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EBYS Üzerinden Aradığım 

Evrakı Nasıl 

Aramalarda, Kullanıcının parafladığı, imzaladığı, oluşturduğu, kendisine 

sevk edilen, gelen, reddedilen, iade edilen evraklar arayıp bulunabilir. 



Genel Arama 

Evrak menüsündeki, Evrak Arama sekmesinde bulunan Detaylı Arama, sekmeleriyle Genel Arama 

yapılabildiği gibi Kısa yollarım tuşu ile oluşturulan başlık altında da Genel Evrak Arama yapılabilir. 

 
 

 

Evrak Arama ekranında evrak aramada kullanacağınız alanları, “Kriterler” kısmındaki kendi isteğinize 

göre ekleyebilirsiniz ve bu alanları kullanarak arama yapabiliriz. Örneğin “Cevaplandı/Cevap Durumu” 

kriterini ekleyerek evrakın cevaplanma durumuna göre arama yapabiliriz. 



 

 

Evrak Arama Sayfasında Bulunan Tuşların İşlevleri  

• Kolon ve Kriteler 

 

Kolonlar butonu kullanılarak, o anda bulunduğunuz arama sayfasına istediğiniz kolonları 

ekleyip çıkarabiliriz. 



 
 

Kriterler butonu da, o evrak türünün detaylı arama sayfasındaki kriterleri düzenlemeye yardımcı 

olmaktadır. İstenilen kriterler seçilip sağ tarafa geçilir ve kaydet denilir. 

 

 

• İşlem Tarihine Göre Evrak Filtreleme 

 

İşlem yaptığımız ya da gelen evrakları tarihine göre sıralamak isterseniz evrak arama sayfasının sağ 

üst tarafında bulunan “Son İşlem Tarihine Göre Filtre” başlıklı çubuğu istediğimiz süreye göre 

oynatarak, filtreleyebilirsiniz. Varsayılan olarak “7 güne” ayarlanmıştır. 



 
 

 

• Evrak Bilgileri  

 

Kullanıcı evrak arama sayfasına girdiğinde kendisi ile ilgili evrakları görür. Her bir evrak satırının sol 

başında, alt alta 3 düz çizgi şeklinde siyah bir ikon bulunmaktadır. Evrak bilgilerinin bulunduğu ve çeşitli 

işlemleri yapabileceği alandır; 

o Detayları Göster: Evrak ile ilgili künye bilgilerini (Evrakın geldiği, gittiği yer, konusu, 

numarası, içeriği, paraflayan, imzalayan vb. ) gösterir. 

o Güncelle: Kullanıcı gelen evrak üzerinde güncelleme işlemi yapabiliyorsa (evrak bir 

başka kullanıcı üzerinde değil ise) evrak bilgilerini güncellemenize yardımcı olur. Bu 

işlem ile kullanıcıya verilmiş yetki doğrultusunda güncelleme işlemi yapabilir. 

 

 

 

 

 

 

 



Bütün bu bilgilerle beraber Evrak Aramalarımızı “Arama 

Kriterlerimizin” içeriklerini doldurarak bulabiliriz. Tekli arama 

yapılabildiği gibi çoklu kombinasyonlarda üretebiliriz. 

Örneğin; Evrakın aynı anda Kurum İçi Numarası (Genel Numaratör) & 

Konusu & Evrakın nereden geldiği & Evrakı oluşturan kişi 

kriterlerinden biri ya da birkaçı seçilir ve arama işlemine başlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL BİLGİ: 

Evrak aramalarda çoklu kombinasyonlar yapabilirsiniz.  

Örneğin; “Oluşturan” “Konu” Evrakın Geldiği Yer” aynı anda seçilerek arama işlemi daha da hızlanmış 

olur. 

Bir önceki arama kriterlerinin sistem üzerinde saklı kalması isteniliyorsa aşağıdaki başlıklar izlenilebilir. 

  

 

 

Tüm kullanıcılara önemle duyurulur. 

 

EBYS OFİSİ 

e-posta : ebys@karatay.edu.tr 

Tel        : 444 12 51 – 7291 
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