesi istenen evrak seçilerek 

sisteme aktarılır (Şekil-23 No.3). 

 

Tara, butonu ile fiziki evrak taranarak sisteme aktarılır (Şekil-23 No.4). 

Evrak sisteme yüklendikten sonra üst veri alanına girilen her bir kriterin 

belgeye yansıması için, yenile butonuna basılmalıdır. (Şekil-23 No.5). 
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*Tarama işlemi ile ilgili detaylar “Dosya Tarama” bölümünde mevcuttur. 
 

 
   

                                                                             Şekil 23 
 

Yetkili Birim Adı, Kullanıcının belge oluşturma yetkisinin tanımlandığı 

birim veya birimlerden, belge oluşturma aşamasında seçilmiş olan birimdir.  

 

Belge Sayısı, kısmında kurum kimlik kodu-[TASLAK] bilgisi bulunur. 

(Örn; E-10046620-[TASLAK]) otomatik olarak görünecektir. Belgeye son 

imzasını aldığında sistem tarafından sayı verilir. 

 

Konu, Hazırlanan belgenin konusu bu alana yazılır (Şekil 7- No.1). 

 

Gizlilik Türü, 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.  

 

Aciliyet Türü kısmında Acele, normal ve günlüdür olarak seçim 

yapılabilir. 

• Acele, acil işlem görmesi gereken belgeler için,  

• Normal, acil veya gün sınırı olmayan belgeler için, (yasal süre 

15 gündür), 

• Günlüdür ise işlem süresine sınır koyulan belgeler için 
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seçilebilir. Günlüdür seçildiğinde sistem en son işlem yapılması istenen 

tarih için, takvimden tarih belirlenmesini ister (Şekil 7- No.2). 

 

Etiket alanına, belge hazırlama aşamasında bir anahtar kelime girilmiş ise, 

belge arama ekranında bu kelime ile arama yapıldığında, kullanıcı bu 

evraka ulaşılabilir (Şekil 7- No.3,4). 

 

Standart Dosya Planı, kuruma ait bir plandır ve zorunlu alanlardandır. 

Oluşturulan belge hangi standart dosya planına ait ise o dosya planının adı 

veya kodu seçilmelidir. Standart dosya planı kısmında favori belirleme, 

grup oluşturma, grup düzenleme işlemleri yapılabilir.  

 

*Birden fazla standart dosya planı seçimi yapıldığında, belgenin sayı kısmında 

standart dosya planı listesinde İlk belirlenen standart dosya planı 

görüntülenecektir.  
 

Dağıtım alanı, belgenin gönderileceği birimin seçildiği bölümdür. 

“Dağıtım (İç Birim Ara)” kısmına tıklanıp, birim aratılarak dağıtım 

alanına eklendiğinde, gönderilen birim için gereği veya bilgi seçimi 

yapılır. Dağıtım alanında, Muhatap bilgisi düzenleme işlemleri yapılabilir 

(Şekil 10). 

Grup ekleme (Şekil 11- No.1), grup düzenleme (Şekil 11- No.2), detaylı 

arama (Şekil 11- No.3), dağıtımı bir başka sayfaya yazdırabilme (Şekil 11- 

No.4), favori belirleme (Şekil 11- No.5), işlemleriyle dağıtım işlemi için 

kişisel kriterler belirlenebilir.   

                                                         

Detaylı arama alanında İç Birimler başlığı altında; 

Arama kısmından iç birim aranır, favoriler kısmından favori olarak 

belirlenmiş birim aranır, hiyerarşi kısmından kurumun hiyerarşisi 

görüntülenir, birim grubu kısmından sistem tarafından  

belirlenen ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş birim grupları görüntülenir 

(Şekil 12- No.1). 

*Yönetim bölümünde “Birim Grubu” detayları mevcuttur. 
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Dış Kurumlar başlığı altında arama kısmından dış kurum aranır,  

 

hiyerarşi kısmından dış kurum hiyerarşisi görüntülenir (Şekil 12- No.1). 

Kullanıcılar başlığı altında, şirketler kısmından şirket araması yapılabilir  

 

(Şekil 12- No.3). 

Şirket Ekle ekranından vergi kimlik numarası alanına firmanın vergi 

numarası girilip, Maliye Bakanlığınca doğrulanması yapılarak yeni şirket 

eklenebilir (Şekil 12- No.4), şahıslar kısmından isim soy isim ya da T.C. 

Kimlik Numarası ile kullanıcı aranabilir ya da kullanıcı eklenebilir (Şekil 

12- No.5), favoriler kısmından favori olarak belirlenmiş kullanıcı ya da 

birim araması yapılabilir (Şekil 12- No.6), gruplar kısmından kullanıcı 

tarafından oluşturulmuş ya da sistem tarafından belirlenmiş gruplar 

aranabilir (Şekil 12- No.7). 

 

Belgenin gönderileceği birimler seçilip, belge dağıtım alanında 

görüntülendikten sonra, belgeler için ayrı ayrı dağıtım türü ve dağıtım şekli 

seçilir. 

Kullanıcı birden fazla seçim yaparak üst dağıtım alanından dağıtım türü 

(bilgi/gereği) (Şekil 13- No.1) seçimi yaptıktan sonra, “tümüne uygula” 

butonuna tıkladığı taktirde (Şekil 13- No.2), ekranda “Seçili tüm dağıtımları 

güncellemek istediğinizden emin misiniz?” uyarısı görüntülenir (Şekil 13- 

No.3). Tamam butonuna tıklanması ile seçilen tüm belgelerin dağıtım türü 

otomatik olarak güncellenir (Şekil 13- No.4). 

“Tümünü seç” kutucuğu ile tüm belgeler işaretlenerek toplu işlem 

gerçekleştirilir (Şekil 13- No.5). 

 

Akış alanı, belgenin paraf ve imzacılarının hiyerarşik ve manuel olarak 

belirlendiği bölümdür. 

Akış alanında grup ekleme (Şekil-14 No.1), grup düzenleme (Şekil-14 

No.2) işlemleri yapılabilir. Hiyerarşi butonundan, kullanıcının görev 

yaptığı birimin hiyerarşisine ulaşılabilir (Şekil-14 No.3). İşlem kolaylığı 

açısından sık kullanılan kullanıcılar favori kullanıcı olarak belirlenebilir 

(Şekil-14 No.4). Kullanıcı seçimi yapıldıktan sonra imzacı, parafçı veya 

koordine parafçı seçilir (Şekil-14 No.5). 
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Ekler alanı, oluşturulan evrakın eklerinin sisteme yüklendiği bölümdür.  

• Ek yükle: Bu kısımda dosya seçimi yapılır (Şekil-15 No.1). 

Açıklama kısmına yazılanlar taslak üzerinde ek kısmında parantez  

içinde belirtilir (Şekil-15 No.2). Ekler başka bir sayfada yazdırılabilir 

(Şekil-15 No.3), indirilebilir (Şekil-15 No.4). 

 

• Fiziksel Ek: Sisteme eklenemeyen fiziki ekler bu alandan  

eklenir(cd, gizli belgeler, kapalı zarf vb..) (Şekil-16 No.1). Fiziksel ek  

eklenmek istendiğinde sistem “Gönderi şekli seçimlerine otomatik olarak 

posta seçimi eklenecektir.” uyarısı verir. (Şekil-16 No.2). Onay butonuna 

basılması ile fiziksel ek sisteme yüklenmiş olur. (Şekil-16 No.3). Yüklenen 

ekin yanında “Fiziksel ekler e-imza ile imzalanamaz.” butonu bulunur 

(Şekil-16 No.4)  

                                                          

• Sistem Belgesi: Sistemdeki belge/belgeler sistem belgesi ekle 

alanından seçilerek ek olarak eklenebilir. Sistem Belgesi olarak eklenen bir 

belge, ayrıca ilgi olarak da eklenebilir.  

 

       *Ek yükleme alanında bulunan belge tarama işlemi ile ilgili detaylar 

“Dosya Tarama” bölümünde mevcuttur. 

