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ELEKTRONİK İMZA
1. EBYS içerisinde yapılacak olan e-imza işlemi için sisteme “Internet Explorer”
yapılmalıdır.
NOT:

tarayıcısından giriş

Chrome tarayıcısı
Mozilla Firefox tarayıcısı
Ve Windows 10’da bulunan Microsoft Edge tarayıcısı

“JAVA” yazılımını desteklemediği için bu tarayıcılardan e-imza atılamamaktadır.
2. Elektronik imzanın hatasız çalışabilmesi için bilgisayarda AKİS 2.2 (Beta) ve Java yazılımının 8u66
sürümünün yüklü olması gerekmektedir.
Yazılımlara ebys.cbu.edu.tr/Yardım/Elektronik İmza Kurulumu Yardım Sayfasından ulaşabilirsiniz.

l
3. E-imzaya ait PİN ile EBYS’ye girişte belirtilen kullanıcı şifresi aynı değildir. E-imzaya ait şifre 6 adetten
rakamdan oluşur ve KamuSM’den öğrenilir. EBYS’ye girişte kullanılan şifre ise @cbu.edu.tr mailine ait
olan şifredir.
NOT: EBYS içerisinde evrak imzalama aşamasında sistem elektronik imzaya ait PİN bilgisini isteyecektir.
4. Elektronik imzanın kaybedilmesi ya da çalıntı durumlarında kişilerin EBYS Koordinatörlüğü ile iletişime
geçmeleri gerekmektedir.
5. Elektronik imzalar kişilerin şahsına ait olup şifre (PİN) bilgisi ile birlikte güvenli bir şekilde muhafaza
edilmelidir.
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KURUM İÇİ GİDEN EVRAKLAR
1. Kurum içi giden evrak olarak eklenen evraklarda; ilgili evrak son imzadan sonra otomatik olarak
alıcısına düşer.
2. Kurum içi giden evrak oluşturulurken “Şablon” seçimi yapılması gerekmektedir. Evrakı oluşturma
ekranında İmzalayacak kullanıcılar bilgisinin altında bulunan “Şablon” alanından seçim yapılır.

Kurum içi giden evrak tek imza Rektörlük Makamı: Rektörlük makamına gitmesi gereken kurum içi yazışmalar
için kullanılacak olan şablondur. Bu şablonun seçilmesi durumunda gönderilen makam bilgisi de Rektörlük
seçilmelidir.
Kurum içi giden evrak tek imza tek kırılım: Standart kurum içi yazışmalar için kullanılması gereken şablondur.
Örneğin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderilecek olan bir yazı için şablon
olarak kurum içi giden evrak tek imza tek kırılım şablonu seçilmelidir. Gönderilen makam bilgisinde de Tıp
Fakültesi Dekanlığı seçilmelidir.
Örneğin Araştırma ve Uygulama Merkezine yazılacak kurum içi yazı için gönderilen makam bilgisinde ilgili
merkez müdürlüğü seçilir ve şablon olarak da kurum içi giden evrak tek imza tek kırılım şablonu seçilir.
Kurum içi giden tek imza Genel Sekreterlik makamı: Genel Sekreterliğe bağlı idari bir birime gönderilecek olan
kurum içi yazışmalar için seçilmelidir. Örneğin Ahmetli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nden Personel Daire
Başkanlığına gönderilecek bir yazı için şablon olarak kurum içi giden tek imza Genel Sekreterlik makamı şablonu
seçilmelidir. Gönderilen makam bilgisi olarak da Personel Daire Başkanlığı seçilmelidir.
3. Kurum içi yazışmalarda gönderilecek yer bilgisinde birimlerin üst kırılımları seçilmelidir. Örneğin
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecek bir yazı için bu Daire Başkanlığının altında kalan bir
Şube Müdürlüğü alıcı olarak seçilmemelidir.

