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1. Amaç
EPİAŞ BT ekibi tarafından geliştirilen uygulamayla, daha önce farklı sistemler içerisinde bulunan tüm
kullanıcı işlemlerini ortak bir alanda toplamak amaçlanmıştır. Geliştirilen uygulama ile, kullanıcı
bilgileri ve bu bilgilerin yönetimi, kullanıcı limit işlemleri, kullanıcı yetki ve yetki grubu işlemleri,
kullanıcı tercihleri gibi direkt kullanıcı odaklı olan yönetim alanlarının tümünün tek bir çatı altında
toplanması amaçlanmıştır.
EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistem, EPİAŞ kontrolünde olan tüm uygulamalarla etkileşim halinde olacaktır.

2. Kapsam
EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi, yayına alınacağı sürümü ile aşağıdaki ihtiyaçları karşılayacaktır;










Kullanıcı bilgileri yönetimi
Kullanıcı ekleme ve güncelleme işlemleri
Kullanıcı statü yönetimi
Kullanıcılar için uygulama bazlı yetki grup yönetimi
Kullanıcılar için uygulama bazlı yetki yönetimi
Kullanıcılar için uygulama bazlı limit kontrolü ve yönetimi
Kullanıcı şifre yönetimi
Kullanıcı tercihleri yönetimi
Farklı dil tercihi yönetimi
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3. Kullanıcı Ekranları
3.1. Kullanıcı Kalıcı Şifre Oluşturma Ekranı

EPİAŞ üzerinde kayıt işlemleri tamamlanmış olan bir organizasyonun, Organizasyon Admini (PKAdmin)
tipindeki kullanıcısına, aşağıdaki bilgileri barındıran bir sistem maili gönderilecektir;




Sisteme giriş için kullanacağı kullanıcı adı
Geçici şifresinin oluştuğu ve kendisine SMS ile gönderildiği bilgisi
Yeni şifresini oluşturmak için ulaşması gereken, şifre oluşturma sayfası linki

UYARI: Kullanıcılar geçici şifrelerini değiştirmedikleri takdirde “Onaylı” statüsünde olamayacak ve
işlem gerçekleştiremeyeceklerdir.
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İşlem Adımları
1. EKYS üzerinden gönderilen sistem E – Postası üzerindeki şifre değiştirme Link’ine tıklanır.
2. EKYS Kalıcı Şifre Oluşturma ekranına ulaşılır.
3. Ekran üzerinde aşağıdaki alanlar görüntülenir;
a. Kullanıcı Adı
b. Şifre
c. Yeni Şifre
d. Şifre (Tekrar)
e. Capthca
f. Kaydet Butonu
4. Kullanıcı adı alanı otomatik olarak dolacaktır.
5. Şifre alanına, EKYS tarafından gönderilmiş olan geçici şifre bilgisi girilir.
6. Yeni Şifre alanına, gerçek şifre girilir.
7. Şifre (Tekrar) alanına, Yeni Şifre alanında girilmiş olan şifre tekrar girilir.
8. Capthca kontrolü geçilir.
9. Kaydet butonu tıklanır.
10. EKYS tarafından kalıcı şifreniz oluşturulmuştur E – Postası alınır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler







Online kayıt işlemlerinde TCK No bilgisi yanlış olan kullanıcılar, TCKNo bilgilerini
düzenlemedikleri takdirde, şifre oluşturamayacaklardır. Bu kullanıcıların EPİAŞ Kayıt birimiyle
iletişime geçmeleri ve TCK No bilgilerini doğrulamaları gerekecektir.
Şifre, en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır
Şifre, türkçe karakter içermemelidir
Şifre, en az 1 büyük, 1 küçük harf, 1 rakam ve 1 özel karakter (!'^+%/()=?*-) içermelidir
Şifre, son 3 şifrenizden biri olmamalıdır
Şifre, ad ya da soyadınızı içermemelidir
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3.2. Kullanıcı Login Ekranı

Geçici şifresini yenilemiş ve “Onaylı” statüsünde olan kullanıcıların, EKYS (EPİAŞ Kimlik Yönetim
Sistemi) girişi için kullanacakları giriş ekranıdır.

İşlem Adımları
1. EKYS Login adresine giriş yapılır.
2. EKYS Giriş ekranı görüntülenir.
3. Kullanıcı adı alanına, sistemde kayıtlı ve EKYS tarafından mail olarak da bildirilmiş olan Kullanıcı
Adı bilgisi girilir.
4. Şifre alanına, geçici şifre sonrası kullanıcının oluşturmuş olduğu kalıcı şifresi girilir.
5. Giriş butonuna tıklanır.
6. EKYS Dashboard ekranına ulaşılır.
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3.3. PKAdmin Giriş Ekranı (DashBoard)

Kullanıcı tipi, Organizasyon Admin olan kullanıcının, Epiaş Kimlik Yönetim Sistemi’ne Login olduğunda
karşılaşacağı ekrandır.
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Menü ve Üst Banner

Organizasyon Admin kullanıcısı Menü içerisinde aşağıdaki menü elemanlarını görüntüleyebilecektir;
 Kullanıcı İşlemleri
o Bilgilerim
o Kullanıcı Listele
 Yetki Grubu İşlemleri
o “Org.Kısa.Adı” Yetkileri ve Yetki Grupları
 Limit İşlemleri
o Kullanıcı Limit İşlemleri

Organizasyon Admin kullanıcısı ayrıca, üst banner alanında kullanıcı adını, Tercihlerim butonunu,
Uygulama Dil Değiştirme butonunu ve Çıkış butonunu görüntüleyecektir.