        

İlgi Alanı, oluşturulan taslağın ilgilerinin sisteme yüklendiği bölümdür.  

 

• İlgi Ekle: Sistem belgesi olarak eklenmeyen ilgiler bu kısımdan manuel 

olarak eklenebilir. İlgi ekle ekranında tarih alanı otomatik görüntülenir, 

fakat kullanıcının isteğine göre tarih belirleyebileceği takvim butonu 

mevcuttur (Şekil-17 No.1). İlgiler düzenlenebilir silinebilir 

masaüstüne indirilebilir (Şekil-17 No.2,3,4). 

• İlgi ekranında yazılan açıklama, üst veri alanındaki ilginin 

konusuna mause ile dokunulduğunda yeni bir pencere açmadan 

görüntülenir (Şekil-17 No.5). 

• Sistem Belgesi: Sistem Belgesi Arama alanından belge ile ilgili bilgiler 

girilip, arama butonuna basıldığında, belge ilgi olarak eklenebilir (Şekil-

17 No.6). 

                  

 

                                                                          



T.C. Sağlık Bakanlığı 

32  

Paylaşılan Klasörler alanında, kullanıcı paylaşımlar klasöründen “yeni 

oluştur”’ seçimi ile yeni bir klasör oluşturarak (Şekil-18 No.1,2), bu klasöre 

klasör izinleri sekmesinden kriter belirler (Şekil-18 No.3). Paylaşımlar 

klasöründe bulunan bu klasörü, belge üzerinden diğer kullanıcılarla 

paylaşabilir (Şekil-18 No.4). 

Kullanıcı klasörünü paylaşmak istediği birimi ve kullanıcıyı belirledikten sonra 

 

izin düzeyi alanında sahip seçimini yaparsa, paylaşım yaptığı kullanıcı da 

klasör üzerinde kendisi ile aynı işlemleri yapabilir. Okuma seçimi yaptığı 

taktirde ise, diğer kullanıcı klasör içindeki belgeyi yalnızca okur (Şekil-18 

No.5). 

 

Görev İlişkilendirme işlemi ile, oluşturulmuş ve kullanıcıda bulunan herhangi 

bir görev, üst veri alanındaki görev ilişkilendir kısmında konusu ile aratıldığında, 

bir belge olarak hazırlanan taslağa ilişkilendirilebilir.  
 

*Görev iliştirme alanında bulunan hızlı görev ikonu ile (Şekil-19 No.1) kullanıcı 

belge oluşturma sırasında kendine birim amiri adına sadece tanım girerek görev 

atayabilir (Şekil-19 No.2). Belge gönderimi tamamlandıktan sonra, görev belgesi 

belgeyi hazırlayan kullanıcının gereği klasörüne (birim amiri tarafından atanmış 

şekilde) düşer. 

 

Notlar alanında bulunan kişisel not ekle, akış notu ekle, genel not ekle 

seçenekleri ile belgeye not ve not dökümanları eklenebilir (Şekil-20 No.1). 

 

*Kişisel not yalnızca yazan kullanıcı tarafından okunur, silinebilir (Şekil-20 No.2). 

 Akış notları, kişiye özel yazılır ve sadece yazılan kişi tarafından okunur (Şekil-20 

No.3). 

 Genel Not akışta bulunan tüm kullanıcılar tarafından okunur, silinemez (Şekil-20 

No.4). 

 

Kullanıcı kendisine gelen belgede not var ise notlar kısmından not uyarısını 

görüntüler (Şekil-20 No.5). 

Notlar ekranında tüm notlar oluşturan kullanıcı ve tarih bilgisi ile görüntülenir, 

üzerlerine tıklandığında notlar ayrı ayrı görüntülenebilir. 
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Belgeyi Akışa Sunma 
 
Belge hazırlama aşaması sona erdikten sonra taslağın üst kısmında bulunan 

gönder, kaydet, kaydet ve gönder, yeni, temizle, geri, ileri, tablo ve bul 

seçimlerinden isteğe bağlı işlem yapılabilir. (Şekil 24) 

Gönder butonu, belgeyi akışa sunmak için,  

 

Kaydet butonu, belgeyi taslaklar klasörüne kaydetmek için, 

 

Kaydet ve Gönder butonu belgeyi hem taslaklar klasörüne kaydetmek hem de 

akışa sunmak için seçilir.  

 

Yeni butonu, Belgenin bulunduğu ekranın kapatılmasına gerek duyulmadan 

yeni bir iş akışı seçimi yapılması içindir. 

 

 

Temizle butonu, üst veri alanına girilen bilgilerin temizlenmesi, 

 

Geri ve ileri butonları taslak üzerinde yapılan işlemleri ileri veya geri alınması, 

 

Tablo butonu belgeye eklenmek istenen tabloların eklenmesi, 

 

Bul butonu aranan bir kelimenin taslak üzerinde kolaylıkla bulunması içindir. 

 

Belge akışa sunulduktan sonra (var ise parafçı kullanıcının) imzacı kullaıcının 

imza &paraf klasörüne (veya kural belirlediği uygun klasörüne) düşer ve belge 

üzerinde işlem yapılır. 
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                                                                       Şekil 24 

 

Belgeyi Paraflama 
 

Akışa sunulan belge Parafçı kullanıcının imza & paraf klasörüne düşer. (Şekil 

25- No.1)   

Belge, imza & paraf klasörüne tıklanmasıyla, belge görüntüleme ekranında 

görüntülenir. (Şekil 25- No.2)   
 

Açılan belgenin üst kısmında; 

Tarihçe, Dışa Aktar, Parafla, Reddet ve Değiştirerek Reddet butonları 

(Şekil 25- No.3), orta kısmında ise Parafla, Reddet butonları yer alır (Şekil 25- 

No.4). 

 

Dışa Aktar Butonu belgeyi bilgisayara aktarmak için kullanılır. (Belge, ekler, 

ilgiler ayrı ayrı indirilebilir veya  

Tümünü İndir seçeneği ile belge tümüyle indirilebilir.) 

 

*Dışa Aktarma işlemi detayları, dışa aktar bölümünde mevcuttur.  

 

Reddet Butonu belgeyi reddetmek için, değiştirerek reddet butonu ise 

yalnızca belge üzerinde değişiklik yapılarak reddetmek için kullanılır. 

Değiştirerek Reddet seçimi ile, evrak içeriği değiştirildikten sonra, tekrar 

Reddet butonu tıklanarak belge reddedilir. Değiştirilerek reddedilen evrak, 

taslağı oluşturan kullanıcı tarafından güncellenerek tekrar akışa 

gönderilebilir. 
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Değiştirilerek reddedilip, ret / iade et / geri çek klasörüne düşen belge açılarak, 

düzenle butonuna basıldığında, belge üzerinde silinen kısımlar bordo kalemle 

üstü çizilmiş olarak, eklenen kısımlar bordo kalemle altı çizilmiş olarak 

görünecektir. (Şekil 25- No.5). 

 

Parafçı kullanıcı paraflama işlemini gerçekleştirdikten sonra belgesi 

işlemdekiler klasörüne düşer. Paraflama işlemi yapılırken akıştaki kullanıcılara 

akış notu yazılabilir.  

 

*Tarihçe alanı detayları “Tarihçe” bölümünde mevcuttur. 
 
 

 
                                                                  

                                                             Şekil 25 
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Belgeyi İmzalama  
 
➢ E-İmza Cihazı İle Belge İmzalama  
 

Akışa sunulan belge imzacı kullanıcının imza & paraf klasörüne (veya kural 

belirlediği uygun klasörüne) klasörüne düşer.  

Açılan belgenin üst kısmında; 

Tarihçe, Dışa Aktar, Parafla, Reddet ve Değiştirerek Reddet butonları , 

orta kısmında ise İmzala, Reddet butonları yer alır.  

 

*Tarihçe alanı detayları “Tarihçe” bölümünde mevcuttur. 

