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1.PERSONEL MODÜLÜ
1. Personel Modülü çift tıklandığında yukarıda görüldüğü gibi; tanımlar, işlemler ve gözlem
ekranları açılmaktadır.
2. Personel tanımı çift tıklanarak aşağıdaki ekrana ulaşılır.

Şekil 1: Personel Ekranı

1.1. Tüm Personeli Listeleme

Şekil 2: Personel Listesi

Bu ekranda kurumun kayıtlı tüm personeli listelenmektedir. Ekranın üst kısmında kırmızı ile çevrili
kriterler doğrultusunda filtreleme yapılabilir. Ayrıca ok işaretiyle gösterildiği gibi tüm sütunlar üzerinden
exceldeki gibi filtreleme yapmak mümkündür. Alttaki kırmızı çerçeveli kısımda listelenen personelin
sayısı görülmektedir.

1.2. Yeni Personel Ekleme

Şekil 3: Personel Ekleme

Sağ mouse menüsünde ekle diyerek ve ya ok işaretiyle gösterildiği gibi yeni diyerek aşağıdaki gibi boş bir
personel kartı açılır.

1.3. Personel Kartı

Şekil 4: Yeni Personel Kartı

İlk olarak personelin kimlik numarası girilerek “Doğrula” tıklanır. Bu işlem personelin kimlik bilgilerinin
mernisten otomatik olarak çekilmesini sağlar.
Kadro unvanı personelin resmi unvanı olup görev unvanı fiili görevini ifade etmektedir.

Diğer tüm bilgiler girildikten sonra çalışma bilgileri, iletişim, eğitim gibi diğer tablara da gerekli veri
girişleri yapılır.

1.4. Kaynak Tanımlama

Şekil 5: Kaynak Tanımlama

Personellin diğer bilgileri girilip kayıt edildikten sonra kaynaklar tabına gelinerek sağ mouse menüsünden
kaynak tanımla seçilir. Kaynak tanımla dendiğinde kurumun organizasyon şeması diyebileceğimiz kaynak
ağacı aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi açılır.

1.5. Kaynak için Birim Seçme

Şekil 6: Kaynak Birimi Seçme

Personelin çalıştığı birim soldaki kaynak ağacından, personelin kaynak tipi ise görevi doğrultusunda sağ
taraftan seçilerek “kaydet” tıklanır.

1.6. İzin-Rapor Girişi

Şekil 7: İzin/Rapor tanımlama

Personel kartında izin tabına gelinir ve yeni seçeneği tıklandıktan sonra rapor ve ya izin seçilir. Yukarıdaki
izin formu açılır. Bu forma gerekli bilgiler girilip kayıt edildiğinde personelin önceden tanımlanmış 1.

Amirine, 1. Amir onayladıktan sonra 2. ve ardından diğer amirlerine düşer. Amir onayı zorunlu değil
parametriktir ve parametre yönetiminden ayarlanabilir. Kayıt edilen izin ve raporların personelin
kullanıcı ve kaynağı üzerinde etkili olabilmesi için onaylanması gerekmektedir. Onaylanmış bir izin
silinemez. Eğer silinmesi gerekiyorsa onayı kaldırdıktan sonra yetkili kişi tarafından silinebilir.

1.7. Ana Parametreler

Şekil 8: Parametre ekranları

Personel ekranlarında kullanılan, kadro-görev unvanları, branş tanımları vb. bu ekranlardan
tanımlanmaktadır.

2.KURUMSAL MODÜLÜ
Kurumsal modülü altında İnsan Kaynakları birimlerince kullanılan başlıca ekranlar “Kaynak Planlama”,
Aylık Nöbet Listesi” ve “Fazla Mesai Listesi” dir. “Kaynak Tipi Tanımlama”, “Aylık Çalışma Süreleri” ve
“Günlük Çalışma Şablonları” diğer ekranlardaki tanım listelerinin düzenlendiği ekranlardır.

Şekil 9: Kurumsalın altındaki İK ekranları

2.1. Kaynak Planlama Ekranı

Şekil 10: Kaynak Planlama ekranı

Kaynak planlama ekranında tüm birimleri hiyerarşik olarak ve de seçilen birimin altına tanımlı olan
personel, yetki grubu, cihaz, depo gibi diğer kaynakları da birim bazlı görmek mümkündür.
Kaynak ağacına birim eklerken; sağ mouse, yeni seçildikten sonra tanımlanacak kaynak türüne göre
devam edilir.
Kaynak planlama ekranının diğer bir özelliği ise fonksiyon yetkilerinin bu ekranda planlamasıdır.
Fonksiyon yetkisi verilecek gruplar bu ekranda oluşturulur ve gruba dahil edilecek üyelerin kaynakları bu
ekranda eklenir.

