
 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM PLANI ADI 

 

Bu konu “Kurum İçi Dağıtım Planı” şeklinde anlatılmaktadır. Ancak “Kurum Dışı Dağıtım Planı” 

kısmı da aynı seçeneklerle oluşturulduğundan her iki yöntemde aynı şekildedir. Kurum içi evrak ekle 

seçeneğinden sonra yazının gönderileceği yerlerin seçildiği örnek ekran görüntüsü şu şekildedir: 

 

 
 

Gönderilen Makam butonuna basılarak kurum içi plan oluşturulur. Gönderilecek birim yada birimler 

seçildikten sonra kayıt edilir. Şablon ön izlemede çıkacak görüntü: 

 

 
 

İlk resimde kırmızı çizgi ile işaretlenmiş alan önemlidir. Bu kısımdaki “içeriği alıcıya göre özelleştir” 

seçeneği seçilirse yazının başlığı gönderildiği her birim için değişecek şekilde ayarlanmış olur. Yani 

Bilgi işleme giden yazı başlığı “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” İdari Mali İşlere giden yazı “İdari 

Mali İşler Dairesi Başkanlığı” olacak şekilde ayarlanmış olur. Eğer bu “içeriği alıcıya göre özelleştir” 

seçeneği seçilmez ise her birime giden yazı başlığı bizim kaydettiğimiz “dağıtım planı adı” olacaktır. 

Eğer bir dağıtım planı adı belirlenmemiş ise bu başlık “Dağıtım” adını alacaktır. 

 

 

Kırmızı ile işaretlenmiş alandaki 2. Kısım yani “çıktıda tüm yerleri detaylı göster” kısmı: Eğer sol alt 

köşede seçtiğiniz dağıtım planı isimlerinin görülmesini istiyorsanız “çıktıda tüm yerleri detaylı 

göster” seçeneği seçilmiş olmalıdır. Bu seçenek seçili olursa üstteki resimde sol alt köşede olduğu gibi 

dağıtım yerleri alt alta çıkacaktır. 

 

Dağıtım yeri yukarıdaki gibi birkaç tane ise bu şekilde seçim yapılabilir. Ancak eğer 40-50 yere 

dağıtım olacaksa ne yapılmalıdır? Yazı bir sayfa sürerken dağıtım yerleri tabi ki 4-5 sayfa süremez. 



Bu durumun önüne geçmek için “çıktıda tüm yerleri detaylı göster” çentiğini kaldırmamız yeterlidir. 

Bu sefer sol alt köşede çıkacak isim bizim vereceğimiz “dağıtım planı adı” olacaktır. Eğer buraya bir 

ismi vermezsek yazı alt alta olacak şekilde Dağıtım Dağıtım olarak gelir. Eğer bir “dağıtım planı adı” 

verecek olursak (örneğin Daire Başkanlıkları) aşağıdaki şekilde bir çıktı elde ederiz. 

 

 
 

Burada sol alt köşede birkaç satır olmasını istiyorsak bu da yapılabilir. Örneğin “Daire Başkanlıkları, 

Araştırma Merkezleri, Tıp Fakültesi” olacak şekilde 3 satır yazmak isteyelim. İlk resimdeki sol üst 

köşede “detaylı plan adı” kısmına bu isimleri 3 satır olacak şekilde yazarız. Bu sefer gelecek şablon 

ön izleme şu şekilde oluşur: 

 

 

 
 

İlk resmimizdeki sağ üst köşede kırmızı ile işaretlenmiş alandaki “çıktıda dağıtılan yerleri gösterme” seçeneği 

işaretlenirse, bu sefer resmi Yazını sol alt köşesinde dağıtıma dair hiçbir ibare görünmez. Bu seçenek zaten tercih 

edilecek bir durum değildir. Şablon ön izleme ise şu şekilde oluşur: 

 