YANLIŞ ALICININ SEÇİLMESİ DURUMU
Yanlış alıcı seçilip gönderilen evraklar, evrakın ulaştığı birim tarafından bir üst yazı ile gönderen yere geri
gönderilecektir. Bunun için yanlış yere gelen evrak seçili durumda iken “İşlemler” kısmından “Cevap Yaz”
seçeneği ile evrakın yanlış birime gönderildiği yazısı hazırlanır ve ilgili birim amirinin e-imza ile onayına
sunulur.
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KURUM DIŞI GİDEN EVRAKLAR
1. Kurum dışına gidecek olan evraklar için; evrak onay aldıktan (son e-imzadan) sonra bu evrakın yazıcı
çıktısı alınmalıdır. Çıktı alınan evrak üzerine bu konuda görevlendirilmiş kişi tarafından “Evrakın aslı Eimzalıdır” kaşesi basılır ve posta için sevk işlemi yapılır.
2. Posta işlemlerini yürütecek olan birim Rektörlükte Genel Evrak Kayıt Şube Müdürlüğü, Akademik
birimlerde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri birimidir.
3. “Evrakın aslı E-imzalıdır” kaşesini posta işlemlerini yürütecek her birim kendi imkânları ile temin
etmelidir.
4. Kurum dışına gönderilecek olan evraklarda Evrakın Gideceği Yer bilgisinin “Kamu Kurumu” seçilmesi
ve ilgili kamu kurumunun EBYS’de içerisindeki arama rehberinde bulunmaması durumunda: Evrakın
Gideceği Yer bilgisinin “Diğer” seçilmesi ve ilgili Kamu Kurumunun “Açıklama” kısmına yazılması
gerekmektedir.
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VEKÂLET İŞLEMLERİ
EBYS içerisinde vekil bırakma işlemleri resmi yazısı onaylandıktan sonra kullanıcıların kendisi tarafından
yapılacaktır. Hukuki sorumluluk kişilerin kendisine aittir. Vekâlet bırakma işlemi için izlenmesi gereken adımlar
aşağıdaki gibidir:
-

Sisteme giriş yapıldıktan sonra “Kişisel Bilgiler” ekranı açılır.

-

Açılan Kişisel Bilgiler ekranından “Vekâlet” sekmesi tıklanır.

-

Açılan Vekâlet ekranında başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve vekil olarak bırakılacak kişi seçildikten sonra
“Vekâleti Kaydet” butonuna basılır.

-

Son işlem olarak da kullanıcı hesabındaki değişikliklerin kaydedilmesi için en altta bulunan “Kaydet”
butonuna basılır.
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NOT: Vekil bırakan kişi sisteme giriş yapabilir fakat EBYS içerisinde her hangi bir işlem gerçekleştiremez.
NOT: Parafçı ya da İmzacı seçiminde atanan vekili değil, vekâleti bırakan kişi ile arama yapılır, imzacı olarak
da bu kişi seçilir. Akışı başlayan evrak otomatik olarak vekile düşer.
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PARAFI/İMZASI RET EDİLEN EVRAKIN DÜZENLENMESİ
Parafı ya da imzası ret edilen evrak tekrar düzenlenmesi için otomatik olarak üreticiye geri gönderilir.
Üretici tarafından evrakın düzenlenip tekrar onaya sunulması adımları aşağıdaki gibidir:
-

Ret edilen evrakın “Görevlerim” bölümüne düşmesi;

-

“Evrak üzerindeki parafınız iptal edilmiştir. İlgili evrak onaylanmamıştır, bilgilerinize.” Görevi
bilgilendirme niteliğinde bir görevdir. Her hangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. “X” işaretinden
bilgilendirme kapatılabilir.

-

“Hazırlamış olduğunuz evrak onaylanmamıştır.” Görevi ret edilen evrakın düzenleme işleminin
yapılacağı görevdir. Bu görev üzerine tıklanarak ilgili evrakın görüntülenmesi sağlanır.

-

Açılan ilk ekranda evrakın pdf formatı görüntülenir ve bu alanda değişiklik yapılamaz. Değişiklik için
“İçerik” sekmesine basılması gerekir.