İSHOP-NOBET LİSTESİ KULLANİM
KİLAVUZU
1. Nöbet listesine giriş
2. Nöbet listesini oluşturmak için;
3. Nöbet Listesindeki İsimleri Sıralamak için;
4. Şablon atamak için;
5. Personel eklemek için;
6. Listeyi onaya göndermek için;
7. Listeyi kontrol ve onay için;
8. Listeyi yazdırmak ve ya excele aktarmak için;
9. Fazla mesai listesi;

Şekil 11: Nöbet Listesi giriş ekranı

1. NÖBET LİSTESİNE GİRİŞ
Kurumsal modülünün altındaki “Aylık Nöbet Listesi” ni açtıktan sonra aşağıdaki işlem adımlarını
uygulayınız.
1. Tarih sekmesinden düzenlemek istediğiniz ayı seçiniz
2. Personel sınıfını seçiniz
3. Organizasyon grubunu seçiniz
4. Kaynak ağacında kendi biriminizi (bir kez tıklayarak) seçiniz.
5. Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra Nöbet Listesine BİR kez tıklayıp açılmasını bekleyiniz.

Şekil 12: Nöbet Listesini açarken;

6.

Biriminizi aşağıdaki yöntemle de seçebilirsiniz.

Şekil 13: Nöbet Listesinde birim seçme

2. NÖBET LİSTESİNİ OLUŞTURMAK İÇİN;
Yukarıdaki adımları takip ettiğinizde aşağıda gördüğünüz ekran açılacaktır. Bu ekranda aylık göster
diyerek 1 aylık takvimi görebilir ve ya sonraki hafta, önceki hafta seçeneklerini kullanıp 2 haftalık
takvimde planlama yapabilirsiniz.

Şekil 14: Nöbet Listesine veri girişi yaparken;

Bu takvim üzerinde planlama yapmak için, planlayacağımız gün ve ya günleri mouse(fare) ile seçtikten
sonra sağ tık yapıp listeden istediğimiz çalışma saati ve ya izini seçmeliyiz.

3. NÖBET LİSTESİNDEKİ İSİMLERİ SIRALAMAK İÇİN;
İşlemler menüsü altında yer alan “kaynak gösterim sırası ata” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği
tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılır.

Şekil 15: Nöbet Listesinde isim sıralama

4. ŞABLON ATAMAK İÇİN;
Özellikle poliklinikler’ de, ve ya standart saatlerin ağırlıklı olduğu birimlerde, listemizi kolay yoldan
hazırlamak için şablon ataması yapabiliriz. Örneğin, listemizdeki her kez, ve ya çoğunluk 8-16 çalışıyorsa,
aşağıdaki gibi;
1. Şablon değerleri kısmında 8-16'yı seçeriz
2. Şablon Uygula dediğimizde listenin tamamına 8-16 saati atanır.

Şekil 16: Nöbet Listesinde şablon atama

5. PERSONEL EKLEMEK İÇİN;
Biriminize geçici olarak gelen personelleri aşağıdaki gibi listenize ekleyebilirsiniz. (Yalnızca kendi Anabilim
dalınız altındakileri siz ekleyebilirsiniz, dışarıdan gelecekler için İSHOP desteği arayınız)

Şekil 17: Nöbet Listesine geçici personel ekleme

1. İşlemler menüsünde yer alan “Personel Ekle” seçeneğini tıklıyoruz aşağıdaki ekran açılıyor.
2. Açılan ekranda ekleyeceğimiz personelin adını girip seçim yapıyoruz ve “tamam” ı tıklıyoruz.
Personel ekleme işlemi bir iki haftalık geçici görevlerde kullanılmak için düzenlenmiştir,
kesinleşen görev yeri değişikliklerinde İSHOP desteği arayıp bilgi veriniz.

Şekil 18: Geçici personel eklerken;

Eklediğimiz Personeli Çıkarmak istersek;
1. Listemizden sadece geçici olarak eklediğimiz (kırmızı görünen) personelleri kaldırabiliriz.
2. Önce personeli seçip sonra işlemler menüsünün altında “Personel kaldır” ı tıklaynız.
3. Listeden çıkarılacak personele planlama yapılmışsa çıkaramazsınız. O ay bir gün bile
çalıştıysa listenizde kalması gerekir. Planlanan çalışma iptal edildiyse planlamayı sildikten
sonra çıkarabilirsiniz.