 

Dışa Aktar butonu belgeyi bilgisayara aktarmak için kullanılır. (Belge, ekler, 

ilgiler ayrı ayrı indirilebilir veya  

Tümünü İndir seçeneği ile belge tümüyle indirilebilir.) Dışa Aktar ekranının 

üst kısmında belgenin konusu ve barkod numarası yazar.  

 

*Dışa Aktarma işlemi detayları dışa aktar bölümünde mevcuttur. 

 

Reddet Butonu belgeyi reddetmek için, değiştirerek reddet butonu ise, belge 

üzerinde değişiklik yapılarak reddetmek için kullanılır. Değiştirerek Reddet 

seçimi ile, evrak içeriği değiştirildikten sonra, tekrar Reddet butonu 

tıklanarak belge reddedilir. Değiştirilerek reddedilen evrak, taslağı oluşturan 

kullanıcı tarafından güncellenerek tekrar akışa gönderilebilir. 

 

Ekranın üst kısmında (Şekil 26- No.1) veya orta kısmında bulunan İmzala 

butonuna (Şekil 26- No.2)  basılması ile imza ekranı açılır, (Şekil 26- No.3) 

imzala ikonuna tıklanması ile belge imzalanmış olur (Şekil 26- No.4). 

 

*İmzalama işlemi yapılabilmesi için bilgisayarda arksigner uygulamasının yüklü 

olması gerekir. 

 

Arksigner uygulaması ebys.saglik.gov.tr link adresinden ekran 

görüntüsündeki alandan yüklenebilir. 

(Şekil 1- No.6) 
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İmzalama işlemi için NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) cihazıyla e-imza 

işlemi yapılabilir. Açılan e-imza işlem penceresindeki PIN alanına 

elektronik imza şifresi girilip, imzala butonlarına tıklanarak belge/belgeler 

imzalanır. 

 

*Elektronik imza hakkında tüm yardım dokümanları ebysportal.saglik.gov.tr 

adresinde mevcuttur. 

                                                                                    
 

 
  

                                                                                 Şekil 26 
 

➢ Mobil İmza Cihazı ile Belge İmzalama 
 

Mobil İmza İşlemi için öncelikle Mobil İmza Hesabı Turkcell 

operatöründen temin edilmelidir. (Ayrıntılı bilgi: 

http://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-mobil-imza ) 

Kullanıcı, temin sonrası EBYS ekranı Ayarlarım > Mobil İmza İşlemleri 

> Mobil İmza GSM Operatör ve Cep Telefonu Seçimi bilgileri alanlarını  

 

uygun verilerle doldurduktan sonra Mobil İmza işlemine geçebilir. 

Mobil İmza ile Belge İmzalamak için imza ekranından mobil imza seçimi 

yapılır. 

Bilgisayarda takılı bir akıllı kart bulunmaması durumunda imza 

ekranında; “Takılı herhangi bir akıllı kart bulunamamıştır. Lütfen akıllı 

kartınızın bilgisayara takılı olduğundan emin olunuz.” uyarısı görüntülenir 

(Şekil 27- No.1). 
 

*Bilgisayarda akıllı kart takılı olup olmaması, mobil imza işlemini etkilemez. 

 

 

http://ebysportal.saglik.gov.tr/
http://ebysportal.saglik.gov.tr/
http://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-mobil-imza
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Kullanıcının cep telefonuna belgeyi imzalaması için bilgi mesajı 

gönderilir.  

Kullanıcı tamam butonuna tıkladığında imzalama işlemi gerçekleşmiş 

olur. 

 

*Kullanıcı obil imza başvurusunu http://ebysportal.saglik.gov.tr/TR,1846/mobil-

imza.html ve http://www.kamusm.gov.tr/basvurular/mnes/ link adreslerinden, 

Mobil Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Süreçlerini takip ederek 

gerçekleştirmelidir.  

 

 
 
                                                                                                    Şekil 27 
 

Gelen Belge Kayıt 
 
Gelen Belge Kayıt, kurum dışından gelen fiziksel belgelerin sisteme 

kaydedilmesi ve ilgili birime havale edilmesi için kullanılan ekrandır. 

Gelen Belge Kayıt, yetki dâhilindedir. 
Ana Sayfada sol alt köşede yer alan “Gelen Belge Kayıt Oluştur” veya iş akışı 
ekranından “Gelen Belge Kayıt” seçilerek ekrana geçiş yapılır.  
Üst veri alanında bulunan Dosya tara, Dosya Seç, E-posta Al veya Kep Al 

(Şekil 28- No.1) seçenekleri ile gelen belge kayıt ekranında belge görüntülenir.  

 

Dosya tara seçimi ile fiziki evrak taratılarak sisteme yüklenir. 

 

*Tarama işlemi ile ilgili detaylar “Dosya Tara” bölümünde açıklanmıştır. 

http://ebysportal.saglik.gov.tr/TR,1846/mobil-imza.html
http://ebysportal.saglik.gov.tr/TR,1846/mobil-imza.html
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Dosya seç butonu ile bilgisayarınızda kayıtlı bulunan bir evrak sisteme 

yüklenir.  

 

E-posta Al, butonuna tıklandıktan sonra ilgili yerlere saglik.gov.tr uzantılı 

e-posta adresi ve şifresi girilir. İşlem görmesi istenen evrak seçilerek 

sisteme aktarılır. 

 

Kep Al seçimi ile KEP yolu ile gelmiş bir belge sisteme yüklenir. 

Akabinde üst veri alanı doldurularak belge kaydetme aşamasına geçilir. 

 

Yetkili Birim Adı, Kullanıcının belge oluşturma yetkisinin tanımlandığı 

birim veya birimlerden, belge oluşturma aşamasında seçilmiş olan birimdir. 

 

İş Akışı Adı, seçilen iş akışı şablonunun belirtildiği alandır.  

 

Belge Sayısı, kısmında kurum kimlik kodu-[TASLAK] bilgisi bulunur. 

(Örn; E-10046620-[TASLAK]) otomatik olarak görünecektir. Belgeye son 

imzasını aldığında sistem tarafından sayı verilir. 

 

Konu, Hazırlanan belgenin konusu bu alana yazılır.  

 

Belge Tarihi kısmı zorunlu alandır, belgenin geliş tarihi yazılır (Şekil 28- No.2). 

 

Gelen Belge No kısmına var ise belgenin üzerinde bulunan numarası (Şekil 28- 

No.2), 

 

Gönderici alanına dış kurum, şirket veya kişi bilgisi yazılır (Şekil 28- No.2). 

 

 

Gizlilik Türü, 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.  

 

Aciliyet Türü kısmında Acele, normal ve günlüdür olarak seçim yapılabilir. 

• Acele, acil işlem görmesi gereken belgeler için,  
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• Normal, acil veya gün sınırı olmayan belgeler için, (yasal süre 

15 gündür), 

• Günlüdür ise işlem süresine sınır koyulan belgeler için 

seçilebilir. Günlüdür seçildiğinde sistem en son işlem yapılması 

istenen tarih için, takvimden tarih belirlenmesini ister (Şekil 7- 

No.2). 

 

Etiket alanına, belge hazırlama aşamasında bir anahtar kelime girilmiş ise, 

belge arama ekranında bu kelime ile arama yapıldığında, kullanıcı bu 

evraka ulaşılabilir (Şekil 7- No.3,4). 

 

Standart Dosya Planı, kuruma ait bir plandır ve zorunlu alanlardandır. 

Oluşturulan belge hangi standart dosya planına ait ise o dosya planının adı 

veya kodu seçilmelidir. Standart dosya planı kısmında favori belirleme, 

grup oluşturma, grup düzenleme işlemleri yapılabilir.  

 

*Birden fazla standart dosya planı seçimi yapıldığında, belgenin sayı kısmında 

standart dosya planı listesinde İlk belirlenen standart dosya planı 

görüntülenecektir.  

 

Dağıtım alanı, belgenin gönderileceği birimin seçildiği bölümdür. 

