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Soru 1: Kullanıcı girişinde “Kullanıcınız bloke olmuştur” hatası vermektedir.  
 

- Sistemde daha önce kayıtlı ve aktifleştirilmiş kullanıcını yok ise 

- Parolanızı yanlış girmişseniz 

 Bu uyarıyı alıyorsunuzdur.  Eğer Parolanızı unutmuşsanız....... 

 

Soru 2: Şifremi nasıl değiştirebilirim? 
 

İsminizin yazdığı menüden Kullanıcı Profili seçeneğini tıklayınız. Açılacak olan ekranda Parola Değiştir 

sekmesinden parolanızı değiştirebilirsiniz. 

 

Soru 3: Giri ekranında Kullanıcını Bloke olmuştur” hatasını alıyorum. 

 

Sisteme girişte yanlış şife girişinden dolayı aldığınız bir hatadır. Bu durumda sistem yöneticinize 

başvurunuz. 

   

  

  



Soru 4: Bana gönderilen belgeleri nasıl görebilirim? 
 

Giriş sayfasının solunda bulunan İÇERİK başlığının altındaki ağaç menüden Belgeler/Gelenler 

sekmesinde size diğer birim veya kişiler tarafından gönderilen belgeleri görebilirsiniz. Bu bölüme 

belgeler Bilgi İçin ve İşlem İçin olmak üzere 2 şekilde gruplandırılmıştır.  Bu bölümde üzerinde 

işlem yaptığınız belgeler İşlenenler menüsü altında toplanır. Böylelikle belge takibiniz kolaylaşır. 

  

 

 

 
 

 

 

 

Soru 5 : Aradığım belgeyi kolayca bulamıyorum. 

İÇERİK bölümünde yer alan Gelenler, Gidenler, İşlenenler gibi başlıklardan herhngi biri seçili iken 

ilgili bölümde FİLTRE seçeneğini tıklattığınızda açılan ekrandan istediğiniz kritere göre kolay 

arama işlemini gerçekleştrerek belgenize ulaşabilirsiniz. Aradığınız belgeyi görebilmenizin TS 

13298’e göre MÜLKİYET HAKKINI elde etmiş olmanız gerekmektedir. Bunun 3 temel şartı 

bulunmaktadır: 

 Belgenin hiyerarşif yapı içerisinde içerisinde bulunduğunuz birimde size bağlı kullanıcılar 

tarafından üretilmiş olması gerekmektedir. 

 Belgenin sizin tarafınızdan üretilmiş olması gerekmektedir. 

 Diğer birimlerden gelen belgelerden biri ise; belge üzerinde işlem yapmış olmanız 

gerekmektedir. 

 



Soru 6: Harici gelen belge nasıl kaydedilir? 
 

Belgeler/Belge Ekle menüsünden açılacak ekrande BELGE KATEGORİSİ alanından Harici Gelen 

seçilir. Yapılan bu seçime göre girilmesi gereken bilgilere ait alanlar ekranda gösterilir. * işareti 

olanlar girilmesi zorunlu alanları göstermektedir. Belgenin ekleneceği klasör ekranın sol 

tarafındaki serilerden seçilmek zorundadır. 

Bu bölümden sadece word, excel gibi office ortamlarında hazırlnamış ve imzalanmış belgelerin 

eklemesi gerçekleştirilebilir.  Hazırladığınız belgeleri BELGE EKLERİ olarak Browse butonu nu 

tıklayara ekleyebilirsiniz. 

 

 

Soru 7 : Harici giden belge nasıl kaydedilir? 
 

Belgeler/Belge Ekle menüsünden açılacak ekrande BELGE KATEGORİSİ alanından Harici Giden 

seçilir. Yapılan bu seçime göre girilmesi gereken bilgilere ait alanlar ekranda gösterilir. * işareti 

olanlar girilmesi zorunlu alanları göstermektedir. Belgenin ekleneceği klasör ekranın sol 

tarafındaki serilerden seçilmek zorundadır. 

Bu bölümden sadece word, excel gibi office ortamlarında hazırlnamış ve imzalanmış belgelerin 

eklemesi gerçekleştirilebilir.  Hazırladığınız belgeleri BELGE EKLERİ olarak Browse butonu nu 

tıklayara ekleyebilirsiniz. 