6. LİSTE AÇIKKEN AY DEĞİŞTİRMEK İÇİN

Şekil 19: Aylar arasında geçiş yapma

7. LİSTEYİ ONAYA GÖNDERMEK İÇİN;
Nöbet listemizi tümüyle hazırlayıp kayıt ettikten sonra kapatıyoruz. Aşağıda görülen "onaya gönder"
seçeneğini tıkladığınızda liste başhemşirenizin onay ekranına düşecektir. Ancak, listeyi onaya
gönderdikten sonra herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Değişiklik için başhemşirenizin listeyi
reddetmesi ve ya onayladıysa onayı geri alması gerekmektedir.

Şekil 20: Listeyi onaya gönderme

7. LİSTEYİ KONTROL VE ONAY İÇİN;
Başhemşire kullanıcılarında yer alan "nöbet listesi onay durumu" ekranı açılıp aşağıdaki adımlar takip
edilir.

Şekil 21: Onay ekranı

1. Tarih bilgisi kontrol edilir ve gerektiğinde güncellenir.
2. Listeleme işlemi yapıldıktan sonra çift tıklanarak listeler açılıp kontrol edilir.
3. İşlem kısmında "onayla" seçeneği bulunan listelerde hata/eksiklik yoksa onaylanır.
4. Onaya gönderilen listelerde hatalı durumlar tespit edildiyse, ilgili liste "Nöbet Listesini Reddet"
seçeneğiyle birim sorumlusuna geri gönderilir. Bu durumda yukarıda gördüğünüz gibi listenin durumu
"Tekrar düzenlensin" olarak değişecektir.

8. LİSTEYİ YAZDIRMAK VE YA EXCELE AKTARMAK İÇİN;

Şekil 22: Çıktı alırken;

1. İşlemler menüsünde yer alan “Excele Aktar” seçeneğini tıkladığımızda nöbet listesi
bilgisayarımızın masaüstüne eklenir. Excele atmadan önce liste aylık görünüyorsa aylık olarak,
haftalık görünüyorsa haftalık olarak excel dosyası oluşur.
2. İşlemler menüsünde yer alan "yazdır" seçeneği takvimimizin aylık olarak doğrudan
yazdırılmasını sağlar. (Bu işlem yapılırken bekleme süresi ortalamadan uzun sürüyor)
Yazdırma işlemini kullandığınız bilgisayarda ilk kez yapacağınız durumlarda yazıcı tanımlaması
yapmanız gerekebilir. Yazıcı tanımlaması için aşağıda yönlendirme yapılmıştır.

Şekil 23: Çıktı için yazıcı tanımlama

İşlemler menüsünden yazdır diyerek beklediğinizde, üstte yer alan görüntü karşınıza çıkacaktır.
Kırmızıyla seçip OK işaretiyle gösterilen kısımdaki simgeye tıkladığınızda karşınıza yazıcı seçme ekranı
açılır. Bilgisayarınıza bağlı olan yazıcının markasını tespit edin ve buradaki yazıcılardan tespit ettiğiniz
markayla örtüşeni seçip yazdır diyin.

9. FAZLA MESAİ LİSTESİ;
Bu ekran, başhemşireler tarafından, birikmiş izinlerin karşılğında ücret ödendiğinde, ücrete karşılık gelen
saatin düşürülmesi için kullanılır.

Şekil 24: Fazla Mesai ekranı

1. Anabilim dalı/birim seçilir.
2. Birimdeki tüm personeli getirmek için listeleme yapılır. Listeden aradığımız personeli bulmak için
ismi yazılabilir.

3. İlgili personelin karşısındaki saat kısmına ödeme yapılan saat miktarı yazılır.
4. İşlem türünden ücret seçilir.
5. Ödemenin yapıldığı tarih dikkate alınarak tarih bilgisi seçilip KAYDET me işlemi gerçekleştirilir.

Kısaltmalar:
 B.İ. : Birikmiş İzin
 D.İ. : Doğum İzni
 D.Ö.İ. : Doğum Öncesi İzni
 E.İ. : Eğitim İzni ( hafta sonu eğitim izni kullananlar E.İ.-hs , 08-16 eğitime katılıp 16-08 çalışmaya
devam edenler E.İ.+16-08 şeklinde belirtilecektir.)
 H.Y. : Hastane Yatış
 I.İ. : Işın İzni
 İ.İ. : İdari İzin
 M.İ. : Mazeret İzni (Evlilik, babalık ve ölüm izni yasal mazeret izni olarak belirtilmiş olup kişi hangi izni
kullanıyorsa notlar kısmına açıkça yazılması gerekmektedir).
 R. : Rapor (Sağlık Kurulu Raporlarının notlar kısmına da belirtilmesi gerekmektedir)
 R.hs. : Hafta Sonu Rapor
 R.İ. : Refakat İzni
 R.T. : Resmi Tatil
 Ü.İ. : Ücretsiz İzin
 Y.İ. : Yıllık İzin
 S.İ. : Süt İzni ( 0-6 ay bebeği olan 657 ‘li devlet memurlarında günde 3 saat, 6-12 aylık bebeği olanlarda
günde 1,5 saat olup 4b kadrosunda çalışan 0-12 ay bebek sahiplerinde günde 1,5 saattir.)
 Y.G.: Yarım Gün (yarım gün verilen resmi tatiller Y.G. olarak gösterilir)
 G. : Görevlendirme
 O. : Oryantasyon


X : Ay ortasında kuruma yeni başlayan ve ya ay ortasında kurumdan ayrılanların boş günlerini “X”
işaretiyle doldurursanız eksiye düşmesini önlemiş olursunuz.