Tercihlerim Butonu
Dil Değiştirme Butonu
Çıkış Butonu
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Kullanıcı Özet Bilgi

Ekranın üst orta kısmında kullanıcı özet bilgisi yer alır. Özet bilgi içerisinde aşağıdaki alanlar
görüntülenir;

Alan
Kullanıcı İkonu
Kullanıcı Tipi
Kullanıcı adı ve soyadı
Organizasyon Kısa Adı
Organizasyon ETSO Kodu
Görev
Kullanıcı Adı

Açıklama
Kullanıcıların, “Tercihlerim” bölümü içerisinden de değiştirebilecekleri ve
EKYS içerisinde kullanacakları kullanıcı ikonudur.
Organizasyona bağlı kullanıcı tipini verir. Örnek: Organizasyon Admin
Kullanıcının, gerçek adı ve soyadıdır.
Kullanıcının, bağlı olduğu organizasyonun kısa adıdır.
Kullanıcının, bağlı olduğu organizasyonun ETSO kodudur.
Kullanıcının, EKYS üzerinde kendisinin yazabileceği, kullanıcı dostu ayraç
özelliktir. Örnekler: xyz Uzmanı.
Kullanıcının, EPİAŞ sistemleri üzerinde kullandığı ve kullanacağı kullanıcı
adıdır. Örnek: PK123

Kısa Yol Butonları
Ekranın tam orta kısmında işlevsel kısa yol butonları yer alır, bu butonlar Organizasyon Admin’i
kullanıcısı için aşağıdakilerden oluşmaktadır;





Bilgilerim: Kullanıcının kendi detay bilgilerini görüntüleyeceği ekrana yönlendirir.
Kullanıcı İşlemleri: Alt kullanıcı listeleme ekranına yönlendirir.
Yetki Grubu İşlemleri: Organizasyona ait yetki grubu işlemlerinin gerçekleştirileceği ekrana
yönlendirir.
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Son İşlemler ve Bildirimler

Kısa yol butonlarının aşağısında Son İşlemler ve Bildirimler alanları görüntülenir.


Son İşlemler: Kullanıcının, o gün için gerçekleştirdiği son işlemler listesidir.
o Gün, ay, saat, dakika ve işlem açıklaması ile listelenir.



Bildirimler: Kullanıcıya, o gün için gelen bildirimler listesidir.
o Gün, ay, saat, dakika ve bildirim açıklaması ile listelenir.
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3.4. Kullanıcı İşlemleri - Bilgilerim Ekranı

Her tip kullanıcının görüntüleyeceği Bilgilerim ekranı aşağıdaki alanlardan oluşur;




Kullanıcı Bilgileri
Yetki Grupları
Organizasyona Bağlı Kullanıcılar

Bilgilerim ekranına iki farklı yolla ulaşılabilir:
1. Menu -> Kullanıcı İşlemleri -> Bilgilerim
2. PKAdmin DashBoard -> Bilgilerim Butonu
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Kullanıcı Bilgileri

Kullanıcının, kişisel bilgilerini görüntüleyeceği ve güncelleyebileceği bölümdür.
Alan
Organizasyon
Organizasyon ETSO Kodu
Görev
Kullanıcı Adı
Kullanıcı adı ve soyadı
TCK No
Telefon
E-Posta
Statü
Organizasyon Sorumlusu

3.03.2017

Açıklama
Kullanıcının, bağlı olduğu organizasyonun tam adıdır.
Kullanıcının, bağlı olduğu organizasyonun ETSO kodudur.
Kullanıcının, EKYS üzerinde kendisinin yazabileceği, kullanıcı dostu ayraç
özelliktir. Örnek: xyz Uzmanı.
Kullanıcının, EPİAŞ sistemleri üzerinde kullandığı ve kullanacağı kullanıcı
adıdır. Örnek: PK123
Kullanıcının, gerçek adı ve soyadıdır.
Kullanıcının, TC Kimlik Numarası alanıdır. Güncelleme işlemlerinde doğru
şekilde doldurulması zorunludur.
Kullanıcının, ulaşılabilir olan ve gerek bilgilendirme gerekse onay
işlemlerinde kullanılacak olan cep telefonu numarasıdır.
Kullanıcının, gerek bilgilendirme gerekse onaylama işlemlerinde
kullanılacak olan E-Posta adresidir.
Kullanıcının statüsüdür (Onay Bekliyor, Onaylı, Askıda, Silinmiş)
Kullanıcının bağlı olduğu organizasyonda sorumlu kişi olup olmadığını
gösterir.
DGPYS içerisinde de yer alan, herhangi bir durumda EPİAŞ tarafından ilk
ulaşılacak kişidir. Sonradan değiştirilmediği sürece Organizasyon Admin’i
olarak kayıt olmuş olan kullanıcı, aynı zamanda Organizasyon Sorumlusu
olarak kabul edilir.
 Bir organizasyonda en fazla bir kişi organizasyon sorumlusu olabilir.
 Bir organizasyonda mutlaka bir organizasyon sorumlusu olmalıdır.
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Düzenle
Kullanıcının, kişisel bilgilerini güncellemek için kullanacağı fonksiyondur. Düzenle butonuna
tıklandığında sadece şu bölümler düzenlenebilir olacaktır;





Görev
TCK No
Telefon
E-Posta

İşlem Adımları
7.
8.
9.
10.
11.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Bilgilerim butonuna tıklanır
Bilgilerim ekranına ulaşılır.
Bilgilerim ekranı üzerinde Kullanıcı Bilgileri alanında bulunan Düzenle butonuna tıklanır.
Ekran üzerinde Görev, TCK No, Telefon, E-Posta bilgileriyle ilgili istenen değişiklikler
gerçekleştirilir.
12. Kaydet butonuna tıklanır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler: TCK No hatalı, eksik, boş olması durumunda kayıt işlemi
tamamlanamaz. TCK No bilgisi doğru olarak verilmelidir.
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Yetki Grupları

Kullanıcının, işlem yapmaya yetkili olduğu uygulamalar için kendisine verilen yetki gruplarını listeleyip,
bu yetki gruplarının içinde hangi yetkilerin olduğunu görüntüleyebileceği bölümdür.
Kullanıcı ilgili bölüm içerisinde, sağ tarafta; işlem yapma yetkisi olan uygulamaları, sol tarafta ise sağ
tarafta sıralanmış olan uygulamalar içerisindeki yetki gruplarını listeler.
Dikkat Edilmesi Gerekenler: Bir kullanıcı, bir uygulama için sadece bir yetki grubunda olabilir.
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Yetki Grubu İçindeki Yetkileri Görüntüle

İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.
5.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Bilgilerim butonuna tıklanır
Bilgilerim ekranına ulaşılır.
Bilgilerim ekranı üzerinde Yetki Grupları alanında bulunan bir yetki grubuna tıklar
Yetki Grubu, yetki listesi detayı Pop-Up’ı görüntülenir.
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Organizasyona Bağlı Kullanıcılar

Organizasyon Admin kullanıcısı için tasarlanmış olan ve Bilgilerim ekranının sağ tarafında yer alan,
organizasyona bağlı alt kullanıcı listesi bölümüdür. Kullanıcı kolaylığı düşünülerek tasarlanmış olan
bölümü, kullanıcı listele ekranına gitmeden, bir kullanıcıyı direkt olarak bulma amacıyla kullanılacaktır.