“Dağıtım (İç Birim Ara)” kısmına tıklanıp, birim aratılarak dağıtım 

alanına eklendiğinde, gönderilen birim için gereği veya bilgi seçimi 

yapılır. Dağıtım alanında, Muhatap bilgisi düzenleme işlemleri yapılabilir 

(Şekil 10). 

Grup ekleme (Şekil 11- No.1), grup düzenleme (Şekil 11- No.2), detaylı 

arama (Şekil 11- No.3), dağıtımı bir başka sayfaya yazdırabilme (Şekil 11- 

No.4), favori belirleme (Şekil 11- No.5), işlemleriyle dağıtım işlemi için 

kişisel kriterler belirlenebilir.   

                                                         

Detaylı arama alanında İç Birimler başlığı altında; 

Arama kısmından iç birim aranır, favoriler kısmından favori olarak 

belirlenmiş birim aranır, hiyerarşi kısmından kurumun hiyerarşisi 

görüntülenir, birim grubu kısmından sistem tarafından belirlenen ve 

kullanıcı tarafından oluşturulmuş birim grupları görüntülenir (Şekil 12- 

No.1). 
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*Yönetim bölümünde “Birim Grubu” detayları mevcuttur. 

 

Dış Kurumlar başlığı altında arama kısmından dış kurum aranır, 

hiyerarşi kısmından dış kurum hiyerarşisi görüntülenir (Şekil 12- No.1). 

Kullanıcılar başlığı altında, şirketler kısmından şirket araması yapılabilir 

(Şekil 12- No.3). 

Şirket Ekle ekranından vergi kimlik numarası alanına firmanın vergi 

numarası girilip, Maliye Bakanlığınca doğrulanması yapılarak yeni şirket 

eklenebilir (Şekil 12- No.4), şahıslar kısmından isim soy isim ya da T.C. 

Kimlik Numarası ile kullanıcı aranabilir ya da kullanıcı eklenebilir (Şekil 

12- No.5), favoriler kısmından favori olarak belirlenmiş kullanıcı ya da 

birim araması yapılabilir (Şekil 12- No.6), gruplar kısmından kullanıcı 

tarafından oluşturulmuş ya da sistem tarafından belirlenmiş gruplar 

aranabilir (Şekil 12- No.7). 

 

Belgenin gönderileceği birimler seçilip, belge dağıtım alanında 

görüntülendikten sonra, belgeler için ayrı ayrı dağıtım türü ve dağıtım şekli 

seçilir. 

Kullanıcı birden fazla seçim yaparak üst dağıtım alanından dağıtım türü 

(bilgi/gereği) (Şekil 13- No.1) seçimi yaptıktan sonra, “tümüne uygula” 

butonuna tıkladığı taktirde (Şekil 13- No.2), ekranda “Seçili tüm dağıtımları 

güncellemek istediğinizden emin misiniz?” uyarısı görüntülenir (Şekil 13- 

No.3). 

Tamam butonuna tıklanması ile seçilen tüm belgelerin dağıtım türü 

otomatik olarak güncellenir (Şekil 13- No.4). 

“Tümünü seç” kutucuğu ile tüm belgeler işaretlenerek toplu işlem 

gerçekleştirilir (Şekil 13- No.5). 

 

Ekler alanı, oluşturulan evrakın eklerinin sisteme yüklendiği bölümdür.  
 

 

 

Ek yükle: Bu kısımda dosya seçimi yapılır (Şekil-15 No.1). Açıklama 

kısmına yazılanlar taslak üzerinde ek kısmında parantez içinde belirtilir 

(Şekil-15 No.2). Ekler başka bir sayfada yazdırılabilir (Şekil-15 No.3), 

indirilebilir (Şekil-15 No.4). 
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Fiziksel Ek: Sisteme eklenemeyen fiziki ekler bu alandan eklenir (cd, 

gizli belgeler, kapalı zarf vb..) (Şekil-16 No.1). Fiziksel ek eklenmek 

istendiğinde sistem “Gönderi şekli seçimlerine otomatik olarak posta 

seçimi eklenecektir.” uyarısı verir. (Şekil-16 No.2). Onay butonuna 

basılması ile fiziksel ek sisteme yüklenmiş olur. (Şekil-16 No.3). Yüklenen 

ekin yanında “Fiziksel ekler e-imza ile imzalanamaz. ”butonu bulunur 

(Şekil-16 No.4)    

                                                        

Sistem Belgesi: Sistemdeki belge/belgeler sistem belgesi ekle alanından 

seçilerek ek olarak eklenebilir. Sistem Belgesi olarak eklenen bir belge, 

ayrıca ilgi olarak da eklenebilir.  

 

       

 *Ek yükleme alanında bulunan belge tarama işlemi ile ilgili detaylar “Dosya 

Tarama” bölümünde mevcuttur. 

        

Notlar alanında bulunan kişisel not ekle, akış notu ekle, genel not ekle 

seçenekleri ile belgeye not ve not dökümanları eklenebilir (Şekil-20 No.1). 

 

*Kişisel not yalnızca yazan kullanıcı tarafından okunur, silinebilir (Şekil-20 No.2). 

 Akış notları, kişiye özel yazılır ve sadece yazılan kişi tarafından okunur (Şekil-20 

No.3). 

 Genel Not akışta bulunan tüm kullanıcılar tarafından okunur, silinemez (Şekil-20 

No.4). 

 

Kullanıcı kendisine gelen belgede not var ise notlar kısmından not uyarısını 

görüntüler (Şekil-20 No.5). 

Notlar ekranında tüm notlar oluşturan kullanıcı ve tarih bilgisi ile görüntülenir, 

üzerlerine tıklandığında notlar ayrı ayrı görüntülenebilir. 

 

Belge hazırlama aşaması sona erdikten sonra taslağın üst kısmında bulunan 

gönder, kaydet, kaydet ve gönder, yeni, temizle, geri, ileri, tablo ve bul 

seçimlerinden isteğe bağlı işlem yapılabilir (Şekil 28- No.3). 

 

 

Gönder butonu, belgeyi akışa sunmak için,  

Kaydet butonu, belgeyi taslaklar klasörüne kaydetmek için, 
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Kaydet ve Gönder butonu belgeyi hem taslaklar klasörüne kaydetmek hem de 

akışa sunmak için seçilir.  

Yeni butonu ile, Belgenin bulunduğu ekranın kapatılmasına gerek duyulmadan 

yeni bir iş akışı seçimi , 

Temizle butonu ile, üst veri alanına girilen bilgileri temizleme işlemi 

yapılabilir. 

 

 
 

                                                                                               Şekil 28 

 

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. Giden Belge Kayıt, yetki dâhilindedir. 

İş akışı ekranından Giden Belge Kayıt- Aktarılan Belge seçilerek ekrana 

geçiş yapılır. 

Taslak ekranında bulunan;   

Dosya Seç seçimi ile, bilgisayarınızda kayıtlı bulunan bir evrak sisteme 

yüklenir. (Şekil 15. No.1) 

Dosya Tara seçimi ile fiziki evrak taratılarak sisteme yüklenir. 

 

Veya üst veri alanında bulunan; 

 

Dosya seç butonu ile bilgisayarınızda kayıtlı bulunan bir evrak sisteme 

yüklenir. (Şekil 8- No.2) 
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E-posta Al, butonuna tıklandıktan sonra ilgili yerlere saglik.gov.tr uzantılı 

e-posta adresi ve şifresi girilir. İşlem görmesi istenen evrak seçilerek 

sisteme aktarılır. (Şekil 8- No.3) 

 

Dosya Tara seçimi ile fiziki evrak taratılarak sisteme yüklenir. 

 

 
*Tarama işlemi ile ilgili detaylar “Dosya Tara” bölümünde mevcuttur. 

 

Giden belge kayıt ekranında belge görüntülendikten sonra, üst veri alanı 

doldurularak belge kaydetme aşamasına geçilir. 
 

