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1. Giriş 

Ürün Adı: e-KLM (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) (Kullanıma hazır paket program) 

Versiyon: e-KLM V.7.11  

Tarih: 06.02.2018 

Üretici: Algan Yazılım Ve Bilişim Makine Elektronik Hayvancılık Tic. Ltd. Şti. 

Adres: Üniversiteler Mahallesi 1596. Cadde Hacettepe Teknokent 4. Ar-Ge binası No: 

95/10 Beytepe Çankaya/Ankara   

Web/e-Posta : http://www.alganyazilim.com.tr , bilgi@alganyazilim.com.tr  

Telefon/Fax : 0 (312) 299 22 96 - 0 (312) 299 20 94  

 

 

e-KLM (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Kurumsal yapılarda üretilen tüm belge tabanlı 

arşivlenebilir malzemeleri üretmek, dağıtımını sağlamak ve arşivlenerek yönetilmesini 

sağlayan bir yazılımdır.  

Belgenin üretilmesi, akışlarının yapılması e-paraf ve e-imza işlemlerinin tamamlanarak sayı 

alınması ve arşivlenmesi işlevlerini yönetir. Bunların yanında formların ve iş akışlarının 

yönetilmesiyle kompleks akış ve işlevleri yerine getirebilir. Ayrıca kurumunuza / işyerinize ait 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi var ise KEP ile entegre şekilde çalışarak, gelen / giden 

KEP’lerinizi e-KLM içerisinde yönetmenizi sağlar.  

 e-KLM KAYSİS ve e-yazışma ile entegre olarak çalışmaktadır. 

Kullanıcı dokümantasyonuna,  info @ algangroup.com.tr / bilgi@alganyazilim.com.tr adresine talep 

yazısı gönderilerek ulaşılabilir ya da www.e-klm.com.tr adresinden doğrudan indirilebilir. 

 

 

 

 

1.1.Kurulum/Bakım/Destek:  

Yazılım kurulumunda tarafımızdan destek sağlanmaktadır.  

http://www.alganyazilim.com.tr/
mailto:bilgi@alganyazilim.com.tr
mailto:bilgi@alganyazilim.com.tr
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e-KLM V.7.11 versiyonu , E-KLM Elektronik Belge Yönetim Sistemi için gereklilikler aşağıdaki 

şekildedir. 

a) Sunucu; 

- İşletim sistemi olarak Centos 7 son sürümü kurulur. 

- Veri tabanı olarak postgresql 9.6 kurulur. 

- Java 8 kurulur.  

- Tomcat 7 kurulur. 

- LibreOffice kurulur 

- 80 portu 8080'e yönlendirilir. 

- Postgresql backup dosyasından veri tabanı örneği oluşturulur. 

- Kodlar tomcat dizinin altındaki webapps'a konulur. 

- Tarayıcı ekranından giriş yapılarak, sistem ayarları yapılır. 

  

- Sunucu tarafında 4 gb ram ve 10 gb disk yazılımın çalışması için yeterlidir. Ancak gelecek disk 

boyutunu oluşturulan ve yüklenen belgeler ile veritabanın büyüklüğü belirleyecektir. 

- Yapılan testlerde 1.000.000 belge ve 400 kullanıcı simule edilmiş ve 8 GB ram de sorgu cevap süresi 

2 saniyenin altındadır. 

a) İstemci Bilgisayar; 

- Yazılımın çalışması için 2.4 Ghz işlemci, 4 gb ram’e ihtiyaç duyulmaktadır.  

- PDF gösterimleri için en az Adobe Acrobat Reader 11 ve üstü sürümler desteklenmelidir. 

- Uygulama ekranları en düşük 1024x768 ekran çözünürlüğünü destekleyebilmelidir.  

- Yazılım web tabanlı olduğu için tarayıcı yüklü ve Ethernet ile uygulama sunucusuna erişim yetki olan 

bir bilgisayara ihtiyaç vardır. 

 

Yazılım kurulduktan ve eğitimleri verildikten sonra 1 (bir) yıl boyunca garanti kapsamında 

tutulur. Bakım 1 yıl boyunca ücretsizdir.Bakım hizmetleri kapsamında, aylık çıkartılan 

versiyonlar yüklenmekte,online ticet sisteminden toplanan talepler doğrultusunda çalışmalar 

yapılmakta, anlık olarak acil yardım desteği sağlanmakta, yazılım ile ilgili tüm aksaklıklar 

giderilmekte ve aynı zamanda belge yoğunluğu gibi durumlardan kaynaklı donanım 

ihtiyaçları hakkında kuruma anında bilgi verilmekte ve kesintisiz hizmet sağlanmaktadır. 

Kesintisiz hizmet sayesinde kurumda işler aksamadan, duraklamadan devam etmektedir. 
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1.2.Teknik Destek: 

Herhangi teknik bir arıza durumunda online ticket sistemi üzerinden alınan talepler 

doğrultusunda ilgili iyileştirmeler yapılır.Onlie Ticket sistemi müşterlerden gelen,şikayet, 

talep,arıza,yenilik,görüş gibi bilgilerin toplandığı alandır.Her kurum için  bir adet online ticket 

sistemi açılır ve kurum bazlı talepler toplanır.Toplanan talepler gruplandırılır ve aciliyet 

sırasına göre müdahale edilir. Sistemin durmasına, duraklamasına yol açacak problemler 

anında ve ivedilikle çözümlenir.Sistemin geliştirilmesine yardımcı olacak tavsiyeler, görüşler 

aylık versiyonlar halinde tamamlanarak kurumlara aktarılır.  

1.3.Güncelleme ve Kısıtlamalar :  

Yeni çıkarılan güncellemeler ve iyileştirmeler tarafımızdan yüklenmektedir. Ayrıca 

Çalıştırılabilir dosyalar sisteme eklenememektedir. Örnek olarak ; sh, .exe uzantılı 

dosyalardır.2GB'tan fazla boyuta sahip belgeler sisteme dahil edilememektedir. Aynı anda, 

aynı kullanıcı sadece tek bir IP'den sisteme erişebilmektedir. Belge listesinde genel bir arama 

yapıldığında, o aramaya ilişkin maximum 1000 belge gösterilmektedir. Açılır listede, geçmişte 

arama yapılırken 3 karakterden az aramalarda sonuç dönmemektedir. Arama sonucu en fazla 

10 değer gelmektedir. Cep telefonu ve tablet olmak üzere en fazla iki mobil imza 

yüklenebilmektedir. Şifre uzunluğu en az 6 karakter olmalıdır. Şifre en az bir büyük ve küçük 

harf, en az bir rakam, en az 6 karakterden oluşmalı, içinde ardışık 3 harf ya da 3 rakam 

bulundurmamalıdır. Giriş ekranında en fazla 5 hatalı giriş sonrası, ekran kilitlenmekte, 5 

dakika boyunca giriş denemesi yapılamamaktadır. 

 

1.4.Resmi Uygunluk:  

e-KLM, 02 Şubat 2015 tarihli ”Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usuller ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmelik”, Türk Standardları Enstitüsü (TSE)’nün TS 13298 standardı,Başbakanlık 2005/7 

Genelgesinde belirtilen ve Arşivler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Standart Dosya 

Planı (SDP) ile uyumlu çalışmaktadır.  

1.5.Kullanıcı Memnuniyeti: 

Ürünün çalışma arayüzleri kullanıcı dostu olması, kolay kullanımı ve kolayca öğrenilmesinden 

dolayı tavsiye edilen üst segment bir üründür. Web sayfamızdan referanslarımıza ulaşılarak 

ya da e-posta yolu ile referans listemiz talep edilerek, kullanıcıların kendilerinden bilgi 

edinilebilir.  

Web: www.e-klm.com.tr , www.alganyazilim.com.tr 

e-posta: bilgi@e-klm.com.tr, bilgi@alganyazilim.com.tr  

1.6.Güvenlik ve Güvenilirlik: 
a) Güvenilirlik; 

http://www.alganyazilim.com.tr/
mailto:bilgi@alganyazilim.com.tr
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Yazılımda her durumda anlaşılabilir hata ve kısıtlama açıklamaları kullanılmıştır. 

Sistemde sohbet haricinde tüm işlemler kayıt altına alınır. 

Kurumun göstereceği yere (ftp, disk vs.) saatlik, günlük, haftalık yedekler otomatik 

alınabilmektedir. Her alınan yedeğin özet bilgisi sistemde tutulmaktadır. 

Kurum istediği takdirde veri tabanı birden fazla sunucuda yedekli çalışabilmektedir. Bu 

şekilde performans artmakta, sunucu kaybına binaen veri kaybolmamaktadır. 

Herhangi bir yedek geri yüklenerek, kaldığı yerden devam etmesi sağlanabilmektedir.  

Her bir işlem, veri tabanından ayrıca log dosyasında da tutulduğundan, son alınan yedekten 

sonraki işlemler, log dosyası işletilerek veri kaybı yaşanmamaktadır.  

Log dosyasının zarar görmesine karşın, kurumun göstereceği farklı bir yere (ftp, disk vs) de 

aynı anda yazılabilmektedir. 

Ürün yedeklemesi sayesinde, doğal afet, yangın gibi durumlardan etkilenilmez ve belgeleriniz 

sağlam kalır.  

Kullanıcıların yaptıkları işlemlere dair kaydetme, silme vs durumlarında işlemin başarılı 

olduğuna dair bildirimler gösterilmektedir. 

Veri giriş ekranlarında uygun veri girilemeyen alanlar kırmızı ile gösterilmekte, işlem 

butonları pasif hale geçmektedir. 

Her bir kullanıcı için farklı roller tanımlanabilmektedir. Böylelikle, bazı ekranları görüp, 

bazılarını görememektedir.  

Giriş ekranı haricinde herhangi bir yerden sisteme giriş yapılamamaktadır.  

Her bir kullanıcı için şifre ile, imza ile, mobil imza ile ya da LDAP'tan giriş seçeneği bir veya 

birden çok seçilebilir. Giriş ekranında  en fazla 5 hatalı giriş sonrası, ekran kilitlenmekte, 5 

dakika boyunca giriş denemesi yapılamamaktadır.  

Kurumun kendine ait sertifikası vermesi halinde sistem https protokolünde 

çalışabilmektedir.   

Tüm log kayıtlarında kişi, tarih, saat, IP, işlem ayrıntısı bilgisi yer almaktadır. Her bir işlemin 

log kaydı tutulmaktadır.  

 

 

b) Güvenlik; 
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Yazılımda kullanıcılar sistem yöneticisi tarafından kısıtlanabilir veya engellenebilir. 

Sistemde sohbet haricinde tüm işlemler kayıt altına alınır. 

Tüm belgeler e-imza imzalanır ve zaman damgası ile damgalanır. Bu şekilde belgeler üzerinde 

hiçbir değişiklik yapılamaz. 

Yazılım gösterilen ftp, disk vs veri alanlarına otomatik yedekleme yapmaktadır. 

Giriş ekranı haricinde herhangi bir yerden sisteme giriş yapılamamaktadır.  

Her bir kullanıcı için şifre ile, imza ile, mobil imza ile ya da LDAP'tan giriş seçeneği vardır ve 

bir veya birden çok seçilebilir.  

Giriş ekranında  en fazla 5 hatalı giriş sonrası, ekran kilitlenmekte, 5 dakika boyunca giriş 

denemesi yapılamamaktadır. 

Kurumun kendine ait sertifikası vermesi halinde sistem https protokolünde 

çalışabilmektedir.  

Tüm log kayıtlarında kişi, tarih, saat, IP, işlem ayrıntısı bilgisi yer almaktadır.  

Alınan yedekler ve yedeklerin özetleri tutulmakta, bu kayıtlarda değişiklik yapılamamaktadır.  

Log kayıtlarının incelenmesi yapılabilir, kullanıcıların yaptığı işlemler ile ilgili sorgu yapılabilir. 

Log ile ilgili raporlar alınabilir. 