Organizasyona bağlı kullanıcılar listesinde yer alan bir kullanıcıya tıklandığında, ilgili kullanıcı
detay ekranına ulaşılacaktır.
Organizasyona bağlı kullanıcılar listesi içerisinde bulunan “Arama Kutusu” ile Ad-Soyad, Görev ve
Kullanıcı Adına göre arama yapabilir.

Organizasyona bağlı kullanıcılar aşağıdaki özellikleriyle listelenir;
 Kullanıcı ikonu
 Görev
 Adı ve Soyadı
 Kullanıcı Adı
Dikkat Edilmesi Gerekenler: Organizasyona bağlı kullanıcılar listesinde sadece “Onaylı”
statüsündeki kullanıcılar listelenir. Diğer statülerdeki kullanıcıları listelemek ve görüntülemek için
Kullanıcı Listeleme ekranı kullanılır.
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3.5. Kullanıcı İşlemleri – Kullanıcı Listele

Kullanıcının, kendi bağlı olduğu organizasyona bağlı diğer kullanıcıları, daha detaylı aramasını
sağlayacak olan ekrandır. Kullanıcı listeleme ekranında kullanılabilir olan filtreler aşağıdaki gibidir;








Kullanıcı Bilgileri
o Kullanıcı Adı
o Ad-Soyad
o TCK No
o Telefon
Kullanıcı Statüsü
o Onay Bekleyen
o Onaylı
o Askıda
o Silinmiş
Kullanıcı Tipi
o Yönetici
o Kullanıcı
o Sorumlu
Yetki Grupları
o Organizasyon içinde tanımlanmış olan yetki grubu seçimi
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Kullanıcı Filtrele
İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
Kullanıcı Listele ekranı üzerinde, aranacak olan kullanıcı için gerekli filtreler seçilir.

5.
butonuna tıklanır.
6. Sistem, kullanıcı tarafından girilmiş olan kriterler bazında kullanıcı filtreleme işlemini
gerçekleştirir.
7. Arama sonuçları, filtreleme alanı altında yer alan listeleme alanına aşağıdaki bilgilerle
listelenir
a. Kullanıcı Adı
b. TCK No
c. Ad
d. Soyad
e. Telefon
f. Statü
g. Görev
h. Kullanıcı Tipi
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3.6. Kullanıcı Görüntüle

Kullanıcının, kendi organizasyonuna bağlı bir kullanıcının detay bilgilerini görüntülediği ekrandır.
İki farklı yolla ulaşılabilir;
 Kullanıcı Listele -> Filtrele –> Detay Görüntüle
 Bilgilerim –> Organizasyona bağlı kullanıcılar listesi -> Detay Görüntüle
İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
Kullanıcı Listele ekranı üzerinde, aranacak olan kullanıcı için gerekli filtreler seçilir.

5.
butonuna tıklanır.
6. Sistem, kullanıcı tarafından girilmiş olan kriterler bazında kullanıcı filtreleme işlemini
gerçekleştirir.
7. Arama sonuçları, filtreleme alanı altında yer alan listeleme alanında listelenir.
8. Kullanıcı, liste içerisinde yer alan ve detayını görüntülemek istediği kullanıcıya tıklar.
9. Kullanıcı detay ekranı görüntülenir.
10. Ekran içerisinde detayları görüntülenmek istenen kullanıcıya ait olan aşağıdaki alanlar
görüntülenir.
a. Kullanıcı Bilgileri
b. Yetki Grupları
c. Kullanıcı Limitleri
d. İşlem Geçmişi ve Bildirimler
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3.7. Alt Kullanıcı Bilgilerini Düzenle
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Organizasyon Admini ve “Kullanıcı Bilgileri Düzenleme” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonuna bağlı bir kullanıcının detay bilgilerini görüntüleyip, detayını görüntülediği kullanıcının
“Kullanıcı Bilgilerini” düzenleyeceği ekrandır.
Detay bilgileri görüntülenen alt kullanıcının, “Kullanıcı Bilgileri Düzenleme” alanında aşağıdaki bilgileri
düzenlenebilir;
 Görev
 TCK No
 Telefon
 E – Posta
 Organizasyon Sorumlusu mu? Evet/Hayır
İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
Kullanıcı Listele ekranı üzerinde, aranacak olan kullanıcı için gerekli filtreler seçilir.

5.
butonuna tıklanır.
6. Sistem, kullanıcı tarafından girilmiş olan kriterler bazında kullanıcı filtreleme işlemini
gerçekleştirir.
7. Arama sonuçları, filtreleme alanı altında yer alan listeleme alanında listelenir.
8. Kullanıcı, liste içerisinde yer alan ve detayını görüntülemek istediği kullanıcıya tıklar.
9. Kullanıcı detay ekranı görüntülenir.
10. Ekran içerisinde detayları görüntülenmek istenen kullanıcıya ait olan aşağıdaki alanlar
görüntülenir.
a. Kullanıcı Bilgileri
b. Yetki Grupları
c. Kullanıcı Limitleri
d. İşlem Geçmişi ve Bildirimler
11. Detay bilgileri görüntülenen kullanıcının “Kullanıcı Bilgileri” alanında yer alan “Düzenle”
butonuna tıklanır.
12. Kullanıcı Bilgileri alanı içerisinde güncellenebilir olan alanlar düzenlenebilir hale gelir
a. Görev
b. TCK No
c. Telefon
d. E – Posta
e. Organizasyon Sorumlusu mu? Evet/Hayır
13. Kullanıcı Bilgileri alanı içerisinde istenen düzenlemeler gerçekleştirilir.
14. “Kaydet” butonuna tıklanır.
15. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir ve ilgili kullanıcı için kullanıcı bilgileri güncelleme
işlemi tamamlanır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
 TCK No geçerli ve doğru olmalıdır. Girilen TCK No yanlış olması durumunda güncelleme işlemi
tamamlanmaz.
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3.8. Alt Kullanıcı İşlem Geçmişi ve Bildirimlerini Görüntüle

Organizasyon Admini ve “Alt Kullanıcı Görüntüleme” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonuna bağlı bir kullanıcının detay bilgilerini görüntüleyip, detayını görüntülediği kullanıcının
“İşlem Geçmişi ve Bildirimler” alanında yer alan kayıtları listelemesidir. Tarih filtresi kullanılarak geriye
dönük 30 günlük zaman aralığındaki bir güne ait kayıtlar listelenebilir.
İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
Kullanıcı Listele ekranı üzerinde, aranacak olan kullanıcı için gerekli filtreler seçilir.

