
EBYS ŞABLON KULLANIM KURALLARI 

Ebys sisteminde yazı oluşturulurken belgenin som imzadan sonra hangi işlemleri yapacağı göz önünde 

bulundurularak seçim yapılması gerekmektedir. Aşağıda yeni taslak(Resmi yazışma şablonları ile 

ilgili),dosyadan taslak,  belge kayıt ve giden belge kayıt şablonlar hakkında bilgi verilmiştir. 

Yeni Taslak şablonları 

Resmi Yazışma 1 Şablonu 
Otomatik dağıtımlı şablondur. Belge oluşturulma aşamasında dağıtıma hangi birim seçilirse belge son 
imzasını aldıktan sonra o birime otomatik olarak düşecektir.  
 
** A bölümünden B bölümüne bir yazı yazıldığında belge son imzasını aldıktan sonra B bölümünün 
birim klasörüne düşecektir. Belge son imzasını aldıktan sonra Genel Sekreterliğe uğramasına gerek 
olmadan ilgili birimlere gidecektir. 
 
Bu şablon bölümden bölüme, bölümden dekanlığı, bölümden akademik müdürlüklere,  ve akademik 
müdürlükler tarafından bölüme,  anabilim dalı başkanlıklarından ana bilim dalı başkanlıklarına yazı 
yazılırken kullanılması gereken şablondur. 
 
 İmzalar resmi yazışma kurallarına uygun olarak sağdan sola doğru yazdırılmaktadır. 

Belgenin son imzadan sonra yapacağı işlemler 

 Belgeyi Arşive Kaldır 

 Dağıtım Birimlerine Gönder 

 Evrakın sahibi olan birimin giden evrakına gönder.(Bir belge birimi adına oluşturulduysa son 

imzadan sonra A biriminin giden klasörüne düşecektir.) 

 Genel evraka gönder dış yazışma ise(A birimi X kurumuna bir yazı yazıyor ise belge son imzasını 

aldıktan sonra yazının oluşturulduğu birimin genel evrak olarak ayarlı olan birimine(Akademik birimler 

için evrak kayıt birimi, İdari birimler için genel sekreterlik) .Bu birimin klasörlerini görüntülemeye yetkili 

kullanıcı tarafından evrakın üzerinde dışa gönderme işlemi yapılır ve belge fiziksel olarak postalama 

işlemi gerçekleştirilir.) 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder. 

Resmi Yazışma 2(Rektörlük Makamına) Şablonu 
Belgenin dağıtımına hangi birim yazılırsa yazılsın belge son imzasını aldıktan sonra ilgili Genel Sekreter 

yardımcıların birim klasörlerine düşecektir ve Genel Sekreter Yardımcılığında birim klasörünü 

görmeye yetkili kullanıcılar tarafından ilgili birimlere havalesi yapılır. Akademik birimler idari birimlere 

yazı yazarken direkt olarak yazı yazamazlar. A fakültesinden B daire Başkanlığına yazı yazılacaksa eğer 

bu şablonun kullanılması gerekir. Bu şablonda yazı yazılırken dağıtım alanına yazı nereye gidecekse o 

birim eklenir sistem tarafından otomatik olarak son imzasını aldıktan sonra ilgili Genel Sekreter 

Yardımcılığı klasörüne düşecektir. 

Bu şablon akademik birimlerden idari birimlere, idari birimlerden idari birimlere, idari birimlerden 

akademik birimlere yazı yazılırken kullanılacaktır. 

  İmzalar resmi yazışma kurallarına uygun olarak sağdan sola doğru yazdırılmaktadır. 

Belgenin son imzadan yapacağı işlemler 

 Belgeyi arşive gönder  



 Birim evraka gönder (Belge son imzasını aldıktan sonra belgenin oluşturulduğu birimin birim 

evrakına düşecektir. Kurumda birim evrak olarak Genel Sekreter Yardımcıları arasında görev 

paylaşımı yapılarak belirlenmiştir.) 

 Evrakın sahibi olan birimin giden evrakına gönder.(Bir belge A birimi adına oluşturulduysa son 

imzadan sonra A biriminin giden klasörüne düşecektir.) 