Postgresql 9.6 veri yedekleme (pg_dump) ile veri tabanı yedeklenebilmektedir. Alınan yedek 

postgresql 9.6 geri yükleme (pg_restore) özelliği ile tekrar yüklenebilir. Bu yedekleme ve geri 

yükleme işlemi, kullanıcı arayüzüne sahip  "pgAdmin" programı ile de yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi web tabanlı bir uygulama olup, kullanıcıların rahat 

kullanımını sağlamak için alışılagelen Windows Masaüstü görünümü sağlanmıştır. 

“Masaüstü” ve “Başla” menüsünün görünümü şu şekildedir;  
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Ekran Görüntüsü 1. Masaüstü 

 

 
Ekran Görüntüsü 2. Başla Menüsü 

Masaüstünde bulunan modüller şu şekildedir;  “Hazırladığım belgeler” ,”Gelen Belgeler”, 

“Klasörlenmemiş Belgeler”, ”Sohbet” ve “Takvim” olarak sisteme eklenmiştir. Başlat 

menüsünde ise Ekran Görüntüsü 2 de olan modüller yer almaktadır.  

Hazırladığım Belgeler; 
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Kullanıcı tarafından oluşturulmuş belgelerin saklandığı modüldür. Bu modül sistem üzerinde 

yeni bir belge oluşturmak, bu belgeyi düzenlemek, sistem üzerinde dolaşımını sağlamak ve 

belge sayısı alarak sisteme(deftere) kaydedilmesini sağlamaktadır.  

 Gelen Belgeler; 

Kullanıcıya gelen havalelerin saklandığı modüldür. Kullanıcı gelen bir belgeyi inceleyebilir, 

düzenleyebilir, reddedebilir, cevap yazabilir veya bir başka kişiye havale edebilir. 

Havale Ettiğim Belgeler; 

Kullanıcı tarafından yapılan havaleler listelenir. Ekran üzerinde belgenin hangi aşamada 

olduğunu adım adım görüntülenebilir.  

Onayladığım Belgeler; 

Kullanıcının onayından geçen belgeler listelenir. Bir belge onaydan geçtikten sonra ekranda 

kayıt altına alınır. Kullanıcı onayladığı belgeleri buradan görüntüleyebilir.  

 

Klasörlenmemiş Belgeler; 

Sayı alınan bir belge ya da birime gelen bir belge eğer klasörlenmemiş ise bu listede durur. 

Bu modülü birim arşiv sorumlusu görebilir. 

Klasör; 

Arşive gönderilecek belgeler sanal klasör mantığında bu modülde tutulur. İstenilen şekilde 

klasörlenebilir ve arşive gönderilebilir.  
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2. Hazırladığım Belgeler 

 

 
Ekran Görüntüsü 3. Hazırladığım Belgeler 

 

Kullanıcının hazırladığı belgelerin durumlarını belirtmek için şu simgeler ilk sütunda yer 

almaktadır.  

  Değişiklik yapılanlar 

 Dolaşıma başlatılanlar 

 Dolaşımı bitmiş, sayı alınması gerekenler 

 Biten belgeler 

 Reddedilenler 

 Gizli ve Çok Gizli belgeler 

 İvedi ve Günlü belgeler 
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2.1. Belge Oluştur   
 

Sistem üzerinde yeni bir belge oluşturmayı sağlar. Resmi Belge ve Form olmak üzere İki farklı 

türde belge oluşturulabilir.  

2.1.1. Resmi Belge 

 
Ekran Görüntüsü 4. Belge Oluştur 

 

SDP(Standart Dosya Planı ) alanının girilmesi zorunludur. Ara kısmına SDP konusunun ya da 

kodunun başlangıcını yazıp “Enter” tuşuna basınız. Seçmek istediğiniz SDP’ye çift tıklayınız. 

Sağdaki listede sık kullandığınız SDP kodlarını bulabilirsiniz. 

Eski Belge ile belirtilen alanda önceden oluşturulmuş bir belge seçilerek belgenin içeriğini, 

paraf listesini, dağıtım listesini, ilgileri ve eklerini yeni oluşturulan belgeye kopyalar. 
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                                                                                     Ekran Görüntüsü 5. SDP 

 

2.1.2. Form 

Sistemde önceden hazırlanmış dinamik formlardan bir tanesi seçilir. Açılan ekranda gerekli 

alanlar doldurulduktan sonra belge oluşturulur. 

 
Ekran Görüntüsü 6. Form 
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NOT: Belge oluşturulduğunda otomatik olarak “Belge Düzenle” ekranı açılır. 

2.2. Belge Sil  

Taslak halde olan, dolaşımda olmayan ve sayı alınmamış(henüz farklı kişilerin onayına 

sunulmamış, dolaşımda iken dolaşımı durdurulmuş ve sayısı sistem üzerinden verilmemiş) 

belgelerin silinmesini sağlar. 

 

 

 

 

 

2.3. Belge Düzenle  

Belgenin içeriğinin düzenlenmesini sağlar. Dolaşıma başlatılmamış, ya da dolaşıma başlatılan 

gönderilen kişi tarafından üzerinde değişiklik yapılarak tekrar gönderilen belgelerde bu tuş 

aktif haldedir. 

2.3.1. Resmi Belge Düzenleme 

 
Ekran Görüntüsü 7. Belge Düzenle 

2.3.1.1. Editör 

Belgenin içeriğinin düzenlenmesini sağlar. Dolaşıma başlatılmamış, ya da dolaşıma başlatılan 

gönderilen kişi tarafından üzerinde değişiklik yapılarak tekrar gönderilen belgelerde bu tuş 

aktif haldedir. 
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Ekran Görüntüsü 8. Belge Düzenleme 

2.3.1.2. Üst Veri 

 

Ekranın sol kısmında bulunan bu formda belgeye ait üst verileri girebilirsiniz. 
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Ekran Görüntüsü 9. Belge Düzenleme 

 

 

 

 

 

ALAN AÇIKLAMA 

Konu Seçilen SDP kodunun konusu otomatik olarak gelir 

Sayı Öncesi Birimin haberleşme kodu seçilen SDP kodu otomatik gelir 

Özel Kod Köşeli parantez “[ ]” içinde verilen kod alanıdır 

Tarih Belge oluşturulurken seçilen tarih bu alana otomatik olarak gelir 

SDP Belge oluşturulurken seçilen SDP kodu bu alana otomatik olarak gelir 

Gizliliği Belgenin gizliliği  Çok Gizli-Gizli-Hizmete Özel-Normal olarak seçilebilir 

Aciliyeti Belgenin aciliyeti İvedi-Günlü-Normal olarak seçilebilir 

Gönderilen Makam Bu alanın doldurulması zorunludur. Gönderilen makam alanının tümü 
büyük olması gerekir. Kullanıcı yanlış yaptığı takdirde sistem tümünü 
büyük harfe çevirecektir 

Gönderilen Makam 
(2.Satır) 

Doldurulması zorunlu değildir 

Not/Görüş Belge hakkında notlar bu alana yazılabilir. Bu alanda yazılan içerik 
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belgenin içeriğini etkilemez 
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2.3.1.3. İlgiler 

Bu buton belgeye ilgi eklemek, var olan ilgileri silmek ve güncellemek için kullanılır. İlgi 

işlemlerinin tamamı bu ekran aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir. 

 
Ekran Görüntüsü 10. Belge İlgileri 

1. Ekle: Belgeye iki farklı türde ilgi eklenebilir.  

Belge: ‘İlgili Belge’ seçeneğini kullanarak 

sistemde var olan bir belgeyi ilgi olarak 

ekleyebilirsiniz. Bu durumda ‘Sayı’ ve ‘Tarih’ 

alanlarını boş bırakınız. Belgenin sayı ve tarihi 

otomatik olarak gelmektedir. İlgili Belge 

seçilmediğinde sayı ve tarih alanları 

doldurulmalıdır. 

 

 Metinsel Alan: Konu alanını doldurarak ilgi 

ekleyebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

Ekran Görüntüsü 11. Ekle 

Ekran Görüntüsü 12. Metinsel Alan 
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2. Sil : Seçilen ilgiyi siler 

3. Güncelle: Seçilen ilgilye ait bilgileri günceller 

2.3.1.4. Ekler 

Bu buton ile belgeye ek eklenir, eklenen ekler silinir veya düzenlenir. 

 
Ekran Görüntüsü 13. Ek Listesi 

1. Ekle: 3 farklı şekilde eklenebilir.  

 

Sistemde kayıtlı belge 

Sistemde var olan bir belgeyi ek 

olarak ekler. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayardan belge 

Kendi bilgisayarınızda var olan bir 

dosyayı konu alanını doldurarak 

ekleyebilirsiniz. 

Ekran Görüntüsü 14. Sistemde Kayıtlı Belge 

Ekran Görüntüsü 15. Bilgisayardan Belge 
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Açıklama  

Sadece konu alanı doldurularak ek 

eklenir. 

 

. 

 

 

2. Sil : Seçilen eki siler 

3. Güncelle: Seçilen eke ait bilgileri günceller 

4. Belgeyi İndir: Eklenen belgeyi indirir. 

 

 
Ekran Görüntüsü 17. Ek Belge Oluştur 

5. Sistemden Çoklu Ekle: Sistemde kayıtlı birden fazla belgeyi ekler. 

 

 

Ekran Görüntüsü 16. Açıklama 
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2.3.1.5. Dağıtımlar 

Bu buton belgeye dağıtım eklemek, var olan dağıtımları silmek ve düzenlemek için kullanılan 

ekrandır.  

 
Ekran Görüntüsü 18. Belge Dağıtımlar 

1. Ekle: “Gereğine”  ya da “Bilgisine” olarak dağıtıma ekler. 

 

 
Ekran Görüntüsü 19. Gereğine Bilgisine 

 

2. Sil : Seçilen dağıtımı siler. 
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3. Güncelle: Seçilen dağıtıma ait bilgileri günceller. 

4. Birimler İçin: Birimlere gönderilecekse bu buton aracılığıyla işlem yapılır. 

 

 
Ekran Görüntüsü 20. Dağıtılacak Birimler 

 

Seçilen birimler için gereğine ya da bilgisine olmak üzere dağıtım eklenir. Belgenin sayısı 

alındıktan sonra eklenen birimlere belge sistem üzerinden gönderilir. 

2.3.1.6. Sürümler 

Belge üzerinde yapılan her değişiklik belgenin sürümü olarak saklanır. Bu tuş yardımı ile 

sürümler izlenebilir, çıktısı alınabilir. 

 
Ekran Görüntüsü 21. Belge Sürümler 
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2.3.1.7. Paraflar / Koordinasyon 

Belgeye paraf, imza, uygun görüş ve olur eklemek için kullanılır. Önceden oluşturulmuş paraf 

şablonları kullanılabilir. Bu şablonlara ekleme, silme yapılabilir. 

 
Ekran Görüntüsü 22. Paraflar/ Koordinasyon 

 

ALAN AÇIKLAMA 

Tür Paraf, imza, uygun görüş ve olur olmak üzere dört türden biri seçilir 

Kişi Kişi seçilir 

Yetki Seçilen kişinin yerine yetkili olan kişi seçilir 

 

Paraf, imza, uygun görüş ya da olur eklendikten sonra Sıra Değiştir alanları kullanılarak 

eklenen kişilerin tür içinde sıralaması değiştirilebilir. 
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2.3.2. Form Düzenleme 

 

 
Ekran Görüntüsü 23. Form Düzenle 

2.3.2.1. Editör  

Belge oluşturulurken seçilen form, alanları doldurulmuş olarak editöre yerleştirilir. Bu editör 

üzerinde düzenleme yapılabilir. 

2.3.2.2. Üst Veri 

ALAN AÇIKLAMA 

Özel Kod Köşeli parantez “[ ]” içinde verilen kod alanıdır 

Tarih Belge oluşturulurken seçilen tarih bu alana otomatik olarak gelir 

Not/Görüş Belge hakkında notlar bu alana yazılabilir. Bu alanda yazılan içerik 
belgenin içeriğini etkilemez 

 

2.3.2.3. Paraflar / Koordinasyon 

Belgeye paraf, imza, uygun görüş ve olur eklemek için kullanılır. Önceden oluşturulmuş paraf 

şablonları kullanılabilir. Bu şablonlara ekleme, silme yapılabilir. 