5.
butonuna tıklanır.
6. Sistem, kullanıcı tarafından girilmiş olan kriterler bazında kullanıcı filtreleme işlemini
gerçekleştirir.
7. Arama sonuçları, filtreleme alanı altında yer alan listeleme alanında listelenir.
8. Kullanıcı, liste içerisinde yer alan ve detayını görüntülemek istediği kullanıcıya tıklar.
9. Kullanıcı detay ekranı görüntülenir.
10. Ekran içerisinde detayları görüntülenmek istenen kullanıcıya ait olan aşağıdaki alanlar
görüntülenir.
a. Kullanıcı Bilgileri
b. Yetki Grupları
c. Kullanıcı Limitleri
d. İşlem Geçmişi ve Bildirimler
11. Varsayılan olarak “İşlem Geçmişi ve Bildirimler” alanında kullanıcıya ait işlem geçmişi açık bir
şekilde görüntülenir ve o güne ait işlem geçmişi listelenir.
12. Kullanıcıya gelen bildirimleri görüntülemek için “İşlem Geçmişi ve Bildirimler” alanında
“Bildirimler” Tab’ına tıklanır.
13. Kullanıcıya o gün gelmiş olan bildirimler listelenir.
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3.9. Alt Kullanıcı Yetki Gruplarını Düzenle
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Organizasyon Admini ve “Kullanıcı Yetki Grupları Düzenleme” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonuna bağlı bir kullanıcının detay bilgilerini görüntüleyip, detayını görüntülediği kullanıcının
“Yetki Gruplarını” düzenleyeceği ekrandır.
Detay bilgileri görüntülenen alt kullanıcının, “Yetki Grupları” güncelleme işlemleri uygulama bazlı
olarak gerçekleştirilir. İlgili kullanıcı hangi uygulamalarda yetkiliyse, o uygulama için yetki grup değişimi
gerçekleştirilir.
İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
Kullanıcı Listele ekranı üzerinde, aranacak olan kullanıcı için gerekli filtreler seçilir.

5.
butonuna tıklanır.
6. Sistem, kullanıcı tarafından girilmiş olan kriterler bazında kullanıcı filtreleme işlemini
gerçekleştirir.
7. Arama sonuçları, filtreleme alanı altında yer alan listeleme alanında listelenir.
8. Kullanıcı, liste içerisinde yer alan ve detayını görüntülemek istediği kullanıcıya tıklar.
9. Kullanıcı detay ekranı görüntülenir.
10. Ekran içerisinde detayları görüntülenmek istenen kullanıcıya ait olan aşağıdaki alanlar
görüntülenir.
a. Kullanıcı Bilgileri
b. Yetki Grupları
c. Kullanıcı Limitleri
d. İşlem Geçmişi ve Bildirimler
11. Detay bilgileri görüntülenen kullanıcının “Yetki Grupları” alanında yer alan “Yetki Grup
Güncelle” butonuna tıklanır.
12. Yetki Grupları alanı içerisinde ilgili kullanıcının yetkili olduğu uygulama için kendisine verilmiş
olan yetki grubu değiştirilebilir hale gelir.
13. Yetki grup değiştirme kontrolü kullanılarak, ilgili uygulama için oluşturulmuş olan yetki
gruplarından biri seçilir.
14. “Kaydet” butonuna tıklanır.
15. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir ve ilgili kullanıcı için yeti grup güncelleme işlemi
tamamlanır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
 Bir kullanıcı, bir uygulama için, bir yetki grubuna sahip olabilir.
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Alt Kullanıcıyı Bir Uygulama İçin Yetkisiz Yap
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Organizasyon Admini ve “Kullanıcı Yetki Grupları Düzenleme” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonuna bağlı bir kullanıcının detay bilgilerini görüntüleyip, detayını görüntülediği kullanıcıyı
bir uygulama için “Yetkisiz” hale getirmesi için kullanacağı fonksiyondur.
Detay bilgileri görüntülenen alt kullanıcının, “Yetki Grupları” güncelleme işlemleri uygulama bazlı
olarak gerçekleştirilir. İlgili kullanıcı hangi uygulamalarda yetkiliyse, o uygulama için yetki grup değişimi
gerçekleştirilir.
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İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
Kullanıcı Listele ekranı üzerinde, aranacak olan kullanıcı için gerekli filtreler seçilir.

5.
butonuna tıklanır.
6. Sistem, kullanıcı tarafından girilmiş olan kriterler bazında kullanıcı filtreleme işlemini
gerçekleştirir.
7. Arama sonuçları, filtreleme alanı altında yer alan listeleme alanında listelenir.
8. Kullanıcı, liste içerisinde yer alan ve detayını görüntülemek istediği kullanıcıya tıklar.
9. Kullanıcı detay ekranı görüntülenir.
10. Ekran içerisinde detayları görüntülenmek istenen kullanıcıya ait olan aşağıdaki alanlar
görüntülenir.
a. Kullanıcı Bilgileri
b. Yetki Grupları
c. Kullanıcı Limitleri
d. İşlem Geçmişi ve Bildirimler
11. Detay bilgileri görüntülenen kullanıcının “Yetki Grupları” alanında yer alan “Yetki Grup
Güncelle” butonuna tıklanır.
12. Yetki Grupları alanı içerisinde ilgili kullanıcının yetkili olduğu uygulama için kendisine verilmiş
olan yetki grubu değiştirilebilir hale gelir.
13. Yetki grup değiştirme kontrolü kullanılarak, ilgili uygulama için “Seçili Değil” seçeneği seçilir.
14. “Kaydet” butonuna tıklanır.
15. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.
16. İlgili kullanıcının Yetki Grupları paneli içerisinde, “Seçili Değil” olarak seçilmiş olan uygulama,
uygulama ve yetki grupları listesi içerisinden kaldırılır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
 Bir kullanıcı, bir uygulama için, bir yetki grubuna sahip olabilir.
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Organizasyon Admini ve “Kullanıcı Limitlerini Düzenleme” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonuna bağlı bir kullanıcının detay bilgilerini görüntüleyip, detayını görüntülediği kullanıcının
“Kullanıcı Limitlerini” düzenleyeceği ekrandır.
Detay bilgileri görüntülenen alt kullanıcının, “Kullanıcı Limitleri” güncelleme işlemleri uygulama bazlı
olarak gerçekleştirilir. İlgili kullanıcı hangi uygulamalarda yetkiliyse, o uygulama için kullanıcı limit
değişimi gerçekleştirilir.
İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
Kullanıcı Listele ekranı üzerinde, aranacak olan kullanıcı için gerekli filtreler seçilir.

