
● Merkez ve Taşra Teşkilatındaki EBYS Yetkililerinin sorumlu oldukları birimleri hiyerarşik olarak 

teşkilat yapısına uygunluğunu kontrol ederek;  yönetici, yönetici unvanı, 1.başlık, 2. başlık, 

birim evrak ve genel evrak ayarı, telefon, KEP adresi, kurum adresi bilgilerini sisteme kayıt 

etmesi gerekmektedir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilmektedir. 

 

 
● İl EBYS yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki tüm kullanıcıların yetkilerini kontrol 

etmelidir. Merkez teşkilatta ise Genel Müdürlük/Başkanlık EBYS yetkilileri tüm kullanıcıların 

yetkilerini kontrol etmelidir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilmektedir.

 

 
● Yazışmalarda kullanılan unvan bilgisi ile yetki devreden makam adına olan idari unvanların 

kontrolünün yapılması sağlanmalıdır. 

● Merkez ve Taşra Teşkilatındaki EBYS Yetkilileri Evrak yetkililerinin bilgisayarlarına EBYS Asistan 

ve kep için Ark Signer yükleme işlemi yapılmasını sağlamalıdır. Ayrıca gelen belge kayıt işlemi 

için tarayıcı ve barkod yazıcı ayarlarının yapılması sağlanmalıdır. Evrak yetkilisi olan personelin 

yetkileri kontrol edilmelidir. 

● Merkez ve Taşra Teşkilatındaki EBYS Yetkilileri İmza yetkili tüm kullanıcılara Ark Signer 

kurulumu yapılmasını sağlamalıdır. 

● Mobil imzası bulunan kullanıcılar için gerekli ayarlar yapılmalıdır. Aşağıdaki ekran 

görüntüsünde gösterilmektedir. 



 

● Yeni EBYS devreye alındığında; Eski EBYS de yeni belge oluşturma, gelen ve giden belge kaydı 

gibi belge oluşturmayı ilgilendiren tüm işlemler engellenecektir. 

● Eski EBYS’de sadece Yeni EBYS devreye alındığında işlemi devam eden süreçlerin (paraf ve 

imzaya sunulmuş ancak son imzasını almamış belgeler) Eski EBYS’de sonlandırılmasına izin 

verilecek olup bu belgeler son imzasını aldıktan sonra birim evraklar tarafından Yeni EBYS’ye 

Giden belge şeklinde kayıt edilerek belgenin gönderim işlemleri Yeni EBYS’de yapılacaktır. 

Ancak son imzasını almış Kep ile gönderimi yapılması gereken belgeler ise eski EBYS Kep 

entegrasyonu ile gönderilecek bundan sonraki Kep ile gönderilecek belgeler için Yeni EBYS 

kullanılacaktır. 

● Eski EBYS’nin işlemlere kapatıldığı gün, birimlerin gelen klasörüne gereği olarak son 2 gün 

içinde gelmiş ve işlem yapılmamış  belgeler yeni EBYS’ye otomatik olarak taşınmış olacaktır. 

Otomatik olarak aktarılmamış belgelerin ise kullanıcılar tarafından eski EBYS’ye eklenmiş olan 

“Yeni EBYS’ye aktar” butonu ile aktarılması sağlanacaktır. 

● Kişilerin “gereği” klasöründeki belgeler yeni EBYS’ye otomatik olarak taşınmayacaktır. 

Kullanıcılar gerek duyarsa kendi klasörlerindeki son imzasını almış belgelerini eski EBYS’ye 

eklenmiş olan “Yeni EBYS’ye aktar” butonu ile aktarabileceklerdir. 

● Eski EBYS’de olup yeni EBYS’de ilgi veya ek olarak eklenmesi gereken belgeler yeni EBYS’den 

aşağıdaki ekranda belirtildiği şekilde arama yapılarak yeni EBYS’ye eklenebilecektir. 

 



● Eski EBYS de yer alan şirketlerden vergi kimlik numarası veya Kep adresi kaydı bulunanlar ve 

şahıslardan T.C. Kimlik Numarası veya Kep adresi bulunanlar yeni EBYS ye aktarılmıştır. Bunun 

harici söz konusu kayıtlar yeni EBYS ye aktarılmamıştır. 

● Eski EBYS web uygulamasına eskiebys.saglik.gov.tr adresinden ulaşılacaktır. 

 

 
 