2.3.2.4. Sürümler 

Belge üzerinde yapılan her değişiklik belgenin sürümü olarak saklanır. Bu tuş yardımı ile 

sürümler izlenebilir, çıktısı alınabilir. 
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2.4. Dolaşıma Başlat  

Belgede belirtilen paraf, imza, uygun görüş, olur kişilerini sırasıyla dolaşmak üzere ilk kişiye 

belgeyi gönderir. Gönderilen belge kişinin “Gelen Belgeler” klasörüne düşer ve burada 

görüntülenir. 

2.5. Görüşe Gönder   

Dolaşıma başlatılmadan önce belgenin düzenliliğini tasdik etmek amacıyla bir kişi, birim ya da 

göreve havale edilebilir. Gönderilen kişi havaleyi daha kabul etmediyse, belgeyi hazırlayan 

kişi belgeyi dolaşıma başlatılabilir. Dolaşımda, dolaşımı bitmiş ya da sayı alınmış belgeler 

görüşe gönderilemez. 

 
Ekran Görüntüsü 24. Havale 

2.6. Havaleleri  

Belgenin kimlere gönderildiğini tarih ve saat damgasıyla beraber sıralı olarak gösterir. 

 
Ekran Görüntüsü 25. Yapılan Havaleler 
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2.7. Önizleme /Çıktı Al   

 

Seçilen belge için “paraflı” ya da “parafsız” olmak üzere iki farklı şekilde belgenin pdf çıktısı 

alınır. 

Belge önizleme üzerinde bulunan “Yazdır” butonu ile belge yazdırılabilir. 

2.8. Evrak Sayısı Al  

Dolaşımı biten belgelerde, bu tuş aktif olur. Birim defterinden ve genel evraktan otomatik 

olarak sayı alınır. Koordineli birimlere arşivlenmesi için belgenin kopyası gönderilir. Bu 

belgeler koordineli birimlerin “Klasörlenmemiş Belgeler” kısmına düşer. 

2.9. İlişkileri  

Belgenin eklerini, ilgilerini, ilgi olduğu belgeleri ve ek olduğu belgeleri listeler. 
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Ekran Görüntüsü 26. Belge İlişkileri 

 

2.10. Sürümler  
 

Belge üzerinde yapılan her değişiklik, belgenin sürümü olarak saklanır. Bu tuş yardımı ile 

sürümler izlenebilir, çıktısı alınabilir. “Belge Düzenle” ekranında ki “Sürümler” butonu ile aynı 

işleve sahiptir. (P.No: 7) 
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2.11. E-posta   

Sayı alınmış belgelerin başka kurumlara e-posta ile gönderimi için eposta gönderme ekranını 

açar. 

 
Ekran Görüntüsü 27. E-posta 

Bu ekran üzerinde en solda, sistemde kayıtlı kurumlar listelenir. Bu kurumlar sağdaki listeye 

sürükle bırak yöntemi ile eklenir. E-postanın başlık ve içeriği girildikten sonra “Gönder” 

butonuna basılır. Belge kurumlara e-posta ile gönderilmiş olur. 
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3. Gelen Belgeler 

 

Gelen belgeler klasörü, kullanıcıya gelen belgelerin listelendiği klasördür. Sisteme bir kullanıcı 

girdiğinde eğer o kullanıcıya bir belge gönderilmişse, sesli olarak uyarı verilir, ekranın sağ alt 

kısmında bir pencere çıkar. Eğer sisteme 3 saat boyunca girilmezse, kişiye sistem tarafından 

e-posta atılır. 

 
Ekran Görüntüsü 28. Bekleyen Belgeler 

Gelen havalenin hangi nedenle  geldiği göstermek üzere satırda renklendirmeler yapılmıştır. 

       Kullanıcının kendisine ya da vekili olduğu kişilere gelen belgeler 

       Çalıştığı birime ya da Görevli Olduğu Birimlere Gelen Belgeler 

       Sahip olduğu görevlere gelen belgeler 

 
Ekran Görüntüsü 29. Gelen Belgeler 

3.1. Önizleme  

Seçilen belge için kurum içinde oluşturulmuş ise paraflı yada parafsız olmak üzere iki farklı 

şekilde belgenin “pdf” çıktısı alınır. Gelen belge ise belgenin kendisi çıktı  olarak alınır. 
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3.2. Reddet   

Kullanıcı kendisine gelen havaleyi önizleme ile inceledikten sonra bu havaleyi reddedebilir. 

Kişi belgenin paraf listesinde var ise ya da birime dağıtım olarak gönderilmişse havale 

reddedilemez. Reddedilen havale bir önceki kişiye geri gönderilir. 

3.3. Düzenle  

Kurum içinde oluşturulmuş belgeler üzerinde düzenleme yapılabilir. Kullanıcı belgenin paraf 

listesinde varsa veya bu belge görüşe gönderilmiş ise üzerinde düzenleme yapabilir. Düzenle 

ekranı “Hazırladığım Belgeler” modülünde bulunan düzenleme ekrana ile aynıdır.  

İçerik üzerinde düzenleme yapıldığında aşağıdaki ekran görüntüsü oluşur. 

 
Ekran Görüntüsü 30. Düzenleme 

Yaygın olarak kullanılan kelime işlemcilerde düzenleme için kullanılan yöntemlere benzer 

olarak silinen içerik kırmızı üstü çizgili, eklenen içerik yeşil renkli olarak gösterilmektedir. 

Düzenlenen belge hazırlayan kişiye geri döndüğünde yeni bir işlem yapmadan önce bu 

değişiklikleri kabul etmesi veya reddetmesi gerekir. Editör üzerinde her bir değişiklik için sağa 

tıklayarak değişiklik üzerinde yapmak istediği işlemi seçer. Yapılan işlemlerin geçerli olması 

için “Kaydet” butonuna basarak kaydedilir. 

 

Ekran Görüntüsü 31. Kabul/ Red 
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3.4. Cevap Yaz  

 Kuruma gelen bir belgeye cevap yazmak için bu buton kullanılabilir. Belge cevaba “ilgi” ya da 

“ek” olarak eklenebilir. Oluşturulan belge kişinin “Hazırladığım Belgeler” klasöründe bulunur. 

 
Ekran Görüntüsü 32. Belge Oluştur 

3.5. Gereği Yapıldı   

Dolaşımdaki bir belge için bu butona basıldığında bir sonraki kişiye havale yapılır. Belgenin 

dolaşımı bitmiş ise belgeyi oluşturan kişinin “Hazırladığım Belgeler” klasöründe dolaşımı 

bitmiş belge olarak gözükür. Görüşe gönderilmiş belge için bu butona basıldığında belgeyi 

gönderen kişiye havale yapılır. Gelen belgeler için ise birim arşivine gönderilir. Havale 

gönderilirken açıklama yazılabilir. 

 
Ekran Görüntüsü 33. Açıklama 
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3.6. Havale Et  

Gelen bir belge başka bir kişiye, birime ve göreve havale edilebilir. 

Havale yapılamayan durumlar ; 

- Görüşe gönderilmiş belge havale edilemez 

- Dolaşımdaki belge havale edilemez 

- Dağıtımdan gelen belge havale edilemez 

- Havale edilecek birimde bu belgenin bir kopyası varsa belge havale edilemez 

 

 
Ekran Görüntüsü 34. Havale Ekranı 
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Birden çok birime havale yapılmak istendiğinde tüm birimlerin listelendiği ekran açılır. Bir 

birime aynı anda hem gereğine hem bilgisine havale yapılamaz. Gönderilecek birimlerde bu 

belge varsa havale yapılamaz. 

 
Ekran Görüntüsü 35. Havale Yapılacak Birimler 

3.7. İlişkileri  

Belgelerin ilişkilerini gösterir. Bu kısım bir belgenin ilgilerini, eklerini, ilgi olduğu ve ek olduğu 

belgeleri kapsar. 
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4.  Havale Ettiğim Belgeler 

Kullanıcının havale ettiği tüm belgelerin listelendiği bu modülde havalelerin durumu 

renklendirme ile gösterilmektedir. 

        Belirsiz havaleler 

        Kabul edilen havaleler 

        Reddedilen havaleler 

 
Ekran Görüntüsü 36. Havale Ettiğim Belgeler 

4.1. Önizleme  

Seçilen belge için kurum içinde oluşturulmuş ise “paraflı” ya da “parafsız” olmak üzere iki 

farklı şekilde belgenin “pdf” çıktısı alınır. Gelen belge ise belgenin kendisi çıktı  olarak alınır. 

4.2. İlişkileri  

Belgelerin ilişkilerini gösterir. Bu kısım bir belgenin ilgilerini, eklerini, ilgi olduğu ve ek olduğu 

belgeleri kapsar. 
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5. Onayladığım Belgeler  

Kişinin onayladığı belgeler gösterilir. Belgeyi hazırlayan kişinin kendisi ise bu ekranda 

herhangi bir bilgi göremez sistem tarafından gösterilmez. 

 
Ekran Görüntüsü 37. Onayladığım Belgeler 

5.1. Önizleme  

 Seçilen belgenin “paraflı” ya da “parafsız” olmak üzere iki farklı şekilde “pdf” çıktısı alınır.  

5.2 İlişkileri  

Belgelerin ilişkilerini gösterir. Bu kısım bir belgenin ilgilerini, eklerini, ilgi olduğu ve ek olduğu 

belgeleri kapsar. 
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6. Klasörlenmemiş Belgeler 

Sanal klasöre yerleştirilmemiş belgelerin bulunduğu bu klasörde kuruma gelen belgeler 

renklendirme ile belirtilmiştir. 

        Gelen belgeler 

 
Ekran Görüntüsü 38. Klasörlenmemiş Belgeler 

6.1. Önizleme  

Seçilen belge için kurum içinde oluşturulmuş ise “paraflı” ya da “parafsız” olmak üzere iki 

farklı şekilde belgenin “pdf” çıktısı alınır. Gelen belge ise belgenin kendisi çıktı  olarak alınır. 

6.2. İlişkileri  

Belgelerin ilişkilerini gösterir. Bu kısım bir belgenin ilgilerini, eklerini, ilgi olduğu ve ek olduğu 

belgeleri kapsar. 
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6.3. Otomatik Klasörle  

Otomatik klasörleme yalnızca SDP’si olan belgeler için yapılabilir. Belgenin SDP’sine uygun 

olarak bir ağaç şeklinde oluşturularak klasörler gösterilir. Eğer özel kod alanı varsa ağacın son 

düğümü bu olur. Ağaç üzerinde sürükle bırak yöntemi ile düğümler hareket ettirilebilir. 

Düğümlerin üzerinde F2 tuşuna basılarak ismi değiştirilebilir.  Pencerenin sağ üstünde 

bulunan soru işaretine basılarak bu ekranın kullanımı ayrıntılı olarak okunabilir. 

Klasörlenmemiş belgeler klasörlendiğinde sanal klasör ekranına düşer. 

 
Ekran Görüntüsü 39. Otomatik Klasör Düzenle 
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7. Klasör 

 
Ekran Görüntüsü 40. Klasör 

• En başta bulunan "Klasörler" isimli klasörü silemez ve güncelleyemezsiniz. 

• Yeni klasör eklemek için sağdaki beyaz alanda farenin sağ tuşuna tıklayınız. 

• Klasörün ismini değiştirmek için soldaki ağaçtan ilgili klasörü işaretleyip F2 tuşuna 

basınız. 

• Klasörün yerini değiştirmek için soldaki ağacın üzerinde sürükle-bırak yöntemini 

kullanınız. 

• Klasörün içerisine girmek için; sol taraftaki ağaçta ilgili klasörü seçebilir ya da sağdaki 

alanda bulunan klasöre çift tıklayabilirsiniz. 