Yetkili Birim Adı, Kullanıcının belge oluşturma yetkisinin tanımlandığı 

birim veya birimlerden, belge oluşturma aşamasında seçilmiş olan birimdir.  

 

Belge Sayısı, kısmında kurum kimlik kodu-[TASLAK] bilgisi bulunur. 

(Örn; E-10046620-[TASLAK]) otomatik olarak görünecektir. Belgeye son 

imzasını aldığında sistem tarafından sayı verilir. 

 

Konu, Hazırlanan belgenin konusu bu alana yazılır (Şekil 7- No.1). 

 

Gizlilik Türü, 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.  

 

Aciliyet Türü kısmında Acele, normal ve günlüdür olarak seçim 

yapılabilir. 

• Acele, acil işlem görmesi gereken belgeler için,  

• Normal, acil veya gün sınırı olmayan belgeler için, (yasal süre 

15 gündür), 

• Günlüdür ise işlem süresine sınır koyulan belgeler için 

seçilebilir. Günlüdür 

seçildiğinde sistem en son işlem yapılması istenen tarih için, takvimden 

tarih belirlenmesini ister (Şekil 7- No.2). 

 

Etiket alanına, belge hazırlama aşamasında bir anahtar kelime girilmiş ise, 

belge arama ekranında bu kelime ile arama yapıldığında, kullanıcı bu 
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evraka ulaşılabilir (Şekil 7- No.3,4). 

 

Standart Dosya Planı, kuruma ait bir plandır ve zorunlu alanlardandır. 

Oluşturulan belge hangi standart dosya planına ait ise o dosya planının adı 

veya kodu seçilmelidir. Standart dosya planı kısmında favori belirleme, 

grup oluşturma, grup düzenleme işlemleri yapılabilir.  

 
*Birden fazla standart dosya planı seçimi yapıldığında, belgenin sayı kısmında 

standart dosya planı listesinde İlk belirlenen standart dosya planı 

görüntülenecektir.  
 

Dağıtım alanı, belgenin gönderileceği birimin seçildiği bölümdür. 

“Dağıtım (İç Birim Ara)” kısmına tıklanıp, birim aratılarak dağıtım 

alanına eklendiğinde, gönderilen birim için gereği veya bilgi seçimi 

yapılır. Dağıtım alanında, Muhatap bilgisi düzenleme işlemleri yapılabilir 

(Şekil 10). 

Grup ekleme (Şekil 11- No.1), grup düzenleme (Şekil 11- No.2), detaylı 

arama (Şekil 11- No.3), dağıtımı bir başka sayfaya yazdırabilme (Şekil 11- 

No.4), favori belirleme (Şekil 11- No.5), işlemleriyle dağıtım işlemi için  

 

kişisel kriterler belirlenebilir.   

                                                         

Detaylı arama alanında İç Birimler başlığı altında; 

Arama kısmından iç birim aranır, favoriler kısmından favori olarak 

belirlenmiş birim aranır, hiyerarşi kısmından kurumun hiyerarşisi 

görüntülenir, birim grubu kısmından sistem tarafından  

belirlenen ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş birim grupları görüntülenir 

(Şekil 12- No.1). 

 

*Yönetim bölümünde “Birim Grubu” detayları mevcuttur. 

 

Dış Kurumlar başlığı altında arama kısmından dış kurum aranır, 

hiyerarşi kısmından dış kurum hiyerarşisi görüntülenir (Şekil 12- No.1). 

Kullanıcılar başlığı altında, şirketler kısmından şirket araması yapılabilir 

(Şekil 12- No.3). 

Şirket Ekle ekranından vergi kimlik numarası alanına firmanın vergi 
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numarası girilip, Maliye Bakanlığınca doğrulanması yapılarak yeni şirket 

eklenebilir (Şekil 12- No.4), şahıslar kısmından isim soy isim ya da T.C. 

Kimlik Numarası ile kullanıcı aranabilir ya da kullanıcı eklenebilir (Şekil 

12- No.5), favoriler kısmından favori olarak belirlenmiş kullanıcı ya da 

birim araması yapılabilir (Şekil 12- No.6), gruplar kısmından kullanıcı 

tarafından oluşturulmuş ya da sistem tarafından belirlenmiş gruplar 

aranabilir (Şekil 12- No.7). 

 

Belgenin gönderileceği birimler seçilip, belge dağıtım alanında 

görüntülendikten sonra, belgeler için ayrı ayrı dağıtım türü ve dağıtım şekli 

seçilir. 

Kullanıcı birden fazla seçim yaparak üst dağıtım alanından dağıtım türü 

(bilgi/gereği) (Şekil 13- No.1) seçimi yaptıktan sonra, “tümüne uygula” 

butonuna tıkladığı taktirde (Şekil 13- No.2), ekranda “Seçili tüm dağıtımları 

güncellemek istediğinizden emin misiniz?” uyarısı görüntülenir (Şekil 13- 

No.3). Tamam butonuna tıklanması ile seçilen tüm belgelerin dağıtım türü 

otomatik olarak güncellenir (Şekil 13- No.4). 

“Tümünü seç” kutucuğu ile tüm belgeler işaretlenerek toplu işlem 

gerçekleştirilir (Şekil 13- No.5). 

 

 

Ekler alanı, oluşturulan evrakın eklerinin sisteme yüklendiği bölümdür.  

• Ek yükle: Bu kısımda dosya seçimi yapılır (Şekil-15 No.1). 

Açıklama kısmına yazılanlar taslak üzerinde ek kısmında parantez 

içinde belirtilir (Şekil-15 No.2). Ekler başka bir sayfada 

yazdırılabilir (Şekil-15 No.3), indirilebilir (Şekil-15 No.4). 

• Fiziksel Ek: Sisteme eklenemeyen fiziki ekler bu alandan eklenir 

(cd, gizli belgeler, kapalı zarf vb..) (Şekil-16 No.1). Fiziksel ek 

eklenmek istendiğinde sistem “Gönderi şekli seçimlerine otomatik 

olarak posta seçimi eklenecektir.” uyarısı verir. (Şekil-16 No.2). 

Onay butonuna basılması ile fiziksel ek sisteme yüklenmiş olur. 

(Şekil-16 No.3). Yüklenen ekin 

 yanında “Fiziksel ekler e-imza ile imzalanamaz. ” butonu bulunur 

(Şekil-16 No.4)                                                           

• Sistem Belgesi: Sistemdeki belge/belgeler sistem belgesi ekle 

alanından seçilerek ek olarak eklenebilir. Sistem Belgesi olarak 

eklenen bir belge, ayrıca ilgi olarak da eklenebilir.  
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 *Ek yükleme alanında bulunan belge tarama işlemi ile ilgili detaylar “Dosya 

Tarama” bölümünde mevcuttur. 

        

İlgi Alanı, oluşturulan taslağın ilgilerinin sisteme yüklendiği bölümdür.  

 

• İlgi Ekle: Sistem belgesi olarak eklenmeyen ilgiler bu kısımdan manuel 

olarak eklenebilir. İlgi ekle ekranında tarih alanı otomatik görüntülenir, 

fakat kullanıcının isteğine göre tarih belirleyebileceği takvim butonu 

mevcuttur (Şekil-17 No.1). İlgiler düzenlenebilir silinebilir 

masaüstüne indirilebilir (Şekil-17 No.2,3,4). 

• İlgi ekranında yazılan açıklama, üst veri alanındaki ilginin 

konusuna mause ile dokunulduğunda yeni bir pencere açmadan 

görüntülenir (Şekil-17 No.5). 

• Sistem Belgesi: Sistem Belgesi Arama alanından belge ile ilgili bilgiler 

girilip, arama butonuna basıldığında, belge ilgi olarak eklenebilir (Şekil-

17 No.6). 

                                                                                          

Paylaşılan Klasörler alanında, kullanıcı paylaşımlar klasöründen “yeni 

oluştur”’ seçimi ile yeni bir klasör oluşturarak (Şekil-18 No.1,2), bu klasöre  

 

klasör izinleri sekmesinden kriter belirler (Şekil-18 No.3). Paylaşımlar 

klasöründe bulunan bu klasörü, belge üzerinden diğer kullanıcılarla 

paylaşabilir (Şekil-18 No.4). 