 Genel evraka gönder dış yazışma ise (A birimi X kurumuna bir yazı yazıyor ise belge son imzasını 

aldıktan sonra yazının oluşturulduğu birimin genel evrak olarak ayarlı olan birimine(Akademik birimler 

için evrak kayıt birimi, İdari birimler için genel sekreterlik)düşecektir. Bu birimin klasörlerini görüntülemeye 

yetkili kullanıcı tarafından evrakın üzerinde dışa gönderme işlemi yapılır ve belge fiziksel olarak 

postalama işlemi gerçekleştirilir.) 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder. 

Dilekçe Şablonu 
 

Otomatik dağıtımlı dilekçe şablonudur. Elektronik imzası olan kullanıcılar bu şablonu 

kullanarak kendi dilekçelerini oluşturabilirler. Akışa sadece kendilerini eklemeleri yeterli 

olacaktır. Örnek olarak bir bölüm başkanlığı dekanlığa dilekçe yazarken bu şablon sayesinde 

oluşturabilir. 

 

Belgenin son imzadan sonra yapacağı işlemler 
 

  Belgeyi Arşive Kaldır 

 Dağıtım Birimlerine Gönder 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder. 

Dilekçe(Rektörlük) 
Rektörlük makamına yazılacak olan dilekçeler için kullanılacak olan şablondur. Belgenin dağıtımına 

hangi birim yazılırsa yazılsın belge son imzadan sonra belgenin oluşturulduğu birimin birim 

evrakına(Genel Sekreterlik) düşecektir. 

Belgenin son imzadan sonra yapacağı işlemler 

 

 Belgeyi arşive kaldır  

 Birim evraka gönder 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder 

 

Olur Şablonu 
Otomatik dağıtımlı şablondur. Belge oluşturulma aşamasında dağıtıma hangi birim seçilirse belge son 

imzasını aldıktan sonra o birime otomatik olarak düşecektir. Daire başkanlıkları, bölümler ve fakülte 

gibi birimler birbiri arasında direkt olarak yazışma yapabilmektedirler. Belge son imzasını aldıktan 

sonra Genel Sekreterliğe uğramasına gerek olmadan ilgili birimlere gidecektir. Örnek olarak bir A 

bölümü B bölümüne bir yazı yazacaksa eğer bu şablonu kullanmalıdır. 

 Resmi yazışma 1 şablonundan farklı olarak imzaları yazdırma türü farklıdır. İmzaları olur 

şeklinde yazdırmaktadır. 

Belgenin son imzadan sonra yapacağı işlemler 

 Belgeyi Arşive Kaldır 



 Dağıtım Birimlerine Gönder 

 Evrakın sahibi olan birimin giden evrakına gönder.(Bir belge birimi adına oluşturulduysa son 

imzadan sonra A biriminin giden klasörüne düşecektir.) 

 Genel evraka gönder dış yazışma ise(A birimi X kurumuna bir yazı yazıyor ise belge son imzasını 

aldıktan sonra yazının oluşturulduğu birimin genel evrak olarak ayarlı olan birimine(Akademik birimler 

için evrak kayıt birimi, İdari birimler için genel sekreterlik)düşecektir. Bu birimin klasörlerini görüntülemeye 

yetkili kullanıcı tarafından evrakın üzerinde dışa gönderme işlemi yapılır ve belge fiziksel olarak 

postalama işlemi gerçekleştirilir.) 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder. 

Akademik Personel İzin Formu  
Kullanıcılar şablonu seçtiği anda karşılarına gelecek olan taslak ekranında hitap kısmında 

REKTÖRLÜK MAKAMINA/(Personel Daire Başkanlığına) otomatik olarak gelecektir.Kullanıcıların bu 

alanda tekrar düzenleme yapmamaları gerekmektedir. 

Belgenin Son imzadan sonra yapacağı işlemler  

 Dağıtım birimlerine gönder 

 Evrakın sahibi olan birimin giden evrakına gönder 

 Belgeyi arşive kaldır. 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder. 

Şablon seçimi altında belgenin altında yazan not: Akademik/İdari personelin kullanacağı 

şablondur.Dağıtım alanına Personel Daire Başkanlığı'nın eklenmesi gerekir. 