• Bir evrakı ilgili klasöre taşımak için "Klasörlenmemiş Belgeler" listesindeki ilgili satırı 

sürükle bırak yöntemi ile sağdaki boş alana sürükleyip bırakınız. 

• Eğer evrakı yanlış yere taşıdıysanız, evrakı sürükleyerek sol taraftaki ağaçta uygun 

klasöre bırakınız. 

• Evrakın üstüne çift tıklayarak pdf çıktısını alabilirsiniz. 
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• Aynı isimli klasör açılabilmektedir. Klasörler işlemine yetkili olan her kullanıcı kendi 

birimindeki tüm klasörleri görür. 
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7.1. Sil   

Bir klasör silindiğinde içerdiği belgeler “Klasörlenmemiş Belgeler” listesine düşer. Klasör alt 

klasörleriyle beraber silinmiş olur. 

7.2. Güncelle  

Bir klasörün adı ve sdp’si  güncellenebilir. 

 
Ekran Görüntüsü 41. Sanal Klasör Güncelle 

 

7.3. Gerçek Klasöre Dönüştür   

Belge arşivlenmek üzere birim arşivine gönderilir. 

 
Ekran Görüntüsü 42. Sanal Klasörü Gerçek Klasöre Dönüştürme 



46 
 

8. Evrak Kaydı 

 

Başlat menüsünde bulunan “Evrak Kaydı” modülü “Birim Defteri” ve “Genel Evrak” 

modülünden oluşmaktadır.  

 
Ekran Görüntüsü 43. Başla Menüsü 
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8.1. Birim Defteri   

 
Ekran Görüntüsü 44. Birim Defteri 

Birim defterinde bulunan kayıtlar “Gelen” ve “Giden” defter türüne göre listelenebilir. İade 

edilen satırlar kırmızı olarak gösterilir. ( Birim defterinde üstü çizilmiş olur )  
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8.2. Genel Evrak  

Kurumun “gelen” ve “giden” defterinin bulunduğu modüldür. Buradan sistem üzerinden 

gönderilen ve sisteme yönlendirilen belgeler görüntülenebilir.  

8.2.1. Gelen Evrak  

Kurumun gelen evrak defteridir. 

 
Ekran Görüntüsü 45. Gelen Evrak 

 

8.2.1.1. Ekle  

Kuruma bir evrak geldiğinde genel evrak sorumlusu bu evrakı sisteme işlemek için şu adımları 

takip etmelidir; 

Gelen belge tarayıcı ile taranarak bilgisayara aktarılır. 

 

“Ekle” butonuna basılarak açılan ekrandaki belgeye ait üst veri bilgileri doldurulur. Formda 

koyu renk ile yazılan alanların doldurulması zorunludur. Taranan dosya seçildikten sonra 

“Kaydet” ve “Kapat” butonuna basarak gelen bir belgeyi ilgili birimin evrak sorumlusuna 

göndermiş olur. 
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Ekran Görüntüsü 46. Gelen Evrak Ekleme 

 

8.2.1.2. Güncelle   

Seçilen satıra ait bilgileri güncellemeye yardımcı olan butondur.  Buradan ilgili evrakın 

bilgileri görüntülenir. Güncellenmek istenen kısım güncellenebilir.  
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8.2.2. Giden Evrak   

Kurumun giden evrak listesini bulundurur. Bir belgenin geri bildirimini güncellemek için 

seçilen satırda geri bildirim sütunu üzerinde çift tıklama yaparak geri bildirim şekli seçilir 

daha sonra satır üzerinde bir yere tıklanarak geri bildirim güncellenmiş olur. 

 

 
Ekran Görüntüsü 47. Genel Evrak 

 

8.2.2.1. E-posta   

Belgelerin başka kurumlara eposta ile gönderimi için eposta gönderme ekranını açar. 

8.2.2.2. Çıktı Al/ Önizleme   

Seçilen belge için “paraflı” ya da “parafsız” olmak üzere iki farklı şekilde belgenin “pdf” çıktısı 

alınır. 
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9. Belge Ayarları 

Başlat menüsünde bulunan “Belge Ayarları ” modülü “Hazır Form” ve “Paraf Şablonu” 

modülünden oluşmaktadır.  

 
Ekran Görüntüsü 48. Başla Menüsü 

 

9.1. Hazır Form    
 

 
Ekran Görüntüsü 49. Hazır Form 
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9.1.1. Ekle  

 
Ekran Görüntüsü 50. Form Ekle 

Yeni bir form şablonu ekler. Form şablonu oluşturulurken değiştirilebilir alan olması istenilen 

kısım seçilip “Alan Ekle” butonuna tıklanarak istenilen türde alanlar eklenebilir. Belge 

sayısının gelmesi gereken kısım için ise “Sayı Alanı Ekle” butonuna tıklanarak sayı alanı 

eklenir. 

9.1.2. Sil   

Seçilen form şablonunu sistemden siler. 

9.1.3. Güncelle   

Seçilen formu günceller. 

9.1.4. Önizleme/ Çıktı Al   

Seçilen form şablonunun çıktısını “pdf” olarak verir. 
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9.2. Paraf Şablonu  

 
Ekran Görüntüsü 51. Paraf Şablonu 

Paraf şablonu, oluşturulan belgenin sistem üzerinde kimlere gideceğini belirtir. Belgelerin 

düzenlenmesi sırasında parafların eklenmesini kolaylaştırmak amacı ile tasarlanmıştır. Aynı 

tür belgelere aynı paraf listesini her sefer tek tek eklemek yerine paraf şablonları 

kullanılabilir. Belgenizi oluşturduktan sonra önceden hazırladığınız paraf şablonunu seçebilir, 

üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Oluşturacağınız paraf şablonu sadece size ait olacaktır. 

“Yeni Oluştur” tuşuna basarak yeni bir isimde paraf şablonu oluşturabilirsiniz. Paraf şablonu 

ismini ekledikten sonra, eklediğiniz paraf şablonunu seçip, şablona satırlar ekleyebilirsiniz. 

Satır eklemek için “Tür” ve “Kişi” alanlarını seçip “Ekle” tuşuna basınız. Eklediğiniz satırlar 

aşağıdaki listede çıkacaktır. Liste üzerinden satır seçip silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

Listede “Sıra Değiştir” alanındaki aşağı, yukarı tuşlarını kullanarak sıralamayı 

değiştirebilirsiniz. Eğer bazı evrakları gerçek kişinin değil de yetkili kişinin imzalamasını 

istiyorsanız o zaman gerçek kişiyle beraber yetkili kişi seçiniz. 
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10. E-Yazışma (KEP İşlemleri) 

 

 

 

Ekran Görüntüsü 52. E-Yazıma Modülü/Gelen 

10.1. Gelen Sekmesi 
Gelen KEP’lerin listelendiği alandır. Kurumun KEP adresi ile  entegre çalışır. 

Sil; 

KEP Listesinden satırı silmek için kullanılır. 

Paketi Al; 

Gelen KEP i indirmek için kullanılır. 

Gelen Belge Olarak Ekle; 

İlgili KEP’i  “Gelen Evrak” olarak eklemek için kullanılır. 

Delilleri Göster; 

Gelen KEP’in delillerini göstermek için kullanılır. 

Açıklama; 
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Kep listesine açıklama eklemek için kullanılır. 

 

Ekran Görüntüsü 53. E-Yazıma Modülü/Giden 

 

 

 

 

10.2. Giden Sekmesi  
Gönderilen KEP’lerin listelendiği alandır. Kurumun KEP adresi ile  entegre çalışır. 

Sil; 

KEP Listesinden satırı silmek için kullanılır. 

Delilleri Göster; 

Gönderilen KEP’in delillerini göstermek için kullanılır. 

E-Yazışma Paketi Al; 

Gönderilen E-Yazışma Paketini indirmek için kullanılır. 
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Ekran Görüntüsü 55. Genel Evrak/Giden Sekmesi- E-Yazıma/KEP Gönderimi 

 

10.3. E-Yazışma/KEP Gönderimi 
Genel Evrak Giden Sekmesine girildiğinde, tüm imzalı yazışmalar liste halinde karşınıza çıkmaktadır. 

”Kurum Dışı” belgelerde, eğer muhatap kurumun KEP adresi KAYSİS’de var ise listede “Sarı Zarf” 

iconu çıkaktadır. Sarı zarf iconu bulunan yazı satırına tıklayıp önizlemesi alındığında, önizleme 

üzerinde  “KEP ile Gönder Butonuna” basılır. “Standar” ve “E-Yazışma” olarak iki şekilde gönderim 

yapılabilir. 

Yukarıda bulunan “Ekran Görüntüsü 55” KEP gönderim işlemi ile ilgilidir. “İleri” butonuna basılarak 

belge gönderimi için sistem tarafından istenen bilgiler girilir ve KEP gönderimi kolayca sağlanır.   

Gönderilen KEP’ler “E-Yazışma Modülü” / “Giden” sekmesinde ve ilgili KEP sağlayıcısının siteminde 

“Giden” bölümünde görülebilir. 
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11. Raporlama 

“Belge Raporları”, “Havale Raporları” ve “Form Raporları” olmak üzere üç farklı alanda rapor 

alınabilir. 

10.1. Belge Raporları  

 
Ekran Görüntüsü 52. Belge Raporu 

Belge raporlaması için şu alanlara göre sorgulama yapılabilir; 

ALAN AÇIKLAMA 

Başlangıç Tarihi Belge tarihi belirtilen tarihten itibaren sistemde var olan belgeler 

Bitiş Tarihi Belge tarihi belirtilen tarihe kadar olan belgeler 

Birim Seçilen birimde bulunan belgeler 

SDP Seçilen SDP’yi içeren belgeler 

Kişi Seçilen kişinin sahip olduğu belgeler 

Yön Tümü – Gelen – Giden  

Gizliliği Tümü – Çok Gizli – Gizli – Hizmete Özel – Normal 

Aciliyeti Tümü -  İvedi – Günlü – Normal  

Durum Tümü – Dolaşımda – Klasörlenmemiş – Klasörlenmiş –  
Birim Arşivinde – Kurum Arşivinde 
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10.2. Havale Raporları   

 
Ekran Görüntüsü 53. Havale Raporu 

 

 

Havale raporlaması için şu alanlara göre sorgulama yapılabilir; 

ALAN AÇIKLAMA 

Başlangıç Tarihi Havale tarihi belirtilen tarihten itibaren sistemde var olan havaleler 

Bitiş Tarihi Havale tarihi belirtilen tarihe kadar olan havaleler 

Havale Eden Havaleyi gerçekleştiren kişi  

Havaleyi Alan Havaleyi alan kişi 

Yön Tümü – Gelen – Giden  

Tür Tümü – Gereğine – Bilgisine – Gözden Geçirme Amaçlı 

Kabul Tümü -  Belirsiz – Kabul – Red   

İşlem Tümü – Havale Edildi – Gereği Yapıldı – Beklemede –  
Düzeltme Önerildi 
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10.3. Form Raporları   

 
Ekran Görüntüsü 54. Form Raporu 

 

Form rapor seçilen formdan üretilmiş belgeleri raporlar. 

Form seçildiği zaman formda belirtilen dinamik alanlar listelenir. İstenilen sorgulama şekli 

girilir. “Rapor Al” butonuna basıldığında alttaki listeye formdaki alanlar sütun olarak eklenir 

ve belgeler listelenir. 

10.4. Cevaplanmamış Belge Raporu    
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Ekran Görüntüsü 55. Cevaplanmamış Belge Raporu 

Kuruma gelen fakat henüz cevaplanmamış belgelerin listelendiği ekrandır. 3 farklı filtre 

seçeneği ile raporlama yapılabilir.  Filtreler;  “Tümü”, “Cevap Süresi Dolmuş” ve “Cevap 

Süresi Dolmamış” olarak ekran üzerinde görüntülenir.  
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12. Kullanıcı Ayarları 

Sistemdeki kullanıcılar ile ilgili ayarlamak için Başlat menüsünde bulunan “Kullanıcı Ayarları” 

ekranı kullanılır.  