 



 

 

Soru 8 : Kurum içi yazışma nasıl kaydedilir? 
 

Belgeler/Belge Ekle menüsünden açılacak ekrande BELGE KATEGORİSİ alanından Kurum İçi 

Yazışma seçilir. Yapılan bu seçime göre girilmesi gereken bilgilere ait alanlar ekranda gösterilir. * 

işareti olanlar girilmesi zorunlu alanları göstermektedir. Belgenin ekleneceği klasör ekranın sol 

tarafındaki serilerden seçilmek zorundadır.  

Bu bölümden sadece word, excel gibi office ortamlarında hazırlnamış ve imzalanmış belgelerin 

eklemesi gerçekleştirilebilir.  Hazırladığınız belgeleri BELGE EKLERİ olarak Browse butonu nu 

tıklayara ekleyebilirsiniz. 

 



 

 

Soru 9: Office programların hazırladığım belgeyi sisteme Taslak olarak nasıl 

kaydedebilirim ? 
 

Belgeler/Taslak/Dosyadan menüsü seçilir. Açılan ekranda Belge Kategorisi (Kurum İçi 

Yazışma/Harici Giden) seçilerek açılacak alanlar doldurulur. Hazırlanan Taslak dosya Belge Ekleri 

alanında Browse butonu tıklatılarak eklenir. Taslağın kaydedileceği klasör seçilir ve Kaydet 

butonu ile Taslak kaydı gerçekleştirlir.  

 

 

 



 

Soru 10: Office programlarını kullanmadan taslak nasıl oluşturabilirim?  

 

Belgeler/Taslak/Editörden menüsü seçilir. Açılan ekranda Belge Kategorisi (Kurum İçi 

Yazışma/Harici Giden) seçilerek açılacak alanlar doldurulur. Hazırlanan Taslak dosya Belge Ekleri 

alanında Browse butonu tıklatılarak eklenir. Taslağın kaydedileceği klasör seçilir ve Kaydet 

butonu ile Taslak kaydı gerçekleştirlir.  

 

Meta verileri kaydedilen taslağı editörde düzenlemek için Editörde Düzenle butonu tıklatılarak 

yazı içeriği EBYS içerisindeki editörden hazırlanır. 

 

 



Editörde oluşturulacak taslak içeriği yazıldıktan sonra Versiyon Kaydet butonu ile Taslak Kaydı 

gerçekleştirilir. Oluşturulan belgenin şalon önizlemesini Önzileme sekmesinde görebilirsiniz. 

 

 

Soru 11: Oluşturduğum taslak için iş akışı nasıl başlatabilirim? 

 

İçerik bakımından hazırlana ve versiyon olarak kaydedilen Taslak; İş Akışı Başlat, Hiyerarşik Akış 

Başlat veya Dinamik İş Akışı Başlat seçeneklerinden biri ile belgeye dönüşme sürecine sokulmak 

üzere iş akışına sokulabilir. 

 

 



Soru 12: İş akışına soktuğum taslak ne zaman belge haline dönüşür ve evrak 

numarası verilir? 
 

İş akışına sokulan taslak üzerinde ne kadar paraf veya imza olursa olsun en son imza atıldığında 

belge haline dönüşür ve evrak numarası sistem tarafından verilir. 

 

Soru 13: Taslağa ilgi nasıl eklenir? 

 

İş akışına dahil olmuş BELGE veya TASLAK’a ilgi belge eklenemez.  

 

Henüz iş akışına sokulmamış belge veya taslak çift tıklatıldıktan sonra açılan detay ekranında İlgi 

Ekle butonuna basılır. Açılan ekranda ilgil eklenilecek belge bulunarak ilgi ekleme işlemi 

tamamlanır. 

 

 

 

  



Soru 14: Kendi ürettiğim Belge ve Taslaklar nerede görebilirim? 
 

Henüz iş akışına girmemiş ve kullanıcının kendisi tarafından üretilmiş Belge veya Taslak’lar 

ekranın sol tarafında yer alan İÇERİK bölümündeki Evrak Çantam seçeneğinin altında yer 

almaktadır. 

 

 

 

 