Diğer Personel İzin Formu: 
Kullanıcıları şablonu seçtiği anda karşılarına gelecek olan taslak ekranında hitap kısmında 

REKTÖRLÜK MAKAMINA /(........... Daire Başkanlığı) otomatik olarak gelecektir...... olan yeri 

kullanıcıları silip manuel Sağlık kültür ve spor daire başkanlığı veya idari mali işler daire başkanlığı 

şeklinde doldurması gerekmektedir.Dağıtıma ekleyecekleri birimi ise şablon seçimi alanında 

şablonların altında yazan nota göre seçim işlemi yapıp ekleyebilirler. 

Belgenin Son imzadan sonra yapacağı işlemler  

 Dağıtım birimlerine gönder 

 Evrakın sahibi olan birimin giden evrakına gönder 

 Belgeyi arşive kaldır. 

Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder. 

Şablon seçimi altında belgenin altında yazan not: Daimi İşçiler Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığını,İl özel idaresi ve belediyeden gelen işçilerin izin işlemleri için İMİD'in dağıtım alanına 

eklenmesi gerekir. 

 

 

 

Dosyadan Taslak Ekleme Şablonları  
Hazır tablo ve formlar bu ekrandan imzayı sunulabilir. Buraya eklenen belgenin Ebys ortamı dışında 

son halini almış olup sadece imza işleminin tamamlanması işleminin kalmış olması gerekir. 



Rektörlük Makamıyla Yapılacak Yazışmalar 
Belgenin dağıtımına hangi birim yazılırsa yazılsın belge son imzasını aldıktan sonra ilgili Genel Sekreter 

yardımcıların birim klasörlerine düşecektir ve Genel Sekreter Yardımcılığında birim klasörünü 

görmeye yetkili kullanıcılar tarafından ilgili birimlere havalesi yapılır. Akademik birimler idari birimlere 

yazı yazarken direkt olarak yazı yazamazlar. A fakültesinden B daire Başkanlığına yazı yazılacaksa eğer 

bu şablonun kullanılması gerekir. Bu şablonda yazı yazılırken dağıtım alanına yazı nereye gidecekse o 

birim eklenir sistem tarafından otomatik olarak son imzasını aldıktan sonra ilgili Genel Sekreter 

Yardımcılığı klasörüne düşecektir. 

Bu şablon akademik birimlerden idari birimlere, idari birimlerden idari birimlere, idari birimlerden 

akademik birimlere yazı yazılırken kullanılacaktır. 

Belgenin son imzadan sonra yapacağı işlemler 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder  

 Birim evraka gönder  

 Evrakın sahibi olan birimin giden evrakına gönder.(Bir belge birimi adına oluşturulduysa son 

imzadan sonra A biriminin giden klasörüne düşecektir.) 

 Belgeyi arşive kaldır 

 Genel evraka gönder dış yazışma ise(A birimi X kurumuna bir yazı yazıyor ise belge son imzasını 

aldıktan sonra yazının oluşturulduğu birimin genel evrak olarak ayarlı olan birimine(Akademik birimler 

için evrak kayıt birimi, İdari birimler için genel sekreterlik)düşecektir. Bu birimin klasörlerini görüntülemeye 

yetkili kullanıcı tarafından evrakın üzerinde dışa gönderme işlemi yapılır ve belge fiziksel olarak 

postalama işlemi gerçekleştirilir.) 

Resmi Yazı Şablonu 
Otomatik dağıtımlı şablondur. Belge oluşturulma aşamasında dağıtıma hangi birim seçilirse belge son 
imzasını aldıktan sonra o birime otomatik olarak düşecektir.  
 
** A bölümünden B bölümüne bir yazı yazıldığında belge son imasını aldıktan sonra B bölümünün 
birim klasörüne düşecektir. Belge son imzasını aldıktan sonra Genel Sekreterliğe uğramasına gerek 
olmadan ilgili birimlere gidecektir. 
 
Bu şablon bölümden bölüme, bölümden dekanlığı, bölümden akademik müdürlüklere, dekanlıklardan 
ve akademik müdürlükler tarafından bölüme, anabilim dalı başkanlıklarından ana bilim dalı 
başkanlıklarına yazı yazılırken kullanılması gereken şablondur. 

Belgenin son imzadan sonra yapacağı işlemler 

 Belgeyi Arşive Kaldır 

 Dağıtım Birimlerine Gönder 

 Evrakın sahibi olan birimin giden evrakına gönder.(Bir belge birimi adına oluşturulduysa son 

imzadan sonra A biriminin giden klasörüne düşecektir.) 

