EBYS- İZİN TALEP FORMU HAZIRLAMA (RESİMLİ ANLATIM)
1. EBYS sistemine giriş yapılır ve Evrak Ekle menüsünden “ İzin Talep Formu Ekle” seçilir.

2. Açılan izin formunda gerekli alanlar doldurulur.

3. Dosya Kodu eklemek için ilgili simgeye tıklanır ve aşağıda verilen izin kodlarından ilgili
izin kodu seçilir.

4. Aşağıda verilen formda işaretli alanlar doldurulur. İzin süreleri ve diğer bilgiler doğru
bir şekilde girilmelidir.
 Yerine vekalet edecek kişi buraya yazıldıktan sonra, kişi izni onaylanır
onaylanmaz EBYS-Kişisel Bilgiler kısmından vekaletini vermelidir.
 Paraflayacak kullanıcılar, önce kendini eklemeli sonra biriminde izin sürelerini
takip edecek kişiyi eklemelidir.(2 parafçı olmalıdır)
 İmzalayacak kullanıcılar, ilk imzayı atacak kişi(ilk sırada olmalı) ilk birim amiri
seçilir, sonra ikinci onay alınacak ve imza atacak kişi olan amirinin üstü seçilir.
İmzalayacak kullanıcıların sayısı iki kişi olmak zorundadır. Birimlerde
imzalayacak kullanıcılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İmza Atacak Unvanlar
Personel
Fakülte
Yüksek Okul
Enstitü
Daire
Meslek Y.O.
Başkanlıkları
Akademik
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Müdür Yrd.
Daire Başkanı
Personel için
Dekan
Müdür
Müdür
Genel Sekreter
İdari Personel
Fakülte
Yüksek Okul
Enstitü Sekreteri Daire Başkanı
için
Sekreteri Dekan Sekreteri
Müdür
Genel Sekreter
Müdür
Üst Yöneticiler(Dekan ve Akademik birim Müdürleri) veya birim amirleri izin alırken, formda
imza alanına İlgili Rektör Yardımcısı ve Rektör’e imza açılmalıdır. Daire Başkanları için Genel
Sekreter ve ilgili Rektör Yardımcısına imza açılmalıdır.

5. Şablon Ön İzlemeye tıklanır. Şablon ve izin formu incelenir.

6. E-İmza ile Onaya Sun veya birim amirlerinin e-imzası yoksa Islak İmza İle Onaya Sun’a
tıklanır.

7. E-imza ile onaya sunulan izin form ilk parafçı(kendisi) paraflar. 2. Parafçı olan
Personel İzni takip eden kişi gerekli izin sürelerini inceler ve kendi hesabında(manuel
olarak excel veya defterinde tutar) tuttuğu personelin izin sürelerini kayıt altına
aldıktan sonra paraf atılır. Evrak paraflardan sonra imza atacak kişilere gider.
8. İmza işlemleri bittikten sonra Evrak tarih ve sayısını otomatik olarak sistemden alır.
9. Evrak tekrar izin talep formunu dolduran kişinin hesabına imzalı bir şekilde gelir.