 
Ekran Görüntüsü 56. Başla Menüsü 

 
Ekran Görüntüsü 57. Kullanıcı Ayarları 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere kullanıcılar pencerenin sol kısmında listelenir.  
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11.1. Kullanıcı 

Kullanıcı listesi kullanıcıların vekalet durumlarına göre renklendirilmiştir. Kırmızı renkli satırlar 

vekalet durumu olan kullanıcıları belirtir. İşlem yapılmak istenen kullanıcı seçildiğinde sağ 

kısımda bu kullanıcı ile ilgili sekmeler oluşur. Seçilen kullanıcı satırı mavi renkli olur. 

 
Ekran Görüntüsü 58. Kullanıcı Genel 

11.1.1. Kullanıcı Ekleme  

 Yeni bir kullanıcı eklemek için kullanılır. Açılan ekranda gerekli alanlar doldurulur ve 

“Kaydet” butonuna basılır.  

 
Ekran Görüntüsü 59. Kullanıcı Ekleme 
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11.1.2. Kullanıcı Silme  

Seçilen kullanıcıyı sistemden siler. Kullanıcını sistem üzerinde belge oluşturma, havale 

gönderme gibi işlemler yapmışsa silinemez. 

11.1.3. Kullanıcı Güncelleme  

Seçilen kullanıcının bilgilerini güncellemek için kullanılır.  

11.2. Genel   

 
Ekran Görüntüsü 60. Kullanıcı Genel 

 

Genel sekmesinde kullanıcıya ait bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler üzerinde değiştirilme 

yapıldığında “Kaydet” butonuna basarak değişiklikler kaydedilir. Aşağıdaki tabloda belirtilen 

yetkiler, kullanıcının ilgi, ek ve asli belge alanlarında listeleyebildiği belgelerin 

yetkilendirmesini belirtir. 

ALAN AÇIKLAMA 

Birim Belgelerini Görme Birimde oluşturulmuş tüm belgeler 

Arşiv Belgelerini Görme Birim arşivinde olan belgeler 

Gizli Belgeleri Görme Gizli ve Çok Gizli olarak belirlenen belgeler  
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11.3. Vekalet  

11.3.1. Vekalet Ekleme 

 
Ekran Görüntüsü 61. Vekalet Ekleme 

Vekalet edecek kişi ve vekalet bitiş tarihi seçilip “Kaydet” butonuna basıldığında kişi üzerinde 

vekalet eklenmiş olur. Belirtilen tarih bitimine kadar o kişiye gelen havaleler vekalet eden 

kişiye gelir ve o kişi gerekli işlemleri yapar. 

11.3.2. Vekalet Kaldırma  

 
Ekran Görüntüsü 62. Vekalet Kaldırma 
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Kişi üzerinden vekalet kaldırılmak istendiğinde “Vekaleti Kaldır” tuşuna basılır. Kişi üzerindeki 

vekalet kaldırılmış olur. 

11.4. Birimde Görevlendirme   

 
Ekran Görüntüsü 63. Birimde Görevlendirme 

11.4.1. Görev Ekleme   

Kişi üzerine görev eklenmek istendiğinde “Ekle” tuşuna basılır. Açılan pencereden kullanıcının 

görevi ve hangi birimde görevli olacağı seçilir. “Kaydet” tuşuna basılarak görev kaydedilmiş 

olur. 

 
Ekran Görüntüsü 64. Görev Ekleme 

11.4.2. Görev Silme   

Seçilen görevi kişi üzerinden silerek o konuda ki yetkisinin kaldırılacağı ekrandır. Bu kısımdan 

yetki sonlandırma işlemi yapılır.  
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11.4.3. Görev Güncelleme   

Seçilen görev satırı ile ilgili güncelleme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.  



67 
 

11.5. Yetki   

 
Ekran Görüntüsü 65. Yetki 

Seçilen kullanıcı üzerine başka bir kullanıcının yetkisi eklenmek istendiğinde sağdaki listeden 

çift tıklama yaparak eklenir. Yetkisi eklenmiş kişiler sol taraftaki listede bulunur. Yetki 

kaldırılmak istendiğinde kullanıcı seçilir ve “Sil” butonuna basılır. 

11.6. Rol  

 
Ekran Görüntüsü 66. Rol 
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Sistemde var olan rolleri kullanıcı üzerine eklemek için rolü seçtikten sonra “Kaydet” tuşuna 

basınız. Rolü kaldırmak için seçimi kaldırın ve “Kaydet” tuşuna basın. 

13. Birim Ayarları 

Birimler ile ilgili ayarları yapmak için Başlat menüsünde bulunan “ Birim Ayarları” ekranı 

kullanılır. 

 
Ekran Görüntüsü 67. Başla Menüsü 
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Ekran Görüntüsü 68. Birim Listesi 

Sistemde bulunan birimler pencerenin sol tarafında listelenir.  

12.1. Birim 

Birimler üzerinde işlem yapmak için sol tarafta bulunan listeden birim seçilir. Birim seçildiği 

zaman sağ taraftaki kısım birimde bulunan görevler listesi ile doldurulur. Aktif olan birimler 

yeşil, aktif olmayan birimler kırmızı renkte gösterilmektedir. 

 
Ekran Görüntüsü 69. Birim Görevler 
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12.1.1. Birim Ekleme   

Yeni bir birim eklemek istenildiğinde soldaki birim listesinde bulunan “Ekle” butonuna basılır. 

Açılan pencerede gerekli alanlar doldurulur. Birimin yöneticisi vekil olarak işaretlendiğinde 

belgenin imza kısmında “v.” vekili anlamında eklenir. Böyle bir bilgi görülürse vekil aracılığıyla 

işlemlerin yapıldığı anlaşılmalıdır.  

 
Ekran Görüntüsü 70. Birim Ekleme 

12.1.2. Birim Silme  

Seçilen birimi sistemden siler. 

12.1.3. Birim Güncelleme   

Seçilen birim üzerinde güncelleme yapar. 

12.2. Görev 

Seçilen birim üzerindeki görevler pencerenin sağ kısmında listelenir. 
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Ekran Görüntüsü 71. Görev Listesi 

12.2.1. Görev Ekleme   

Yeni bir görev eklemek için “Ekle “ butonuna basılır. Açılan pencerede görev adı girilir ve 

“Kaydet” tuşuna basılarak görev ilgili birime kaydedilmiş olur. Görev tanımlaması yapılmış 

olur.  

 
Ekran Görüntüsü 72. Görev Ekleme 

12.2.2. Görev Silme   

Seçilen görevi birim üzerinden siler.  

12.2.3. Görev Güncelleme    

Seçilen görevin adını günceller. 
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14. Sistem ayarları 

13.1. Teşkilat Yapısı ve Genel Bilgi 

 
Ekran Görüntüsü 73. Teşkilat Yapısı 

Teşkilat yapısı bir ağaç şeklinde soldaki menüde listelenir. Bir birim seçildiğinde sağ tarafta 

birim ile ilgili bilgiler yazılır. “Haberleşme Kodu” butonuna basıldığında ağaç üzerinde birim 

isimleri yerine birimin haberleşme kodları gözükür. 

13.1.1. Birim Ekleme   

Yeni bir birim eklemek için “Ekle” tuşuna basılır ve açılan pencerede gerekli alanlar 

doldurulur. 

 
Ekran Görüntüsü 74. Birim Ekleme 

13.1.2. Birim Silme   

Seçilen birimi sistemden siler. Birim üzerinde kayıtlı kullanıcı varsa birim silinemez. 
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13.1.3. Birim Güncelleme   

Seçilen birimin adını ve haberleşme kodunu günceller. 

13.1.4. Üste Taşı  

Seçilen birimi ağaç üzerinde bir üst birime taşır. 
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13.2. Yetkilendirme   

 
Ekran Görüntüsü 75. Yetkilendirme 

 

13.2.1. Rol  

Sistemde bulunan roller sol tarafta listelenir. Gri renkli roller sabittir; silinemez ve 

güncellenemez. 

1. Ekle: Yeni bir rol eklemek için “Ekle” tuşuna basıldıktan sonra açılan pencerede rol adı 

girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılır. Rol sisteme eklenmiş olur. 

 

 
Ekran Görüntüsü 76. Rol Ekleme 

 

2. Sil: Seçilen rolü sistemden siler. Bu rol herhangi bir kullanıcıya verilmişse silinemez. 

3. Güncelle: Seçilen rolün adını günceller. 
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13.2.2. Yetki 

Role ait işlemler sağda ağaç şeklinde belirtilmiştir. İstenilen roller seçilip/kaldırılıp  “Kaydet” 

tuşuna basıldığında işlemler seçilen role atanmış olur. 

13.3. Kurum   

 
Ekran Görüntüsü 77. Kurum 

Belgeler kurumlara eposta olarak gönderilebilir. Bu kurumların listesi ve ilgili işlemler 

“Kurum” sekmesinde bulunur. 

13.3.1. Kurum Ekleme   

Yeni bir kurum eklemek için “Ekle” tuşuna basıldıktan sonra açılan pencerede gerekli alanlar 

doldurulur ve “Kaydet” tuşuna basılır. 

 
Ekran Görüntüsü 78. Kurum Ekleme 
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13.3.2. Kurum Silme   

Seçilen kurumu sistemden siler. Kuruma önceden eposta atılmışsa silinemez. 

13.3.3. Kurum Güncelleme  

Seçilen kuruma ait bilgileri günceller. 
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13.4. Loglama   

 
Ekran Görüntüsü 79. Loglama 

Sistem üzerinde yapılan tüm işlemler kayıt altında tutulur. İşlemi yapan kullanıcı, işlemi 

yaptığı bilgisayarın ip numarası, işlemin tarihi, saati ve işlem bilgisi bu listede gösterilir. 
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13.5. Kurumsal Bilgiler 
 

 

Ekran Görüntüsü 80. Kurumsal Bilgiler 

15. Sohbet 
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Ekran Görüntüsü 81. Başla Menüsü 

Sistem kişiler arasındaki iletişimi güçlendirmek için sohbet modülü içermektedir. Çevrim içi 

kişilerle anında sohbet yapılabildiği gibi, çevrim dışı olan bir kullanıcıya gönderilen mesajlar 

kişi oturumunu açtığında ekranında görüntülenir.  Bunlarda  

 
Ekran Görüntüsü 82. Sohbet 

 

 
Ekran Görüntüsü 83. Sohbet 
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16. Takvim  

 
Ekran Görüntüsü 84. Masaüstü 

Bu ekran Google takvim uygulamasına benzer bir ekrandır. Kişiler kendilerine hatırlatma 

ekleyebilir, birimine ve tüm kuruma buradan duyuru yapılabilir. Sadece tarih seçilerek değil, 

saat seçilerek de hatırlatma belirtilebilir. Hatırlatma seçeneğinde zaman seçilirse (5 dk önce, 

10 dk önce, ... 4 gün önce), hatırlatma zamanına bağlı olarak e-posta atılır. İlk görünümü "ay" 

şeklinde olan görüntüyü, hafta ve gün bazında da görüntülenebilir. 

 
Ekran Görüntüsü 85. Takvim 
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17. Kullanıcı  

 
Ekran Görüntüsü 86. Başla Menüsü 

 
Ekran Görüntüsü 87. Kullanıcı Bilgileri 

Kullanıcı bu ekranı kullanarak kullanıcı adını ve şifresini değiştirebilir. 
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18. Tercihler 

 
Ekran Görüntüsü 88. Başla Menüsü 

 
Ekran Görüntüsü 89. Kullanıcı Ayarları 
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Kullanıcı bu ekranı kullanarak belgelerin listelendiği ekranlarda görüntülemek istediği alanları 

seçebilir. Her alan için hangi listede gözüktüğü işaretlenmiştir. 

19. Kokpit 

 

 
Ekran Görüntüsü 90. Kokpit 

 

Belirtilen tarih aralığında gelen evrak, giden evrak ve cevaplanmamış evrak sayılarını gösterir. 