 Genel evraka gönder dış yazışma ise(A birimi X kurumuna bir yazı yazıyor ise belge son imzasını 

aldıktan sonra yazının oluşturulduğu birimin genel evrak olarak ayarlı olan birimine(Akademik birimler 

için evrak kayıt birimi, İdari birimler için genel sekreterlik)düşecektir. Bu birimin klasörlerini görüntülemeye 

yetkili kullanıcı tarafından evrakın üzerinde dışa gönderme işlemi yapılır ve belge fiziksel olarak 

postalama işlemi gerçekleştirilir.) 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder. 

Dilekçe Şablonu 
 



Otomatik dağıtımlı dilekçe şablonudur. Elektronik imzası olan kullanıcılar bu şablonu 

kullanarak kendi dilekçelerini oluşturabilirler. Akışa sadece kendilerini eklemeleri yeterli 

olacaktır. Örnek olarak bir bölüm başkanlığı dekanlığa dilekçe yazarken bu şablon sayesinde 

oluşturabilir. 

 

Belgenin son imzadan sonra yapacağı işlemler 
 

  Belgeyi Arşive Kaldır 

 Dağıtım Birimlerine Gönder 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder. 

Dilekçe(Rektörlük) 
Rektörlük makamına yazılacak olan dilekçeler için kullanılacak olan şablondur. Belgenin dağıtımına 

hangi birim yazılırsa yazılsın belge son imzadan sonra belgenin oluşturulduğu birimin birim 

evrakına(Genel Sekreterlik) düşecektir. 

Belgenin son imzadan sonra yapacağı işlemler 

 

 Belgeyi arşive kaldır  

 Birim evraka gönder 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder 

Gelen Belge Kayıt Şablonları 

Gelen Belge 
Kuruma dışarıdan gelen bir belge(başka kurum, şirket, şahıs) Ebys sistemi içerisine gelen belge kayıt 

ekranı ile dahil edilir. Bu ekran yetki dahilinde çalışmaktadır. Dışarıdan gelen evraklar taranarak veya 

dosya seç butonu yardımı ile bilgisayarımda ki bir belge seçilerek dağıtımı yapılabilir. 

Belgenin sisteme kayıt edildikten sonra yapacağı işlemler 

 Dağıtım Birimlerine Gönder 

 Evrakın sahibi olan birimin giden evrakına gönder.(Bir belge birimi adına oluşturulduysa son 

imzadan sonra A biriminin giden klasörüne düşecektir.) 

 Belgeyi arşive kaldır  

Giden Belge Kayıt Şablonları 
Kurum içerisinde oluşturulan ıslak imzalı belgelerin Ebys sistemi içerisine kayıt edilerek sayı alınması 

işlemi giden belge kayıt ekranından yapılması gerekir. Bu işlemin yapılabilmesi için farklı işleyiş türleri 

bulunduğundan dolayı farklı kurallara sahip şablonlar oluşturulmuştur. 

Rektörlük Makamına Şablonu 
Bu şablon ile sisteme dahil edilen belgelerin genel sekreterlik üzerinden dağıtımının yapılması 

sağlanır. Dağıtım alanına hangi birim yazılırsa yazılsın belge genel sekreterlik birim klasörüne 

düşecektir. 

Belgenin kayıt edildikten sonra yapacağı işlemler 

 Birim evraka gönder 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder 



 Evrakın sahibi olan birimin giden evrakına gönder.(Bir belge birimi adına oluşturulduysa son 

imzadan sonra A biriminin giden klasörüne düşecektir.) 

 Belgeyi arşive kaldır 

Resmi Yazı(Otomatik Dağıtımlı) 
Bu şablon ile sisteme dahil edilen belgelerin otomatik dağıtımının yapılması sağlanır. Dağıtım alanına 

hangi birim yazılırsa o birimin, birim klasörüne düşecektir. 

Belgenin kayıt edildikten sonra yapacağı işlemler 

 Dağıtım birimlerine gönder 

 Oluşturan kullanıcıya bilgi için gönder 

 Evrakın sahibi olan birimin giden evrakına gönder.(Bir belge birimi adına oluşturulduysa son 

imzadan sonra A biriminin giden klasörüne düşecektir.) 

 Belgeyi arşive kaldır 

 

 

 

 

 

 

 

 