5.
butonuna tıklanır.
6. Sistem, kullanıcı tarafından girilmiş olan kriterler bazında kullanıcı filtreleme işlemini
gerçekleştirir.
7. Arama sonuçları, filtreleme alanı altında yer alan listeleme alanında listelenir.
8. Kullanıcı, liste içerisinde yer alan ve detayını görüntülemek istediği kullanıcıya tıklar.
9. Kullanıcı detay ekranı görüntülenir.
10. Ekran içerisinde detayları görüntülenmek istenen kullanıcıya ait olan aşağıdaki alanlar
görüntülenir.
a. Kullanıcı Bilgileri
b. Yetki Grupları
c. Kullanıcı Limitleri
d. İşlem Geçmişi ve Bildirimler
11. Detay bilgileri görüntülenen kullanıcının “Kullanıcı Limitleri” alanında yer alan “Limit Güncelle”
butonuna tıklanır.
12. “Kullanıcı Limitleri” alanında yer alan uygulama Tab’larından, limit düzenlemesi
gerçekleştirilecek olan uygulama Tab’ı seçilir.
13. Sistem, limit bilgileri düzenlenecek olan kullanıcının, seçilmiş olan uygulama için kayıtlı olan
Admin ve Kullanıcı limitlerini gösterir.
14. Kullanıcıya ait Admin ve/veya Kullanıcı limitleri Slider kontrolleri aracılığıyla ya da direkt olarak
girilerek düzenlenir.
15. “Kaydet” butonuna tıklanır.
16. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir ve ilgili kullanıcı için yeti grup güncelleme işlemi
tamamlanır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
 Kullanıcı limitleri, Admin limitlerinin sınırlarını minimum/maksimum düzeyde aşamaz.
 Kullanıcılar, Admin limitlerini EPİAŞ sistemleri içerisinde aşamaz
 Kullanıcılar, kullanıcı limitlerini EPİAŞ sistemleri içerisinde aştıklarında uyarı mesajı
görüntülerler ve eğer işlemlerine devam etmek isterlerse Admin limitlerine kadar devam
edebilirler.
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Organizasyon Admini ve “Kullanıcı Limitlerini Düzenleme” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonuna bağlı bir kullanıcının detay bilgilerini görüntüleyip, detayını görüntülediği kullanıcının
“Kullanıcı Limitlerini” düzenleyeceği ekrandır.
İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
Kullanıcı Listele ekranı üzerinde, aranacak olan “Onay Bekliyor” statüsündeki kullanıcı için
gerekli filtreler seçilir.

5.
butonuna tıklanır.
6. Sistem, kullanıcı tarafından girilmiş olan kriterler bazında kullanıcı filtreleme işlemini
gerçekleştirir.
7. Arama sonuçları, filtreleme alanı altında yer alan listeleme alanında listelenir.
8. Kullanıcı, liste içerisinde yer alan ve detayını görüntülemek istediği kullanıcıya tıklar.
9. Kullanıcı detay ekranı görüntülenir.
10. Ekran içerisinde detayları görüntülenmek istenen kullanıcıya ait olan aşağıdaki alanlar
görüntülenir.
a. Kullanıcı Bilgileri
b. Yetki Grupları
c. Kullanıcı Limitleri
d. İşlem Geçmişi ve Bildirimler
11. Detay bilgileri görüntülenen kullanıcının “Kullanıcı Bilgileri” alanında yer alan “Düzenle”
butonu kullanılarak, eksik ya da yanlış girilmiş olan kullanıcı bilgileri düzenlenir.
12. “Kaydet” butonuna tıklanır.
13. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.
14. “Kullanıcı Bilgileri” alanında yer alan “Geçici Şifre Gönder” butonuna tıklanır.
15. Sistem, “Geçici Şifre Gönderim Onayı” onay mesajını gösterir.
16. Sistem onay mesajına
butonu ile onay verilir.
17. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler
Geçici şifresi kendisine ulaşmamış ve kalıcı şifresini oluşturmamış olan kullanıcılar EKYS ekranlarında
“Onaylı” statüsüne geçemeyeceklerdir. Bir kullanıcı, kendi kalıcı şifresini oluşturduktan sonra “Onaylı”
statüsüne geçecektir.
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Organizasyon Admini ve “Alt Kullanıcı Statü Değiştirme” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonuna bağlı bir kullanıcının detay bilgilerini görüntüleyip, detayını görüntülediği kullanıcının
statüsünü “Askıda” olarak değiştirmesidir.
İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
Kullanıcı Listele ekranı üzerinde, “Onaylı” statüsünde aranacak olan kullanıcı için gerekli
filtreler seçilir.

5.
butonuna tıklanır.
6. Sistem, kullanıcı tarafından girilmiş olan kriterler bazında kullanıcı filtreleme işlemini
gerçekleştirir.
7. Arama sonuçları, filtreleme alanı altında yer alan listeleme alanında listelenir.
8. Kullanıcı, liste içerisinde yer alan ve detayını görüntülemek istediği kullanıcıya tıklar.
9. Kullanıcı detay ekranı görüntülenir.
10. Ekran içerisinde detayları görüntülenmek istenen kullanıcıya ait olan aşağıdaki alanlar
görüntülenir.
a. Kullanıcı Bilgileri
b. Yetki Grupları
c. Kullanıcı Limitleri
d. İşlem Geçmişi ve Bildirimler
11. Detay bilgileri görüntülenen “Onaylı” statüsündeki kullanıcının “Kullanıcı Bilgileri” alanında yer
alan “Askıya Al” butonuna tıklanır.
12. Sistem, “Askıya alma işlemi sonrası ilgili kullanıcı, hiçbir yetkiye sahip olmayacaktır.
13. Kullanıcı askıya alma işlemini gerçekleştirmek istiyor musunuz?” onay sorusunu sorar.
14. Sistem onay sorusuna
butonuna tıklanarak onay verilir.
15. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir ve ilgili kullanıcı statüsü “Askıda” olarak değişir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler



Askıya alınan kullanıcı, EPİAŞ sistemleri içerisinde işlem yapamaz.
Askıda statüsündeki kullanıcı detayları sonradan görüntülenebilir ve kullanıcı yeniden Onaylı
statüsüne alınabilir.
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3.13.