Grafik üzerinde kırmızı çizgi ile belirtilen “Gelen Evrak” mavi çizgi ile belirtilen “Giden Evrak” 

sayısıdır. 
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20. Masaüstü Programları  

 

 

Ekran Görüntüsü 91. Başla Menüsü 

 

Ekran Görüntüsü 92. Masaüstü Programları  

Sistem açık olduğu zaman ekranda görüntülenen görevler listesinin, sistem kapalı olduğu 

zaman da masaüstünde görülmesine yarayan bir programdır. Program “Görevler programını 

İndir” denilerek işleme başlanır. “ e-imza programını İndir” butonu e-imza masa üstü 

uygulamasıdır. Kullanıcıların daha önce imza modülünde bulunan evraklarını masaüstün 

uygulaması ile imzalamalarına kolaylık sağlar. 
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20.1. e-İmza Programı 

E-imza Programı, bir masa üstü uygulaması ve kısayoldur. Başla Butonu/Masaüstü Prog./e-

İmza Programı İndir” adımları izlenerek “Ekran Görüntüsü 92’ye” ulaşılır ve masaüstü 

uygulama indirilir. Bu kısa yol kullanıcıların daha önce imza modülünde bulunan evraklarını 

masaüstün uygulaması ile imzalamalarına kolaylık sağlar. 

 

20.2. Görevler Programı 

Görevler Programı, bir masa üstü uygulaması ve kısayoldur. Başla Butonu/Masaüstü 

Prog./Görevler Programını İndir” adımları izlenerek “Ekran Görüntüsü 92’ye” ulaşılır ve 

masaüstü uygulama indirilir. 

“Görevler Programı” tarayıcınız kapalıyken dahi sistemi takip etmeniz için tasarlanmış bir 

masaüstü kısayol programıdır. 

 

21. Hata Listesi 
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HATA LİSTESİ 

HATA MESAJI SEBEBİ 
SDP seçilirken üst konulu sdp'ler seçilemezler. En alt 
kırılımdaki sdp'lerden seçiniz. Belge Oluşturma Kısmında Üst Sdp Seçilirse 

Belge konusu yasaklı kelime içermektedir. Lütfen 
konuyu değiştiriniz. Konu kısmında yasaklı kelime girildiğinde 

Eklemeye çalıştığınız belge gelen evrak olarak 
önceden eklenmiştir. 

Aynı kurumdan, aynı tarih ve sayılı gelen belge 
eklenmeye çalışıldığında 

Dosya uzantısı geçersizdir. .exe, .sh, .js uzantılı dosya eklenmeye çalışıldığında 

Bu belgeye cevap yazılmış. 
Cevap yazılmış belgeye tekrar cevap yazılmak 
istendiğinde 

Bu belgeyi görmeye yetkiniz yoktur. Yetkisi olmayan bir belgeyi görmek istediğinde 

Sistem üzerinde aynı T.C. Kimlik Numarasına sahip 
kullanıcı bulunmaktadır. Aynı TC kimlik numaralı kişi eklenmeye çalışıldığında 

Eklemeye çalıştığınız doküman önceden eklenmiştir. Aynı doküman tekrar eklenmeye çalışıldığında 

14 Ekim 2017 de yayınlanan 2017/21 genelgesine 
göre Çok Gizli/Gizli/Özel/Hizmete Özel türündeki 
belgeler elektronik olarak gönderilemezler. 

Gizli belgelerin e-yazışma olarak gönderilmeye 
çalışıldığında 

Kep hesabınız sistemde bulunmamamktadır. Sistem 
yöneticisinin kep bilgilerinizi sisteme girmesi 
gerekmektedir. 

Kep hesabı bulunmayan bir kullanıcının kep 
göndermeye çalıştığında 

Bu belge e-yazışma olarak gönderilmiştir. 
Aynı belge tekrar e-yazışma olarak gönderilmek 
istendiğinde 

5 ten fazla hatalı giriş yaptınız. 5 dakika sonra tekrar 
deneyebilirsiniz. 5 ten fazla giriş denemesi sonucu 

Bu kullanıcı pasif durumdadır. Sistem yöneticisine 
başvurunuz. Pasif bir kullanıcı giriş yapmaya çalıştığında 

TS 13298 standardının 4.1.4 maddesine göre aynı 
isimle dosya açılamayacağından ve aynı isimli dosya 
birim arşivinde bulunduğundan otomatik klasörleme 
yapılamaz. Aynı isimle dosya açılmaya çalışıldığında 

Bu belge, kurum içinde oluşturulmuş onaylı bir belge 
olup, dağıtım olarak sizin birime gönderilmiştir. 
Havale reddedilemez. Dağıtımdan gelen belge reddedilemez 

Belgenin iptalini yalnızca son imzacı gerçekleştirebilir. 
Belge iptal edilmek istendiğinde, belgenin en üst 
makamı haricinde başka birisi iptal ederse 

Dolaşımdaki belge havale edilemez Dolaşımdaki bir belge havale edilmeye çalışıldığında 

Belge üst verilerinde zorunlu alanları doldurulmalıdır. 
Belge üzerinde sağ menüde bulunan İşlemler 
menüsünden Üst Veri düğmesi yardımıyla üst veriler 
doldurulabilir. 

Belge dolaşıma başlatıldığında, girilmemiş zorunlu üst 
veriler varsa 

Seçtiğiniz belge şu an başka birisi tarafından 
imzalanmaktadır. 1 dakika sonra tekrar deneyiniz. Aynı anda imzalama yapılırken başkası imza atıyorsa 

Sonuç dosyaya kaydedilemedi. Aynı isimde dosya 
vardır. 

Rapor sonucunda liste kaydedilirken, aynı isimde 
varsa 

Eposta adresi belirtilmemiş. 
Kullanıcı kendisine de e-posta atmak isteyip, sistemde 
e-postası yoksa 

Resimdeki bilgiyi düzgün giriniz. Vatandaş evrak sorgularken, captcha girilmemişse 

Resimdeki bilgi uyuşmamaktadır. Lütfen tekrar 
deneyiniz. Vatandaş evrak sorgularken, captcha yanlış girilmişse 

Şifre yanlış girilmiştir. 
Şifreli bir belgenin şifresi kaldırılmak istendiğinde, 
yanlış girilmişse 

Bu belge gelen evraktan gelmediği için geri 
gönderilemez. 

Havale gelen evraka geri gönderilmek istendiğinde, 
eğer gelen evraktan gelmemişse 

Seçilen kişinin gelen belgelerinde bu belge 
bulunmaktadır. Yine de göndermek istiyorsanız, işlemi 
tamamlayabilirsiniz. 

Gelen belgelerinde bulunan kişiye aynı belge tekrar 
havale edilmek istendiğinde 
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Doküman belgeye dönüştürüldüğünden 
güncellenemez. 

Belgeye dönüştürülmüş bir dokğüman güncellenmeye 
çalışıldığında 

Pdf uzantılı değildir. 
Çıktı şablonu eklenirken, pdf olmayan bir dosya 
eklenmişse 

...den kaynaklanan bir sorun sebebiyle zaman 
damgası hizmeti alınmamaktadır. 

Zaman damgası sunucusundan alınamadığında 
(sunucunun ismi noktalı yerdedir) 

Gelen Kutusu, Gönderilenler, Çöp Kutusu silinemez. 
Eposta modülünde ilgili klasörler silinmeye 
çalışıldığında 

Kurum adı filtrelenmiş kelimelerden içermektedir. 
Sistem yöneticisine başvurunuz. Kurum eklenirken, filtreye takılmış ise 

Sistem üzerinde gruba ait işlemler bulunduğundan 
silinemez. Grup silinmeye çalışıldığında, işlem yapılmış ise 

Davaya ait kapak tasarımının Kapak sekmesinde 
belirtilmesi gerekmektedir. 

Davaya ait kapak çıktısı alınırken, kapak tasarımı yok 
ise 

İcraya ait kapak tasarımının Kapak sekmesinde 
belirtilmesi gerekmektedir. 

İcraya ait kapak çıktısı alınırken, kapak tasarımı yok 
ise 

Hazırlık klasörüne ait kapak tasarımının Kapak 
sekmesinde belirtilmesi gerekmektedir. 

Hazırlık klasörüne ait kapak çıktısı alınırken, kapak 
tasarımı yok ise 

Mütalaa klasörüne ait kapak tasarımının Kapak 
sekmesinde belirtilmesi gerekmektedir. 

Mütalaa klasörüne ait kapak çıktısı alınırken, kapak 
tasarımı yok ise 

Onaylı kararlar silinemez. İhale modülünde onaylı karar silinmeye çalışıldığında 

Ara kararlar silinemez. İhale modülünde ara karar silinmeye çalışıldığında 

Bir önceki karar onaylanmadan bu karar 
onaylanamaz. 

İhale modülünde eski kararlar onaylanmadan son 
karar onaylanmaya çalışıldığında 

Yalnızca 1 tane 'Başkan' seçilebilir. 
İhale modülünde birden fazla başkan eklenmeye 
çalışıldığında 

Yalnızca 1 tane 'Onay Makamı' seçilebilir. 
İhale modülünde birden fazla onay makamı 
eklenmeye çalışıldığında 

Bu kişi önceden eklenmiştir. 
İhale modülünde birden fazla aynı kişi eklenmeye 
çalışıldığında 

Pdf uzantılı değildir. 
İmar etiketi eklenirken, pdf olmayan bir dosya 
eklenmişse 

İmar etiketine ait kapak tasarımının İmar Etiketi 
sekmesinde belirtilmesi gerekmektedir. İmar çıktısı alınmaya çalışılırken, kapak tasarımı yoksa 

Süreçte istenilen dilekçenin eimzalı olması 
gerekmektedir. Fakat genel evraka eklediğiniz belge 
eimzasızdır. 

Gelen eimzasız belge ile iş akışı başlatılırken, dilekçe 
eimzalı isteniyorsa 

  Dava Dosyası Silinemedi. İlişkili Olduğu İcra 
Dosyalarını Kontrol Ediniz. 

İcra dosyaları ile ilişkisi bulunan dava dosyası 
silinmeye çalışıldığında 

İcra Dosyası Silinemedi. İlişkili Olduğu Dava 
Dosyalarını Kontrol Ediniz. 

Dava dosyaları ile ilişkisi bulunan icra dosyası 
silinmeye çalışıldığında 

Sisteme giriş türlerinizde parola ile giriş 
yasaklanmıştır. Lütfen diğer giriş türlerini deneyiniz ya 
da sistem yöneticinize başvurunuz. Parola ile girişi yasaklanmış birisi, parola ile girerse 

Kullanıcı adı veya parola yanlış. Kullanıcı adı yada parola yanlış girilirse 

Girilen bilgiler eşleşmiyor. 
Parolamı unuttum linki ile tekrar parola isterken, 
bilgiler eşleşmiyorsa 

İmzalama süresi aşılmıştır. İmza ile giriş yapılırken, 10 dakikayı geçmişse 

Girilen TC Kimlik Numarasına ait kullanıcı 
bulunmamaktadır. 

Mobil imza ile giriş yapılırken, sistemde TC kimlik 
numarası yoksa 

Sistem üzerinde ... adlı kullanıcı size vekalet 
etmektedir. Sisteme giriş yapabilmek için üzerinizdeki 

Vekaleti bulunan bir kullanıcı giriş yapmaya 
çalıştığında 



88 
 

vekaletin kaldırılması gerekmektedir. 

Sisteme giriş türlerinizde mobil imza ile giriş 
yasaklanmıştır. Lütfen diğer giriş türlerini deneyiniz ya 
da sistem yöneticinize başvurunuz. 

Mobil imza ile girişi yasaklanmış birisi, mobil imza ile 
girerse 

Sistemde mobil telefon numaranız bulunmamaktadır. 
Lütfen sistem yöneticinize başvurunuz. Mobil imza ile giriş yapılırken, mobil telefon yok ise 

Sisteme giriş türlerinizde e-imza ile giriş 
yasaklanmıştır. Lütfen diğer giriş türlerini deneyiniz ya 
da sistem yöneticinize başvurunuz. E-imza ile girişi yasaklanmış birisi, e-imza ile girerse 

Onaylı kararlar silinemez. 
Encümen modülünde onaylı karar silinmeye 
çalışıldığında 

Ara kararlar silinemez. 
Encümen modülünde ara karar silinmeye 
çalışıldığında 

Bir önceki karar onaylanmadan bu karar 
onaylanamaz. 