Kullanıcı klasörünü paylaşmak istediği birimi ve kullanıcıyı belirledikten sonra 

izin düzeyi alanında sahip seçimini yaparsa, paylaşım yaptığı kullanıcı da 

klasör üzerinde kendisi ile aynı işlemleri yapabilir. Okuma seçimi yaptığı 

taktirde ise, diğer kullanıcı klasör içindeki belgeyi yalnızca okur (Şekil-18 

No.5). 

 

Görev İlişkilendirme işlemi ile, oluşturulmuş ve kullanıcıda bulunan herhangi 

bir görev, üst veri alanındaki görev ilişkilendir kısmında konusu ile aratıldığında, 

bir belge olarak hazırlanan taslağa ilişkilendirilebilir.  
 

*Görev iliştirme alanında bulunan hızlı görev ikonu ile (Şekil-19 No.1) kullanıcı 

belge oluşturma sırasında kendine birim amiri adına sadece tanım girerek görev 

atayabilir (Şekil-19 No.2). Belge gönderimi tamamlandıktan sonra, görev belgesi 

belgeyi hazırlayan kullanıcının gereği klasörüne (birim amiri tarafından atanmış 

şekilde) düşer. 
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Notlar alanında bulunan kişisel not ekle, akış notu ekle, genel not ekle 

seçenekleri ile belgeye not ve not dökümanları eklenebilir (Şekil-20 No.1). 

 
*Kişisel not yalnızca yazan kullanıcı tarafından okunur, silinebilir (Şekil-20 No.2). 

 Akış notları, kişiye özel yazılır ve sadece yazılan kişi tarafından okunur (Şekil-20 

No.3). 

 Genel Not akışta bulunan tüm kullanıcılar tarafından okunur, silinemez (Şekil-20 

No.4). 

 

Kullanıcı kendisine gelen belgede not var ise notlar kısmından not uyarısını 

görüntüler (Şekil-20 No.5). 

Notlar ekranında tüm notlar oluşturan kullanıcı ve tarih bilgisi ile görüntülenir, 

üzerlerine tıklandığında notlar ayrı ayrı görüntülenebilir. 
 

Üst veri bilgileri girildikten sonra;  

 

Gönder butonu, belgeyi akışa sunmak için,  

 

Kaydet butonu, belgeyi taslaklar klasörüne kaydetmek için, 

 

Kaydet ve Gönder butonu belgeyi hem taslaklar klasörüne kaydetmek hem de 

akışa sunmak için seçilir.  

 

Yeni butonu ile, Belgenin bulunduğu ekranın kapatılmasına gerek duyulmadan 

yeni bir iş akışı seçimi, 

 

Temizle butonu ile üst veri alanına girilen bilgileri temizleme işlemi yapılabilir. 
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                                                                                    Şekil 29 
 
 

Giden Belge Kayıt Olur/ ONAY (Islak İmza) 
 

İş akışı ekranından Giden Belge Kayıt Olur / Onay şablonu seçilerek 

“Giden Belge Kayıt- Aktarılan Belge” iş akışında belirtildiği gibi 

oluşturularak tarih, sayı alır ve gönderilir. 

 
*Giden Belge Kayıt Olur / Onay şablonu ile hazırlanan belgeler birimin evrak 

birimine uğramadan doğrudan ilgili birime ulaşır. 

 

 

Belgeyi Dışa Aktarma 
 
Kullanıcı belge dışa aktarma işlemi ile belgesini bilgisayarına 

kaydedebilir. 

Belge üst kısmında yer alan “Dışa Aktar” butonuna tıklayarak (Şekil 30- 

No.1), Dışa Aktar ekranı görüntülenir. Belge, ekler, ilgiler ayrı ayrı  

 

indirilebilir (Şekil 30- No.2), veya “Tümünü İndir” seçeneği ile belge tümüyle 

indirilebilir (Şekil 30- No.3). 
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                                                    Şekil 30 
 

 

 

 

 

Belge Yazdırma İşlemleri  
 

Sistemde bulunan bir belge yazdırma işlemi ile fiziki evraka dönüştürülebilir. 

Belge üzerinde bulunan “Yazdır” alanına tıklanması ile (Şekil 31- No.1), 

“Yazdır” ekranı görüntülenir (Şekil 31- No.2). 

Yazdır ekranında, web tarayıcısına bağlı bulunan yazdırma ikonuna tıklanıp 

(Şekil 31- No.3), yazıcı ve sayfa ayarları isteğe bağlı yapıldıktan sonra 

“Yazdır” butonuna basılarak belge yazdırılır (Şekil 31- No.4). 

 

Belge Yazdırma işlemi için Ebys Asistan Uygulaması da kullanılabilir (Şekil 

31- No.5). 
 

*Ebys Asistan Uygulaması ile ilgili detaylar, “EBYS Asistan Uygulaması” bölümünde 

mevcuttur. 
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                                                                                         Şekil 31 
 

 

 

Belge Tarama İşlemleri  
 

Fiziki bir evrak tarama işlemi ile bilgisayarın masaüstünden sisteme 

aktarılabilir. 

Tarama işlemini başlatacak olan “tara” butonu dosyadan taslak, gelen belge 

kayıt ve giden belge kayıt iş akışlarının üst veri alanında (Şekil 32- No.1) ve üst 

veri alanındaki ekler alanının ek yükleme ekranında bulunur (Şekil 32- No.2). 
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                                                                          Şekil 32  

 

Tara butonuna basılması ile açılan Tarama işlemleri ekranında, tara ikonuna 

basılması ile (Şekil 33- No.2), tarayıcı cihazın ayar ve tarama başlatma 

penceresi açılacaktır. Açılan pencerede tara butonuna basılması ile tarama 

işlemi gerçekleşir (Şekil 33- No.3). 
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                                                                                    Şekil 33 

 

Tarama işlemi için Ebys Asistan Uygulaması da kullanılabilir. (Şekil 33- No.1) 

 
*Ebys Asistan Uygulaması ile ilgili detaylar, “EBYS Asistan Uygulaması” bölümünde 

mevcuttur. 

 

 

EBYS Asistan Uygulaması 
 

Tarama ve yazdırma işlemleri ekranlarında bulunan “uygulamayı indir” 

butonundan (Şekil 34- No.1), “Ebys Asistan Uygulaması” indirilerek (Şekil 

34- No.2), kurulum yapılır (Şekil 34- No.3 ). 

Kurulumu yapılan uygulama masaüstünde çift tıklanarak çalıştırıldıktan sonra 

(Şekil 34- No.4), uygulama açılarak (Şekil 34- No.5), yazıcılar listesine düşer. 

Seçim yapılarak yazdırma butonuna tıklandığında belge Ebys Asistan 

Uygulaması üzerinden yazdırılmış olur.  
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                                                                                      Şekil 34 

Barkod Yazdırma 

 
Belge üzerinden barkod yazdır ekranına geçildikten sonra (Şekil 35- No.1), 

web tarayıcısına bağlı bulunan yazdırma ikonuna tıklanarak (Şekil 35- No.2), 

yazıcı ve sayfa seçimi yapıldıktan sonra “Yazdır” butonuna basılarak belge 

yazdırılır (Şekil 36- No.1). 

Barkod yazdır ekranından “Ebys Asistan Uygulaması” indirilerek de, uygun 

adımlarla yazdırma işlemi yapılabilir (Şekil 35- No.3). 