Alt Kullanıcıyı Onaylı Statüsüne Al

Organizasyon Admini ve “Alt Kullanıcı Statü Değiştirme” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonuna bağlı “Askıda” statüsünde bir kullanıcının detay bilgilerini görüntüleyip, detayını
görüntülediği kullanıcının statüsünü “Onaylı” olarak değiştirmesidir.
İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
Kullanıcı Listele ekranı üzerinde, “Askıda” statüsünde aranacak olan kullanıcı için gerekli
filtreler seçilir.

5.
butonuna tıklanır.
6. Sistem, kullanıcı tarafından girilmiş olan kriterler bazında kullanıcı filtreleme işlemini
gerçekleştirir.
7. Arama sonuçları, filtreleme alanı altında yer alan listeleme alanında listelenir.
8. Kullanıcı, liste içerisinde yer alan ve detayını görüntülemek istediği kullanıcıya tıklar.
9. Kullanıcı detay ekranı görüntülenir.
10. Ekran içerisinde detayları görüntülenmek istenen kullanıcıya ait olan aşağıdaki alanlar
görüntülenir.
a. Kullanıcı Bilgileri
b. Yetki Grupları
c. Kullanıcı Limitleri
d. İşlem Geçmişi ve Bildirimler
11. Detay bilgileri görüntülenen “Askıda” statüsündeki kullanıcının “Kullanıcı Bilgileri” alanında yer
alan “Onaylı Statüsüne Al” butonuna tıklanır.
12. Sistem, “ ’Ad+Soyad’ kullanıcısının, kullanıcı statüsü Onaylı olarak değiştirilecektir. Onaylıyor
musunuz? Onay mesajını gösterir.
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13. Sistem onay mesajına
butonuna tıklanarak onay verilir.
14. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir ve ilgili kullanıcı statüsü “Onaylı” olarak değişir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler


Daha önceden Onaylı statüsünde olan ve sonradan Askıya alınmış olan bir kullanıcı yeniden
Onaylı statüsüne alındığında, Onaylı statüsündeyken kullandığı son şifresiyle sisteme girebilir
durumda olacaktır.
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3.14.

Alt Kullanıcıyı Sil

Organizasyon Admini ve “Alt Kullanıcı Silme” yetkisine sahip kullanıcıların kendi organizasyonuna bağlı
bir kullanıcının detay bilgilerini görüntüleyip, detayını görüntülediği kullanıcıyı silmesi işlemidir.
İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
Kullanıcı Listele ekranı üzerinde aranacak olan kullanıcı için gerekli filtreler seçilir.

5.
butonuna tıklanır.
6. Sistem, kullanıcı tarafından girilmiş olan kriterler bazında kullanıcı filtreleme işlemini
gerçekleştirir.
7. Arama sonuçları, filtreleme alanı altında yer alan listeleme alanında listelenir.
8. Kullanıcı, liste içerisinde yer alan ve detayını görüntülemek istediği kullanıcıya tıklar.
9. Kullanıcı detay ekranı görüntülenir.
10. Ekran içerisinde detayları görüntülenmek istenen kullanıcıya ait olan aşağıdaki alanlar
görüntülenir.
a. Kullanıcı Bilgileri
b. Yetki Grupları
c. Kullanıcı Limitleri
d. İşlem Geçmişi ve Bildirimler
11. Detay bilgileri görüntülenen kullanıcının “Kullanıcı Bilgileri” alanında yer alan “Sil” butonuna
tıklanır.
12. Sistem, “ ’Ad+Soyad’ isimli kullanıcının hesabını silmek istediğinize emin misiniz?“ Onay
mesajını gösterir.
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13. Sistem onay mesajına
butonuna tıklanarak onay verilir.
14. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir ve ilgili kullanıcı statüsü “Silinmiş” olarak değişir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler



Silinmiş statüsüne alınmış olan bir kullanıcıların, kullanıcı detayları görüntülenmez.
Silinmiş statüsüne alınmış olan kullanıcı daha sonra “Onaylı” statüsüne çekilemez.
o Bu gibi bir durumda kullanıcı, yeniden oluşturulur.
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3.15.

3.03.2017

Alt Kullanıcı Ekle

EPİAŞ

40

EPİAŞ EKYS Projesi Kullanıcı Kılavuzu

Organizasyon Admini ve “Alt Kullanıcı Ekleme” yetkisine sahip kullanıcıların kendi organizasyonuna
bağlı yeni bir alt kullanıcı eklemesi işlemidir.
İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Menu –> Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Listele butonuna tıklanır
3. Kullanıcı Listeleme ekranına ulaşılır.
4. Kullanıcı Listele ekranı üzerinde aranacak olan kullanıcı için gerekli filtreler seçilir.
5.
butonuna tıklanır.
6. “Yeni Alt Kullanıcı Ekle” Pop-Up’ı açılır.
7. “Yeni Alt Kullanıcı Ekle” Pop-Up ekranı içerisinde aşağıdaki alanlar görüntülenir
Alan
Organizasyon
Cinsiyet
Görev
Kullanıcı Adı
Kullanıcı adı ve soyadı
TCK No
Telefon
E-Posta
Kullanıcı Tipi
Organizasyon Sorumlusu