Encümen modülünde eski kararlar onaylanmadan son 
karar onaylanmaya çalışıldığında 

Yalnızca 1 tane 'Başkan' seçilebilir. 
Encümen modülünde birden fazla başkan eklenmeye 
çalışıldığında 

Yalnızca 1 tane 'Onay Makamı' seçilebilir. 
Encümen modülünde birden fazla onay makamı 
eklenmeye çalışıldığında 

Onaylı kararlar silinemez. 
Meclis modülünde onaylı karar silinmeye 
çalışıldığında 

Ara kararlar silinemez. Meclis modülünde ara karar silinmeye çalışıldığında 

Davet yazısını için sıralamalarda aynı değerler 
kullanılmış. Lütfen düzeltiniz. 

Meclis-Encümen ayarlarında sıralamada aynı değerler 
kullanılmışsa 

Bir önceki karar onaylanmadan bu karar 
onaylanamaz. 

Meclis modülünde eski kararlar onaylanmadan son 
karar onaylanmaya çalışıldığında 

Yalnızca 1 tane 'Başkan' seçilebilir. 
Meclis modülünde birden fazla başkan eklenmeye 
çalışıldığında 

Yalnızca 1 tane 'Onay Makamı' seçilebilir. 
Meclis modülünde birden fazla onay makamı 
eklenmeye çalışıldığında 

Bu kişi önceden eklenmiştir. 
Meclis modülünde birden fazla aynı kişi eklenmeye 
çalışıldığında 

Dönüştürmek istediğini dosyanın üst dosyası 
mevcuttur. Üst dosyası olmayan bir dosyayı gerçek 
klasöre dönüştürebilirsiniz. 

Sanal dosya gerçek klasöre dönüştürülürken, üst sanal 
dosyası varsa 

Sdp kaydedilemedi. Aynı kod ya da konu girilemez. Aynı adlı, ya da kodlu sdp eklenmeye çalışıldığında 

Görevli kişi olarak kendinizi seçemezsiniz. 
Takvim oluşturulurken görevli kısmına kişi kendisini 
yazarsa 

Görevli kişi olarak kendinizi seçemezsiniz ya da 
takvimi siz oluşturmadığınız için güncelleme 
yapamazsınız. 

Takvim güncellenirken görevli kısmına kişi kendisini 
yazarsa 

Seçilen üst veri bazı belgelerin üst verisi olarak 
kaydedilmiştir. Güncellenemez 

Üst veri güncellenmeye çalışıldığında, belgelerde 
kullanılmışsa 

Aynı özelliklere sahip klasör bulunmaktadır. Kontrol 
ediniz. Dinamik arşivde, mükerrer alan eklendiğinde 

Zip içindeki uzantı geçersizdir. Zip dosyası içinde .exe, .sh, .js dosyaları mevcutsa 

Mobil sunucuya bağlantı hatası oluştu. Tekrar 
deneyiniz. Mobil imza için mobil sunucuya ulaşılamadığında 

Hazırladığım Belgeler klasöründe bu belgeyi 
bulabilirsiniz. Bu yüzden geri çekme işlemi yapılamaz. 

Havalenin geri çekilmesi işleminde, belgenin üreticisi 
geri çekmeye çalışırsa 

Girdiğiniz tarih ve sıra numarası ile dilekçe 
bulunamamıştır. 

Vatandaş evrak sorgularken, ilgili bilgilerle dilekçe 
bulunamazsa 
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Dilekçeye ait TC Kimlik/Vergi No numarası kayıtlı 
olmadığından cevap dönemiyoruz. 

Vatandaş belge sorgularken, dilekçenin TC kimlik alanı 
girilmemişse 

Dilekçeye ait TC Kimlik/Vergi No numarası girdiğiniz 
TC Kimlik/Vergi No numarası ile uyuşmamaktadır. Vatandaş evrak sorgularken, TC kimlik uyuşmazsa 

Dilekçeye ait Müdürlük bilgisi bulunamadı. 
Vatandaş evrak sorgularken, evrak hiçbir birime 
havale edilmemişse 

Aynı isimli dağıtım, daha önceden eklenmiştir. Farklı 
bir isim veriniz. Aynı isimli dağıtım şablonu girilirse 

Şablon eklenebilmesi için en az bir dağıtım eklenmesi 
gerekmektedir. 

Dağıtım şablonu eklenirken, hiç bir dağıtım 
girilmemişse 

Bu ek, cevap yaz ile oluşturulduğundan silinemez. 
Belge düzenleme ekranında, cevap yazılmış ek 
listeden kaldırılmaya çalışıldığında 

Bu ilgi, cevap yaz ile oluşturulduğundan silinemez. 
Belge düzenleme ekranında, cevap yazılmış ilgi 
listeden kaldırılmaya çalışıldığında 

Belgenin türü form olduğundan havalenin geri çekme 
işlemi yapılamamaktadır. 

Form türündeki belgelerin havalesinin geri çekme 
işlemi yapıldığında 

Aranan kriterlere uygun doküman bulunamamıştır. 
Doküman toplu belgeye dönüştürülürken, filtre 
sonucu liste yoksa 

Önce alt klasörleri siliniz. Eposta modülünde üst klasör silinmeye çalışıldığında 

Kullanıcı adı parola hatalıdır. Eposta modülünde, kayıtlı kullanıcı parola hatalı ise 

Kep hesabınız sistemde bulunmamamktadır. Sistem 
yöneticisinin kep bilgilerinizi sisteme girmesi 
gerekmektedir. 

Gelen bir kep silinmeye çalışıldığında, hesap bilgisi 
yoksa 

Bu kep için paketi indirmiş gözüküyorsunuz, listeyi 
yenileyiniz. Kep paketi tekrar indirilmeye çalışıldığında 

Kep hesabınız sistemde bulunmamaktadır. Sistem 
yöneticisinin kep bilgilerinizi sisteme girmesi 
gerekmektedir. 

Kep paketi indirilmeye çalışıldığında, hesap bilgisi 
yoksa 

Belgenin gereği önceden yapılmıştır, tekrar 
yapılamaz. 

Gereği yapılmış bir havalenin tekrar gereği yapılmaya 
çalışıldığında 

Bu havaleyi başka bir kullanıcı .... ele almıştır. Listeyi 
yenileyiniz. 

Gruba gönderilen havalenin farklı biri tarafından 
kabul edilmişse, bu kullanıcıya 

... isimli alan excelde başlıklar içerisinde 
bulunmamaktadır. 

Excelden toplu şekilde formlar oluşturulurken, excel 
başlığında ilgili alan yoksa 

... isimli başlık form içerisinde alan olarak 
bulunmamaktadır. 

Excelden toplu şekilde formlar oluşturulurken, excel 
başlığında yazan alan formda yoksa 

Formun iş akış sırasında belirtilen dinamik kişi 
sayısından fazla dinamik başlık bulunmaktadır. 
Formun dinamik kişi sayısı : ..., excel dosyasında 
bulunan dinamik alan sayısı: ... 

Excelden toplu şekilde formlar oluşturulurken, 
dinamik başlık sayısı farklı ise 

... isimli kişi sistemde bulunmamaktadır. 
Excelden toplu şekilde formlar oluşturulurken, 
dinamik kişi alanında sistemde birisi yoksa 

... isimli kişi sistemde ... kez geçmektedir. 

Excelden toplu şekilde formlar oluşturulurken, 
dinamik kişi alanında birden fazla aynı ada sahip kişi 
varsa 

Aradan bir sıra numarası yazmanız gerekmektedir. 
Sonraki bir adım giriyorsanız, Sıra Numarası İle Ekle 
alanını boş bırakınız. 

İş akış adımı oluşturulurken, aradan bir sıra numarası 
yerine, maximum sıradan fazla bir sayı girildiğinde 

Başlangıç adımı silinemez. İş akış adımlarından başlangıç adımı silinemez 

Bu adımım Gidilecek Akış Sırasında gösterilen adım 
bağlı adım bitiştir. Bu yüzden bu adımı silemezsiniz. 
Önce bağlı adım bitişteki Bağlı Akış Sıralarını 
güncelleyiniz. 

İş akış adımlarından bağlı adım bitiş silinmeye 
çalışıldığında 
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Aktif olan adımlarda görüşe gönderim yapılabilir, 
listenizi yenileyiniz. 

Aktif olmayan bir iş adımının görüşe gönderilmesi 
istenirse 

İşi ... adlı kişi üzerine almıştır. 
Gruba gönderilen iş adımını farklı bir kişi üzerine 
almışsa 

Başlangıç adımı geri çekilemez. Başlangıç iş adımı geri çekilmeye çalışıldığında 

İş sonlandığı için geri çekilemez. Sonlanmış bir işin, adımı geri çekilemez 

Sonraki adım aktif olmadığından geri çekme işlemi 
yapılamaz. Sonraki iş adımı aktif değilse 

Bu adım bitiş adımıdır. Sonlandırma tanımı ile 
sonlandırınız. Bitiş iş adımının onaylanması yazpılıyorsa 

TC kimlik/Vergi numarasına ait başvuru 
bulunmamaktadır. 

Vatandaş başvurusunu sorgularken, ilgili girdiye göre 
sonuç yoksa 

... başvuru numarası size ait değildir. 
Vatandaş başvuru sorgularken, farklı birisinin başvuru 
numarasını yazmış ise 

... adlı alanı tarih formatına uygun giriniz. Örnek : 
08/02/2018 İzin formu girilirken tarih formatına aykırı ise 

... adlı alanı saat formatına uygun giriniz. Örnek : 
16:00 İzin formu girilirken saat formatına aykırı ise 

... adlı alanı sayı formatına uygun giriniz. İzin formu girilirken sayı formatına aykırı ise 

... adlı alanı tarih - saat formatına uygun giriniz. Örnek 
: 08/02/2018 - 16:00 İzin formu girilirken tarih - saat formatına aykırı ise 

... adlı alandaki ... kullanıcı listesinde 
bulunmamaktadır. 

İzin formu girilirken kişi alanında, ismi olmayan birisi 
yazılırsa 

Bu form izin yapılandırmasında mevcuttur. Formdan 
kaldırdığınız ... adlı alandan dolayı güncelleme 
yapamamaktasınız. Öncelikle izin yapılandırmasından 
bu formu siliniz. Formda güncelleme yapıp, tekrar izin 
yapılandırmasına ekleyiniz. İzin formu yapısında ilgili alan güncellendiğinde 

Bu hazır form önceden eklenmiştir. Eğer güncellemek 
istiyorsanız, öncelikle diğer satırı siliniz. 

İzin yapılandırmasında bir form iki kez yapılandırmaya 
eklenmek istendiğinde 

Kalan izin gün sayısı : .... Fakat ... gün izin alınmaya 
çalışılmaktadır. İzin formunda fazladan izin alınmaya çalışıldığında 

Günlük azami mazaret saati : .... Fakat toplamda ... 
saat mazaret izni  alınmaya çalışılmaktadır. Azami mazaret izninden fazla alınmaya çalışıldığında 

Aylık azami mazaret saati : .... Fakat toplamda ... saat 
mazaret izni alınmaya çalışılmaktadır. 

Aylık azami mazaret izninden fazla alınmaya 
çalışıldığında 

Hafta İçi günlük azami fazla mesai saati : ..... Fakat 
toplamda .... saat fazla mesai alınmaya 
çalışılmaktadır. 

Hafta içi azami fazla mesai saatinden fazla mesai 
yazılıyorsa 

Hafta sonu günlük azami fazla mesai saati : ..... Fakat 
toplamda .... saat fazla mesai alınmaya 
çalışılmaktadır. 