 

Ebys Asistan Uygulaması açık durumdaysa, yazıcı listesinden uygulama 

seçilerek, yazdır butonuna tıklandıktan sonra, yazıcı ve sayfa ayarlamaları 

isteğe bağlı yapılır ardından (yazdır) print tuşuna basılarak barkod yazdırma 

işlemi gerçekleştirilir. (Şekil 36- No.2) 

 
*Ebys Asistan Uygulaması” ile ilgili detaylar Ebys Asistan Uygulaması bölümünde 

mevcuttur.  
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                                                              Şekil 35 
 

 
 

                                                                   Şekil 36 

Görev Oluşturma 

 
Görevler alanı birim amiri pozisyonunda olan kullanıcıların, kendi birim 

kullanıcılarına görev verebildiği ekrandır. Kullanıcılar yöneticileri adına, 

kendilerine görev atayabilirler. Bu durumda görev, yöneticinin 

işlemdekiler klasörüne görev dökümanı olarak düşer. 

 

Ana sayfanın sol alt köşesinde bulunan “Yeni Görev Oluştur” butonuna 

tıklayarak görev oluşturma ekranı açılır.  

 

Konu belirlenir, aciliyet türü normal, günlüdür veya acele olarak seçilir. 

Bitiş zamanı alanına en son işlem yapılması istenen tarih yazılır. Görevi 

atayan kişi alanı sistem tarafından otomatik belirlenir. Göreve atanan 

kişi, birim amirinin EBYS’ de görüntülendiği biriminin kullanıcılarından 

seçilir. (Şekil 37- No.1) 
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Tanım kısmına tamamlanması istenen görev ile ilgili metin yazılır. (Şekil 

37- No.2) 

“Dosyanızı sürükleyerek bırakınız veya Dosya Seç” yazan alana 

Görevle ilişkilendirilmek istenen dosyalar yüklenebilir. (Şekil 37- No.3) 

Görev kaydı oluşturulduktan sonra kaydet butonu ile kaydedilir. (Şekil 

36- No.4)   

• Görev, görevi atayan kullanıcının işlemdekiler klasörüne, 

göreve atanan kullanıcının gereği klasörüne düşer.  

• Göreve atanan kullanıcı görevi tamamla butonuna basarak 

görevi tamamladığında, görev her iki kullanıcının da 

tamamlananlar klasörüne düşer.  

• Göreve atanan kullanıcı belgeyi iade ettiğinde, görevi atayan 

kullanıcının gereği klasörüne, göreve atanan kullanıcının ret / 

iade / geri çek klasörüne düşer. 

• Görevi atayan kullanıcı görevi havaleden geri çektiğinde 

kendisinin gereği klasörüne düşer, göreve atadığı kullanıcının 

geri çekme işlemi sonrasında gereği klasöründen düşer diğer 

klasörlerinde de görünmez. 

• Görev belge niteliğinde olduğu için havale edilebilir, havaleden 

geri çekilebilir, iade edilebilir, tamamlanabilir, dışa aktarılabilir, 

yazdırılabilir, yeni taslak alanında başka bir belge 

ilişkilendirilebilir. 

• Görev, kullanıcılar tarafından tarihçe alanından takip edilebilir. 
 

 
 

                                                                           Şekil 37 
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Havale  
 
Bir belgenin bir diğer kullanıcı veya birime sevk edilmesi işlemi havaledir. 

Son sayısını almış belgelere, gelen belge kayıt ve giden belge kayıt 

belgelerine, kurum içinde havale işlemi yapılabilir. 

Belge alanının üst kısmında yer alan havale butonuna (Şekil 38. No.1) 

tıklanması ile havale ekranı açılır.  

Havale ekranının sol üst köşesinde kullanıcı adı, belgenin konusu ve 

belgenin barkod numarası bulunur (Şekil 38 No.2).  

Havale işlemi için arama kriterlerinin belirleneceği, birimler ve 

kullanıcılar alanı sol kısımda görüntülenir.         

 

Birimler başlığı altında; 

• Birim Arama, 

• Favoriler,  

• Hiyerarşi  

• Birim Grubu (Şekil-38 No.3), 

 

Kullanıcılar başlığı altında; 

• Arama,  

• Favori, 

• Hiyerarşi, 

• Kullanıcı Grubu arama butonları bulunur (Şekil-38 No.4). 

 

Filtreleme ile havalenin yapılacağı kullanıcı veya birim belirlendikten 

sonra, çift tıklama ile seçim veya seçimler yapılır. Havale dağıtım 

alanından dağıtım türü (Şekil-38 No.5) ve aciliyet türü (Şekil-38 No.6) 

belirlenir.  

Çoklu seçimlerde, üst dağıtım alanından dağıtım türü ve aciliyet durumu 

belirlenip, seçim kutucuğu işaretlenerek (Şekil-38 No.7), seçili kayıtlar 

için uygula butonuna basıldığında (Şekil-38 No.8) seçimler tüm dağıtım 

listesine uygulanır ve kaydet butonu (Şekil-38 No.9) ile havale işlemi 

gerçekleştirilir. 

 

Havale edilen bir evrak havale eden kullanıcının işlemdekiler klasörüne, 



T.C. Sağlık Bakanlığı 

58  

havale edilen kullanıcının ise havale seçimine bağlı olarak gereği veya 

bilgi klasörüne düşer.  

Belgeye eklenen havale notları silinemez. 

 
*Klasör filtreleme alanından klasörde kayıtlı fiziki evrakın barkodu, barkod 

okuyucu cihazı ile okutulup filtrelenerek listelenir. Evrak seçimi yapılarak 

barkodlu havale işlemi gerçekleştirilebilir. 

 

 
 

                                                                              Şekil 38 
 

Tarihçe     
          
Tarihçe ekranı belge ile ilgili işlemlerin takip edildiği ekrandır. 

Tarihçe ekranında bulunan;  

Liste alanından, belgeye yapılan tüm işlemler (Belge kayıt, akışa sunma, 

paraf, imza, okuma…) (Şekil 39-No.1), 

Havale alanından, yalnızca kullanıcının yapmış olduğu havaleler (Şekil 

39-No.2), 

Diğer alanından, belgenin tüm okumaları (Şekil 39-No.3), 

Versiyon alanından, cevaplanan, reddedilen veya değiştirilerek 

reddedilen belgenin üzerinde işlem yapıldığı takdirde, yeni bir taslak 

niteliği kazanan belgenin sürümleri listelenir (Şekil-39 No.4), Göster 
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butonuna tıklandığında, belgenin aldığı versiyon numarasına göre belge 

açılır (Şekil 39-No.7). 

İşlem, Kullanıcı, Birim, Hedef, Başlangıç Tarihi, Bitiş tarihi, filtreleme 

alanlarından, kriter belirlenerek arama yapılabilir (Şekil 39-No.5), 

Tarihçe ekranındaki bilgiler pdf veya excel formatına çevrilip, dışarı 

aktarılabilir (Şekil 39-No.6). 
 

 
 

                                                                       Şekil 39 

Vekâlet 

 
Vekalet ekranı, yalnızca, birim amiri yetkisi bulunan kullanıcılar 

tarafından görüntülenir. 

Yönetim alanının en alt kısmından “Vekâletler” seçimi yapılarak ekrana 

giriş yapılır (Şekil-40 No.1). 

Kullanıcı Vekâlet ekranında bulunan asil, vekil, vekalet verilen birim, 

başlangıç tarihi, bitiş tarihi, tümü filtreleme alanlarından uygun kritere 

uygun vekâletini listeleyebilir (Şekil 40-No.2). 

“Tümü” filtreleme alanında beklemede olan, yürürlükte olan iptal 

edilen, sonlandı ve sonlandırıldı durumunda olan vekâletlerden aranan 

kritere uygun olanı seçilmelidir (Şekil 40-No.3).  