Açıklama
Organizasyon isminin sistem tarafından getirildiği ve gösterildiği alandır
Eklenecek olan alt kullanıcının cinsiyetinin seçildiği kontroldür.
Kullanıcının, EKYS üzerinde kendisinin yazabileceği, kullanıcı dostu ayraç
özelliktir. Örnekler: xyz Uzmanı.
Kullanıcının, EPİAŞ sistemleri üzerinde kullandığı ve kullanacağı kullanıcı
adıdır. Örnek: PK123
Kullanıcının, gerçek adı ve soyadıdır.
Kullanıcının, TC Kimlik Numarası alanıdır. Ekleme ve Güncelleme
işlemlerinde doğru şekilde doldurulması zorunludur.
Kullanıcının, ulaşılabilir olan ve gerek bilgilendirme gerekse onay
işlemlerinde kullanılacak olan cep telefonu numarasıdır.
Kullanıcının, gerek bilgilendirme gerekse onaylama işlemlerinde
kullanılacak olan E-Posta adresidir.
Organizasyona bağlı kullanıcı tipinin seçileceği kontroldür.
Kullanıcının bağlı olduğu organizasyonda sorumlu kişi olup olmadığını
gösterir.
DGPYS içerisinde de yer alan, herhangi bir durumda EPİAŞ tarafından ilk
ulaşılacak kişidir. Sonradan değiştirilmediği sürece Organizasyon Admin’i
olarak kayıt olmuş olan kullanıcı, aynı zamanda Organizasyon Sorumlusu
olarak kabul edilir.
 Bir organizasyonda en fazla bir kişi organizasyon sorumlusu olabilir.
 Bir organizasyonda mutlaka bir organizasyon sorumlusu olmalıdır.

8.
9.
10.
11.
12.

Yeni alt kullanıcı için doldurulması zorunlu alanlar doldurulur/seçilir.
“Kullanıcı Oluştur” butonuna tıklanır.
Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.
Oluşturulan yeni kullanıcı “Onay Bekliyor” statüsünde olarak sisteme kaydedilir.
Sistem, oluşturulmuş olan yeni kullanıcının, “Yeni Alt Kullanıcı Ekle” Pop-Up ekranı üzerinde
girilmiş olan cep telefonuna, geçici şifresini gönderir.
13. Oluşturulan yeni kullanıcı, geçici şifresiyle sisteme giriş yapıp kalıcı şifresini belirlediğinde
“Onaylı” statüsüne geçer.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
 Sorumlu Kişi seçimi hariç olmak üzere, tüm alanların doldurulması/seçilmesi zorunludur.
 TCK No geçersiz olan girişler kaydedilmeyecektir.
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3.16.

Yetki Grubu İşlemleri – Yetki ve Yetki Grupları

Organizasyon Admini ve “Yetki Grubu Listele” yetkisine sahip kullanıcıların kendi organizasyonun işlem
yapmaya yetkili olduğu uygulamalardaki tüm yetkileri ve kendi organizasyonuna ait yetki gruplarını
listelemek için kullanacakları ekrandır.
İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Menu –> Yetki Grubu İşlemleri -> “Organizsyon Kısa Adı” Yetkileri ve Yetki Grupları
butonuna tıklanır.
3. Yetki Grubu Listele ekranına ulaşılır.
4. Ekran üzerinde uygulama tabları görüntülenir.
5. Ekran üzerinde yer alan uygulama Tab’larının hemen altında ve sol tarafta yer alan “Yetki
Listesi”, uygulama Tab’larında seçili olan uygulama için organizasyona verilmiş olan yetkilerin
tüm listesini gösterir.
6. Yetki Listesinin sağında yer alan Yetki Grupları listeleme alanı; uygulama Tab’larında seçili
olan uygulamada organizasyon için oluşturulmuş tüm yetki gruplarının listesini gösterir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler






Ekran içerisinde yer alan yetki ve yetki grupları listeleri, uygulama Tab’larından seçili olan
uygulamaya ait olan yetki ve yetki gruplarını getirir.
Yetki listesi içerisinde yer alan yetkiler, başlık ve kısa açıklamalarıyla listelenir.
Yetki grup listesi içerisinde yer alan yetki grupları, direkt olarak yetki grubu adlarıyla listelenir.
Yetki ve yetki grup listeleri, içlerinde arama kutusu bulunur.
DashBoard üzerinde bulunan Yetki Grubu İşlemleri kısa yol butonuyla da ulaşılabilecektir.
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Yetki Grup – Uygulamaya Yeni Yetki Grubu Ekle

Organizasyon Admini ve “Yetki Grubu Ekle” yetkisine sahip kullanıcıların kendi organizasyonunun işlem
yapmaya yetkili olduğu uygulamalardan biri için yeni bir yetki grubu ekleme işlemidir.
İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Menu –> Yetki Grubu İşlemleri -> “Organizsyon Kısa Adı” Yetkileri ve Yetki Grupları
butonuna tıklanır.
3. Yetki Grubu Listele ekranına ulaşılır.
4. Ekran üzerinde uygulama tabları görüntülenir.
5. Ekran üzerinde yer alan uygulama Tab’larının hemen altında ve sol tarafta yer alan “Yetki
Listesi”, uygulama Tab’larında seçili olan uygulama için organizasyona verilmiş olan yetkilerin
tüm listesini gösterir.
6. Yetki Listesinin sağında yer alan Yetki Grupları listeleme alanı; uygulama Tab’larında seçili
olan uygulamada organizasyon için oluşturulmuş tüm yetki gruplarının listesini gösterir.
7. Yeni yetki grubu eklenecek olan uygulama, uygulama Tab’ları kullanılarak seçilir.
8. Ekranın sağ alt kısmında yer alan Yetki Grupları listesinin hemen altındaki
butonuna
tıklanır.
9. “Yeni Yetki Grubu” Pop-Up ekranı görüntülenir.
10. Yeni Yetki Grubu Pop-Up içerisinde Yetki Grubu Adı, Açıklama (tr), Açıklama (en) alanları
doldurulur.
11. Kaydet butonuna tıklanır.
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12. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.
13. Eklenen yeni yetki grubu, ismiyle “Yetki Grupları” listesi içerisinde listelenir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler




Yeni yetki grubu oluşturulurken, Yetki Grubu Adı girilmesi zorunludur, açıklama alanları boş
geçilebilir.
Yeni yetki grubu oluşturulurken, uygulama seçimi yapılmaz, hangi uygulama Tab’ı seçiliyse o
uygulama adı sistem tarafından otomatik olarak yazılır.
Bir organizasyon, bir uygulama içerisinde, aynı isimde birden fazla yetki grubu oluşturamaz.