Hafta sonu azami fazla mesai saatinden fazla mesai 
yazılıyorsa 

Aylık azami fazla mesai saati : .... Fakat toplamda ... 
saat fazla mesai alınmaya çalışılmaktadır. Aylık azami fazla mesai saati aşıldığında 

Aynı mahkemeye ait esas numarası girilmiş farklı bir 
dava dosyası bulunmaktadır. Aynı esas numaralı dava girilmeye çalışıldığında 

Tutanak önceden imzaya gönderilmiştir, tekrar 
gönderilemez. 

Meclis modülünde tutanak tekrar imzaya 
gönderilmeye çalışılırsa 

Tutanak özeti önceden imzaya gönderilmiştir, tekrar 
gönderilemez. 

Meclis modülünde tutanak özeti tekrar imzaya 
gönderilmeye çalışılırsa 

Kurum listesinden seçilen bir dağıtımın ismini 
güncellemek istiyorsunuz. Silip tekrar ekleyiniz. Dağıtımdaki kurum ismi güncellemeye çalışıldığında 



91 
 

 

22. Yedekleme  

 

Yazılım gösterilen ftp, disk vs veri alanlarına otomatik yedekleme yapmaktadır. Alınan 

yedekler ve yedeklerin özetleri tutulmakta, bu kayıtlarda değişiklik yapılamamaktadır. 

Kurumun göstereceği yere (ftp, disk vs.) saatlik, günlük, haftalık yedekler otomatik 

alınabilmektedir. Her alınan yedeğin özet bilgisi sistemde tutulmaktadır. Postgresql 9.6 veri 

yedekleme (pg_dump) ile veri tabanı yedeklenebilmektedir. Alınan yedek postgresql 9.6 geri 

yükleme (pg_restore) özelliği ile tekrar yüklenebilir. Bu yedekleme ve geri yükleme işlemi, 

kullanıcı arayüzüne sahip  "pgAdmin" programı ile de yapılabilmektedir. Yedekleme 

konusunda tarafımızdan destek verilmekte ve kuruma destek sağlanmaktadır. 

Birim listesinden seçilen bir dağıtımın ismini 
güncellemek istiyorsunuz. Silip tekrar ekleyiniz. Dağıtımdaki birim ismi güncellemeye çalışıldığında 

Kullanıcı listesinden seçilen bir dağıtımın ismini 
güncellemek istiyorsunuz. Silip tekrar ekleyiniz. Dağıtımdaki kişi ismi güncellemeye çalışıldığında 

Sahibi olduğunuz şablonları silebilirsiniz. Bu şablon 
ortak şablondur. Ortak dağıtım şablonu silinmeye çalışıldığında 

Üst klasörü bulunmamaktadır. 
Eposta modülünde üst klasörü olmayan bir klasörün 
üste taşınmaya çalışılmasında 

Gidilecek olan iş adımı bu iş adımından sonra 
olmalıdır. 

İş akışında, akış kontrol eklenirken, önceki sıra 
numarası yazılırsa 

Girilen sıra numarası bulunamadı. 
İş akışında, akış kontrol eklenirken, olmayan sıra 
numarası yazılırsa 

Girilen sıra numarasında İlgili alanı bir önceki kişi 
belirler olamaz. 

İş akışında, akış kontrol eklenirken, dinamik kişi 
türündeki adımın sırası girilirse 

Gönderilecek bir kurum bulunamamıştır. 
E-yazışma gönderilirken, belgede gönderilecek kurum 
bulunmadığında 

En fazla alinabilecek ucretsiz izin : ... aydır. Fakat ... ay 
izin alınmaya çalışılmaktadır. 

Ücretsiz izin formu doldurulurken, azami ay sayısı 
geçilirse 

Haftalik azami temsilci izin saati : .... Fakat toplamda 
... saat izin alınmaya çalışılmaktadır. Temsilci, azami izin saatini geçtiğinde 

Haftalik azami baş temsilci izin saati : .... Fakat 
toplamda ... saat izin alınmaya çalışılmaktadır. Baş temsilci, azami izin saatini geçtiğinde 

Görüşe gönderilmiş belge havale edilemez Görüşteki belge havale edilmeye çalışıldığında 

Dağıtımdan bilgisine gelen belge havale edilemez 
Dağıtımdan bilgisine gelen belge havale edilmeye 
çalışıldığında 

Birimde evrakçı görevinde olmadığınız için havaleyi 
reddedemezsiniz. 

Evrakçı rolüne sahip olmayan birisi reddetmeye 
çalıştığında 

Bu belge, kurum içinde oluşturulmuş onaylı bir belge 
olup, koordine olduğundan sizin birime 
gönderilmiştir. Havale reddedilemez. Dağıtımdan gelen belge reddedilemez 

Görüşe gönderdiğiniz bu belge reddedilmiştir. Bu 
havaleyi reddedemezsiniz. Görüşe gönderilip, reddedilmiş havale, reddedilemez 

Hazırladığınız belge üzerinde değişiklik yapılmış. 
Havale reddedilemez 

Kişinin kendi hazırladığı belge, değişikliğe uğramış ise 
reddedilemez. 

Bu belgenin gereği yapıldığından düzenleme 
yapılamaz. 

Gereği yapılan havaledeki belge düzenlemeye 
çalışıldığında 



92 
 

 

23. Terim Ve Kısaltmalar 

EBYS: Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi 

API: Uygulama Geliştirme Ara yüzü 

Birim: Organizasyon şemasında belirtilen her kademe, makam. 

Doküman: Sistemde tutulan, kurum için resmi nitelik taşımayan fakat yönetilmesi ve 

depolanması kurum için önem arz eden her türlü bilgi, belge, kitap vb. materyaldir. 

Belge: Herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış ya da 

fonksiyonun sonucunda üretilmiş, içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon için delil 

teşkil eden kayıtlı bilgidir. Dokümandan farkı, resmi nitelik taşıması ve değiştirilmesine izin 

verilmemesidir. Kurum yazışmaları (gelen/giden/iç yazışma) da belge olarak tanımlanmıştır. 

Form: İdarece belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla standartlaştırılmış doküman ya da 

belge 

Ek: Belgenin anlaşılmasını sağlayacak yardımcı belge ve dokümanlardır. 

Belge Tarihçesi: Belgenin oluşturulmasından tasfiye edilmesine Kadar geçen safhanın 

izlenmesini sağlayan görüntü ve çıktılardır. 

İlgi: Yazılan yazının önceden yazılan bir yazıya ek veya alınan bir yazının karşılığı ya da yazının 

tetkiki esnasında müracaat edilmesi gereken belgenin mevcudiyetini ifade eder. 

Üstveri / Metadata:  EBYS elemanlarını tanımlayan bilgilerdir. 

PDF: Taşınabilir Doküman Formatı; platformlar arası taşınabilir ve yazdırılabilir dokümanlar 

oluşturmak amacı ile üretilmiş sayısal bir açık dosya biçimidir. 

PDF/A: PDF dosya formatının ISO standardı almış halidir. Elektronik Dokümanların dijital 

olarak uzun süreli korunması amacı ile özelleştirilmiş PDF formatıdır. 

PNG, BMP, JPEG, GIF, PCX: Resim formatındaki dosya türleri. 

TIFF/TIF: Tekil ya da çoklu sayfaları da destekleyen resim formatı. 

Numaratör: Belge defteri tarzında tek kullanımı garanti eden numara üretici sistem parçası. 
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Birim Arşivi: İDARE’ye bağlı birimlerin görevleri ile ilgili faaliyetleri sonucunda oluşan, 

aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akışı içinde kullanılan arşivlik 

malzemenin belirli bir süre saklandığı, aynı birimin sorumluluğundaki arşivlerdir. 

Kurum Arşivi: İDARE’ nin merkez teşkilatı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik 

malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezi arşivlerdir. 

İmha: Belgenin/dokümanların yasal saklama süreleri sonunda sistemden çıkarılıp yok 

edilmesidir. 

İmha Listeleri: Ayıklama ve İmha Komisyonunca imhaya ayrılan dosyaların bilgilerini içeren 

listelerdir. 

İmha Tutanağı: İmha listelerindeki dosyaların imha edildiğini gösteren belgedir. 

İş Akışı: Belge hazırlanması, dağıtılması ve havale işlemleri süreçlerini kapsayan ve işin 

tamamlanması için izlenen yoldur. 

Onay: Taslak belgenin veya dokümanın yetkili mercii tarafından kabul edilme işlemidir. 

Öncelikli Belge: “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 

içinde yer alan öncelik dereceleri ile gönderilmesine karar verilen belgedir.. 

Paraf: Bakıldı, görüldü, onaylandı işlemlerine karşılık gelen imza niteliği taşımayan onaydır. 

Vekâlet: Bir personelin, izin ve görev gibi nedenlerle görevden ayrı kalması halinde bu kadro 

görevinin geçici bir süre, başka bir personel tarafından yürütülmesidir. 

Versiyon: Uyarlama, sürüm, düzeltme. 

OCR: Optik Karakter Tanıma (Optical Character Recognition). 

TÜBİTAK UEKAE: Bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik alanlarında teknolojik 

çözümler üreten ve uygulayan, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)’a 

bağlı olarak faaliyet gösteren Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’dür. 

Elektronik İmza (e-imza):  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince, ıslak imza ile aynı 

hukuksal etkiye sahip hale getirilmiş olan güvenli ve nitelikli elektronik imza (e-imza)‘dır. 

Elektronik belgenin üretim, iletim, kullanım, saklama ve imhasının sorumlu kişi veya kişiler 

tarafından gerçekleştirildiğini gösteren dijital bir işarettir. 

Elektronik İmza Damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Zaman Damgası: Bir 

elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği 
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zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik 

imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder. 

Dosya: Sayısallaştırılmış bilgi kümesidir. 

Klasör: Belge veya dokümanların elektronik ya da fiziksel olarak içinde bulunduğu ortamı 

ifade eder. 

Seri: Bakanlığın dosya tasnif planında üç haneli numerik kod ve konu bölümü ile ifade edilen 

ve birimlerin ve/veya alt birimlerin birbiri ile benzerlik gösteren fonksiyonları sonucunda 

oluşan dosya ve klasörlerin tamamı 

Alt Seri: Bakanlığın dosya tasnif planında iki haneli numerik kod ve konu bölümü ile ifade 

edilen ve serilerin içindeki dosya ve klasörlerin her biri 

Dosya Tasnif Planı: Kurumsal faaliyetlerin ve bu faaliyetler sonucunda oluşan belgelerin 

kurumsal yapıya ve hiyerarşiye uygun olarak konusal olarak sınıflandırılması için geliştirilmiş 

belge yönetim aracı. 

Standart Dosya Planı: 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 

2005/7 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan plandır. 

Haberleşme Kodu: 13.08.1991 tarih ve 1991/17 sayılı Başbakanlık genelgesi ile yürürlüğe 

konulan, Kamu kurum ve kuruluşlarında, belgenin üretildiği kurumu ve birimi tanımlayan 

kodlardır. 

İdari Birim Kimlik Kodu: Devlet teşkilatı içerisinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 

bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarının tüm alt birimleri için ayrı ayrı tanımlanmış 8 

haneli tekil ve değişmez (unique) nitelikteki koddur 

TS 13298 Standardı: 16.07.2008 tarih ve 26938 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık 

genelgesinde belirtilmiş olan TS 13298 sayılı Elektronik Belge Yönetimi Standardı’dır. 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Elektronik Belge ve 

Elektronik İmza tanımları ile resmi yazışmalarda Bilişim Sistemlerinin kullanımına ilişkin 

düzenlemelerin yer aldığı, 02.02.2015 tarihli, 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren yönetmeliktir. 

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik: Başbakanlıkça yürürlüğe konulan 15.06.1988 

tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliği ifade eder. 
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Platform: EBYS yazılımının kuruma özgü analizi yapıldıktan sonraki uyarlanmış, test edilmiş, 

e-imza vb. bileşenleri ile birlikte artık EBYS sistemi haline gelmesidir. Yani EBYS yazılımı, 

tarayıcısı, e-imzası, sunucunun tümünü içeren sistemdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