 

“Vekâlet Ver” (Şekil 40-No.4) butonu ile açılan, Vekâlet İşlemleri 

ekranında (Şekil 41-No.1); 

• Asil alanı, vekaleti veren kullanıcı bilgisinin bulunduğu alanı,  

• Vekil alanı, vekalet verilen kullanıcı bilgisinin bulunduğu, 

• Vekaletin Başlama ve Bitiş Tarihi alanı, vekaletin başladığı ve  
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bittiği tarih bilgisinin bulunduğu, 

• Vekalet Verilen Birim alanı, vekaleti veren kullanıcının birim 

bilgisinin bulunduğu, 

• Vekalet Nedeni alanı, vekaletin veriliş nedeni bilgisinin (geçici 

ayrılış, izin, rapor, görevlendirme) bulunduğu, (geçici ayrılış, izin, 

rapor, görevlendirme) 

• Vekalet Veren Kullanıcının Notları alanı, asil kullanıcının, vekil 

kullanıcıya iletmek istediği notların bulunduğu alandır. 

• Gönderilmiş Eski Belgeleri Gösterme butonu, kullanıcının 

vekalet başlangıcından önceki gönderilmiş belgelerini, 
• Alınmış Eski Belgeleri Gösterme Butonu, kullanıcının vekalet başlangıcından önceki 

alınmış belgelerini gizler.  

 
*Asil Alanı ve Vekalet Verilen Birim Alanı, müdahale edilemeyen alanlardır. 

 

*Vekalet Ver butonu birim amirleri tarafından, Vekalet Ekle butonu Ebys İl 

Sorumluları tarafından görüntülenebilecektir. 

 

Kullanıcı vekalet işlemleri ekranındaki bilgileri doldurup kaydederek, bir 

diğer kullanıcıya vekaletini vermiş olur. 

Vekalet tanımlandıktan sonra, filtreleme alanlarından vekalet aratılarak 

listelenir (Şekil 41-No.2) Kayıt düzenle ikonu ile (Şekil 41-No.3), 

görüntülenen vekaletin içeriğine girilip, uygun kriter seçilerek vekalet 

sonlandırılabilir (Şekil 41-No.4). 

 
*Kullanıcı üzerinde farklı bir kullanıcının vekâleti var ise; 

  Asil kullanıcının tüm yetkileri vekil kullanıcı tarafından kullanılabilir, (Belge 

oluşturma dahil) vekaleti başka bir kullanıcıya tanımlanamaz. 
 
 

 
 

                                                                                   Şekil 40 
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                                                                                Şekil 41 

Belge Arama 
 
Ana Sayfanın üst kısımda bulunan “Ara” alanının yanındaki ikona 

tıklanarak (Şekil 42-No.1), eski EBYS’ de kayıtlı bir evrakı bulmak için 

Eski EBYS, yeni EBYS’ de kayıtlı bir evrakı bulmak için Yeni EBYS 

seçimi yapılır (Şekil 42-No.2). 

Gerekli bilgiler doldurularak arama butonuna basılır. Bulunan belge, arka 

planda belge görüntüleme alanına düşer, arama ekranı kapatılarak belge 

üzerinde çift tıklanır ve belge açılır.  

Arama sonucunda belirlenen kriterlere uygun bir belge bulunamaması 

halinde belge görüntüleme alanı boş görüntülenir.  
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                                                         Şekil 42 

Bildirimler 

 
Ana Sayfa Ekranının sağ üst köşesindeki zil ikonundan bildirimler 

ekranına giriş yapılır (Şekil 43-No.1). 

Okunmamış bildirimlerin sayısı zil ikonunun hemen yukarısında görünür. 

Bildirimler okunmuş, okunmamış ve tümü seçenekleri ile sıralanabilir 

(Şekil 43-No.2). 

Kullanıcılar; 

• Duyuru ekranından, duyuru yapabilme yetkisine sahip 

kullanıcıların, tarafına yaptığı duyuruları (Şekil 43-No.3), 

• Önemli Bildirimler (Şekil 43-No.4) ve Standart Bildirimler 

(Şekil 43-No.5) ekranlarından, paraf veya imzasına sunulan 

belgelere yapılan işlemleri (görevler dahil) takip edebilir. 
 

 
                                                                              

                                                                         Şekil 43 

Yönetim 
 

Ana Sayfa Ekranının sağ üst köşesindeki ikinci ikondan yönetim ekranına 

giriş yapılır. (Şekil 44-No.1) 

 

Yönetim alanında bulunan; 

• Birim Grupları ekranından havale, taslak dağıtım ekranında 
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kullanılmak üzere, kullanıcıya özel birim grubu oluşturulabilir, 

güncellenebilir, silinebilir (Şekil 44-No.2). 

 

• Kullanıcı Grupları ekranından, havale, taslak dağıtım ekranında 

kullanılmak üzere, kullanıcıya özel kullanıcı grubu oluşturulabilir, 

güncellenebilir, silinebilir (Şekil 44-No.3). 
 

    
 

                                                                         Şekil 44 
    

Kullanıcı Profil Ekranı-Ayarlarım-Yetkilerim 
  

Ana Sayfa Ekranının sağ üst köşesindeki kullanıcı isim ve soy isim baş 

harflerinin bulunduğu ikondan giriş yapılır (Şekil 45- No.1). 

Kullanıcının ad, soyad ve biriminin görüntülendiği alandan, yine isim ve 

soy isim baş harflerinin bulunduğu ikona, ardından kalem ikonuna 

tıklayarak (Şekil 45- No.2), “Kullanıcı Profil Resmi Düzenleme” ekranı 

açılarak profil resmi yüklenebilir, güncellenebilir, silinebilir (Şekil 45- 

No.3). 

 
*Bir kullanıcı birden fazla birimde yetkili ise, açılan profil ekranı ekranında 

“Tüm Birimleri Göster” seçeneği görüntülenir. 
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Kullanıcı Profil Ekranının bir alt bölmesinde; 

 

• Yönetim birimi, kullanıcının bağlı olduğu birimin yönetim birimi 

(Şekil 44- No.4), 

• Yönetim Biriminin Gelen Evrak Birimi, kullanıcının bağlı 

olduğu birimin yönetim biriminin gelen evrak birimi (Şekil 45- 

No.4), 

• Yönetim Biriminin Birim Evrak Birimi, Kullanıcının bağlı 

olduğu birimin yönetim biriminin birim evrak birimi, bilgileri yer 

alır (Şekil 45- No.4). 

 

Bir alt kısımda bulunan Ayarlarım butonundan kullanıcının kurum 

telefonu, dahili numarası, cep telefonu bilgileri güncellenebilir (Şekil 45- 

No.5). 

Mobil imza sekmesinden operatör seçimi yapılarak, mobil imza için 

kullanılacak cep telefonu bilgisi girilir (Şekil 45- No.6). 

 

Yetkilerim ekranında, kullanıcının yetkili olduğu birimleri, rolleri, yetki 

grupları, yetkileri görüntülenir (Şekil 45- No.7). 

 

Çıkış yap butonundan oturumdan çıkış yapılır (Şekil 45- No.8). 
 

 
 

                                                                           Şekil 45 
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E-Posta Gönderme  
 

EBYS’ de kayıtlı bulunan bir evrakın, e-posta yoluyla başka bir 

kullanıcıya aktarılması e-posta gönder seçimi ile mümkündür. 

 

E-Posta gönderimi, kullanıcının gereği ya da tamamlananlar klasöründe 

bulunan belgeler üzerinden yapılır. 

Belgenin üst kısmında bulunan e-posta gönder butonuna tıklandığında, e-

posta gönder ekranı açılır (Şekil 46- No.1). 

E-posta gönderen kullanıcının saglik.gov.tr uzantılı e-posta adresi ve 

şifresi uygun alanlara yazılır (Şekil 46- No.2), alıcı e-posta adresi eklenir 

(Şekil 46- No.3), üst yazı ve varsa ilgi ve ekler otomatik olarak ekrana gelir 

(Şekil 46- No.4). 

İlgi ve ekler için eki kaldır seçeneği mevcuttur (Şekil 46- No.5). 

“Bir şey yazın” alanına metin yazılır (Şekil 46- No.6). 

Gönder butonu ile mail gönderilir (Şekil 46- No.7). 
 

 
 

                                                                           Şekil 46 
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