-

Sağ tarafta da eğer varsa yazılmış notlar/ret nedeni görüntülenmektedir.
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Açılan “İçerik” sekmesinde evrak artık düzenlenebilir durumdadır. Gereken değişiklik yapıldıktan sonra “Eimza ile onaya sun” butonuna basılır, akış tekrar başlatılır.

İŞLEMİ BİTEN EVRAKLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ
1. Hızlı Evrak Arama:

Hızlı evrak arama ekranında “İşim Bitenleri de Göster” seçilip, “Sorgula” butonuna basılması ile daha
önce üzerinde işlem yapılan evraklar listelenir.
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2. Detaylı Evrak Arama:

Detaylı evrak arama ekranında bulunan arama kriterlerini kullanarak istenilen evrak sorgulanabilir.

NOT: Arama ekranlarında sorgulanan evraklar evrak erişim yetkisi bazında listelenmektedir.

DİLEKÇE TİPİ EVRAK EKLENMESİ
1. EBYS içerisine Dilekçe ekleme işlemi “Evrak Ekle” menüsünden yapılmaktadır.

2. Bilgisayarda kayıtlı olan Dilekçeyi sisteme almak için “Dilekçe Ekle”, bilgisayara daha önceden tanıtılmış
olan tarayıcıdan taratarak almak için “Dilekçe Tara ve Ekle” seçenekleri kullanılır.
3. “Dilekçe” ekleme işlemi birimlerinin Rektörlükte Genel Evrak Kayıt Şube Müdürlüğü, Akademik
birimlerde Evrak Kayıt Yazı İşleri birimleri tarafından yapılmaktadır
4. Dilekçe tipli evrak; Kurum dışı gelen evrak olarak değerlendirilir.
5. Sisteme alınan Dilekçe için sisteme alma aşamasında “İşlemler” seçeneğinden “Amirime sevk et” işlemi
gerçekleştirilir.
6. Amire sevk edilen Dilekçe sayı alır ve bu sayı kişi tarafından birime elden teslim edilen orijinal Dilekçe
üzerine yazılır.
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HARİCİ EVRAK EKLENMESİ


EBYS’ye Harici evrak ekleme işlemi ana menüden yapılır:



Harici evrak ekleme işlemi bilgisayarda kayıtlı olan word, excel ya da bir pdf dosyasının sisteme
yüklenmesi ile yapılabileceği gibi doğrudan bilgisayara daha önceden tanıtılmış tarayıcıdan taratılarak
da harici evrak eklenebilir.
Harici evrak kurum içi giden de olabilir kurum dışı giden de olabilir.
NOT: Öğrenci belgesi ve transkriptler harici kurum dışı giden evrak olarak eklenir.












Yüklenerek ya da taratılarak alınan dosyaların formatları .jpeg olmamalıdır. Jpeg olarak eklenen
dosyalar görüntüleme aşamasında olması gerekenden çok daha fazla büyük bir şekilde
görüntülenmektedir.
Evrakı taratırken çözünürlük ayarlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Sisteme yüklenen ya da taratılan dosya içeriğine EBYS içerisinden müdahale edilemez, evrak üzerinde
her hangi bir alan, metin, bilgi vb. değiştirilemez. Eklenen harici evrak içeriğinde değişiklik yapılması
gereken durumlarda eklenen dosyanın içeriği değiştirilmelidir.
“Ekle” seçeneği ile sisteme yüklenen dosya adının Türkçe karakter ya da noktalama işareti içermesi
durumunda sistem “dosya bulunamadı” uyarısı vermektedir.
Hazırda kullanılan formlar, öğrenci belgesi ve transkriptler evrak olarak sisteme eklenebilir; bu
evrakların onay alma işlemi elektronik ortamda e-imza ile gerçekleştirilebilir.
Öğrenci belgesi ve transkript için “Harici Kurum Dışı Giden Evrak” eklenmelidir.

NOT: Harici Kurum Dışı Giden Evrakta da “Kurum Dışı Giden Evrak” prosedürleri takip edilmelidir.
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