Kısaltmalar listede belirtilecektir. Gerekli açıklamaların notlar kısmına yazılması gerekmektedir

Çalışma Kuralları:
1. Üç gece üst üste 12’şer saat çalışılmamalıdır ( 20-08 20-08 20-08 )
2. İki gece üst üste 16’şar saat çalışılmamalıdır (16-08 16-08)
3. Nöbet sonrası gündüz çalışılmamalıdır (16-08 8-16 yada 20-08 8-16).
Çalışma Listesi Hazırlarken:
1. Listeler İshop Aylık Nöbet Listesi Hazırlama Kılavuzu’ na göre hazırlanır.

2. Kişi çalışılabilir liste dışında veya özel nedenlerden dolayı farklı bir çalışma şekli uygulanacaksa mutlaka
kişiden bunu belirten dilekçe istenmeli ve dosyasına konulmalıdır.
3. Emekli, Nakil, İstifa, Göreve yeni başlama ve Kurum içi yer değişiklikleri notlar kısmında tarihi ile birlikte
açıkça belirtilmelidir.
4. Kişi hastalık raporu, sağlık kurulu raporu, refakat izni, doğum izni, ücretsiz izin vs. almışsa notlar kısmında
tarihi ile birlikte açıkça belirtilmelidir (Örn. Ali ATEŞ, 23.02.2015 / 23.03.2015 tarihleri arasında 30 gün sağlık
kurulu raporu kullanmaktadır)
5. Hemşirelik Hizmetleri Sorumluları süpervisör nöbetlerini listede takip edecek olup, notlar kısmında nöbetçi
oldukları tarih belirtilmelidir. ( Örn. Esra GÜNGÖRMÜŞ 26.02.2015 tarihinde süpervizör nöbeti tutmaktadır.)
6. Yıllık İzin, Rapor, Birikmiş İzin (5 gün ve 5 günden fazla) sonrasında kişinin hemen başlaması yapılmalıdır.
İzin Cuma günü bitiyorsa en geç pazartesi günü iş başı yapması gerekmektedir.
7. Birikmiş izin verilmişse hangi gün verildiyse o günde gösterilmelidir.
8. Birikmiş izinler yıllık izin öncesi verilmeli sonuna eklenmemelidir.
9. Kişiye haftalık birikmiş izin verilecekse nöbet sonrası olmayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

3.SİSTEM MODÜLÜ
Modülün altında yer alan ekranlardan yetkilendirmeler ve kullanıcı/şifre tanımları yapılmaktadır.
Fonksiyon ve Erişim yetkileri aşağıda gösterilmiştir. Modül yetkileri iste Erişim Yetkilerinin toplu şekilde
uygulanma
biçimidir.

Şekil 25: Sistem ekranı

3.1. Fonksiyon Yetkileri

Şekil 26: Fonksiyon Yetkileri

Sistem modülü altında yer alan fonksiyon yetkilerinin verileceği yapı kaynak planlama ekranında
oluşturulduktan sonra bu ekrana gelinir. Sağ mouse menüsünde ilgili yetkiler seçilerek grubun görev
alanıyla ilgili yetkiler verilir.

3.2.Kullanıcı ve Gruplar

Şekil 27: Kullanıcı ve gruplar

Programı kullanacak her personel için bu ekranda bir kullanıcı adı açılıp personel kartına ve personel
kartında tanımlanmış kaynağa bağlanması gerekir. Kullanıcı oluşturulurken personelin görevi dikkate
alınarak sol tarafta ilgili başlık seçilir, sağ ekranda sağ mouse menüsü takip edilir ve personelin adı/
soyadı standardıyla Türkçe karakter kullanılmadan kullanıcı oluşturulur. Daha sonra ilgili Erişim yetki
gruplarına ve kaynağa bağlanır.

3.3.Erişim

Yetkileri

Şekil 28: Erişim Yetkileri

Kullanıcı ve gruplar ekranında oluşturulan yapı üzerine bu ekranda yetkilendirmeler yapılır. Burada
verilen yetkiler kullanıcıların ekranları görmesini sağlar.