Yetki Grup Detay Görüntüle

Organizasyon Admini ve “Yetki Grup Detay Görüntüle” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonunun işlem yapmaya yetkili olduğu uygulamalardan biri için açılmış olan bir yetki
grubunun detayını görüntüleme işlemidir.
Ekranın solunda, o yetki grubu içerisinde yer alan yetkiler, sağ tarafında ise yine o yetki grubu içerisinde
yer alan kullanıcı listesi yer alır. Ekran içerisinde ayrıca aşağıdaki butonlar yer alır;
 Yetki Listesi Güncelle
o Yetki listesi güncelle ekranı içerisinde yardımcı fonksiyon olarak “Yeni Yetki Grubu
Olarak Kaydet” butonu yer alır.
 Kişi Listesi Güncelle
 Yetki Grup Sil
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İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Menu –> Yetki Grubu İşlemleri -> “Organizsyon Kısa Adı” Yetkileri ve Yetki Grupları butonuna
tıklanır.
3. Yetki Grubu Listele ekranına ulaşılır.
4. Ekran üzerinde uygulama tabları görüntülenir.
5. Ekran üzerinde yer alan uygulama Tab’larının hemen altında ve sol tarafta yer alan “Yetki
Listesi”, uygulama Tab’larında seçili olan uygulama için organizasyona verilmiş olan yetkilerin
tüm listesini gösterir.
6. Yetki Listesinin sağında yer alan Yetki Grupları listeleme alanı; uygulama Tab’larında seçili olan
uygulamada organizasyon için oluşturulmuş tüm yetki gruplarının listesini gösterir.
7. Detayı görüntülenmek istenen yetki grubu, ekranın sağ tarafında yer alan “Yetki Grupları”
listesi içerisinden tıklanarak seçilir.
8. Sistem, seçilmiş olan yetki grubu detaylarını göstereceği “Yetki Grup Detay” ekranını açar.
9. Ekranın solunda, o yetki grubu içerisinde yer alan yetkiler, sağ tarafında ise yine o yetki grubu
içerisinde yer alan kullanıcı listesi yer alır. Ekran içerisinde ayrıca aşağıdaki butonlar yer alır;
a. Yetki Listesi Güncelle
b. Yetki listesi güncelle ekranı içerisinde yardımcı fonksiyon olarak “Yeni Yetki Grubu
Olarak Kaydet” butonu yer alır.
c. Kişi Listesi Güncelle
d. Yetki Grup Sil
Dikkat Edilmesi Gerekenler



Yetki grubu kullanıcı listesi içerisinde yer alan kullanıcılar “Onaylı” statüsünde olan
kullanıcılardır.
Yetki grubuna eklenecek olan kullanıcılar “Onaylı” statüsünde olan kullanıcılar olabilir.
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Yetki Grup – Yetki Listesi Güncelle
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Organizasyon Admini ve “Yetki Grup, Yetki Listesi Güncelle” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonunun işlem yapmaya yetkili olduğu uygulamalardan biri için açılmış olan bir yetki
grubunun detaylarını görüntüleyip yetkilerini güncellemesi işlemidir.

İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Menu –> Yetki Grubu İşlemleri -> “Organizsyon Kısa Adı” Yetkileri ve Yetki Grupları butonuna
tıklanır.
3. Yetki Grubu Listele ekranına ulaşılır.
4. Ekran üzerinde uygulama tabları görüntülenir.
5. Ekran üzerinde yer alan uygulama Tab’larının hemen altında ve sol tarafta yer alan “Yetki
Listesi”, uygulama Tab’larında seçili olan uygulama için organizasyona verilmiş olan yetkilerin
tüm listesini gösterir.
6. Yetki Listesinin sağında yer alan Yetki Grupları listeleme alanı; uygulama Tab’larında seçili olan
uygulamada organizasyon için oluşturulmuş tüm yetki gruplarının listesini gösterir.
7. Detayı görüntülenmek istenen yetki grubu, ekranın sağ tarafında yer alan “Yetki Grupları”
listesi içerisinden tıklanarak seçilir.
8. Sistem, seçilmiş olan yetki grubu detaylarını göstereceği “Yetki Grup Detay” ekranını açar.
9. Ekranın solunda, o yetki grubu içerisinde yer alan yetkiler, sağ tarafında ise yine o yetki grubu
içerisinde yer alan kullanıcı listesi yer alır. Ekran içerisinde ayrıca aşağıdaki butonlar yer alır;
a. Yetki Listesi Güncelle
b. Yetki listesi güncelle ekranı içerisinde yardımcı fonksiyon olarak “Yeni Yetki Grubu
Olarak Kaydet” butonu yer alır.
c. Kişi Listesi Güncelle
d. Yetki Grup Sil
10. Yetki grubu yetkilerini güncellemek için, “Yetki Listesi Güncelle” butonuna tıklanır.
11. Yetki Listesi Güncelle ekranı içerisinde, ekranın sol tarafında güncellenecek olan yetki
grubunun bağlı olduğu uygulamadaki verilebilecek tüm yetkilerin listelendiği “Uygulama Adı
+ Uygulaması Yetkileri” listesi görüntülenir.
12. Ekranın sağ tarafında ise, yetki listesi güncellenecek olan yetki grubu içerisinde var olan
yetkilerin listelendiği, “Yetki Grup Adı + Yetkileri” listesi görüntülenir.
13. Ekranın sol tarafında bulunan “Uygulama Adı + Uygulaması Yetkileri” listesi içerisinden, yetki
listesi güncellenecek olan yetki grubuna eklenmek istenen yetkiler seçilir.
a. Çoklu yetki seçmek için “Ctrl” butonu basılı tutulur ve yetkiler o şekilde seçilir.
14. Seçilmiş olan yetkiler

butonuna tıklanarak, yetki grubu yetki listesi içine eklenir.

a. Yetki grubuna eklenmiş olan bir yetki geri alınacakken ise aynı işlem süreci
butonu kullanılarak gerçekleştirilir.
15. Yetki güncelleme işlemini tamamlamak için, “Kaydet” butonuna tıklanır.
16. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.
17. Yetki Grup Detay ekranına geri dönülür ve yetki listesi içerisinde yeni yetki listesi görüntülenir.
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Dikkat Edilmesi Gerekenler






Çoklu yetki seçmek için teker teker seçilecekse “Ctrl” butonu basılı tutulur ve yetkiler o
şekilde seçilir.
Çoklu yetki seçmek için alttan üste/üstten alta sıralı bir seçim yapılacaksa “Shift” butonu
basılı tutulur ve sıralı yetkilerden en alttaki seçilir ve sonrasında en üstteki yetkiye tıklanır.
Yetkiler, sürüklenip bırakılabilir.
Seçilen yetkiler, renklendirilip işaretlenir.
Atanan yetkiler yeşil ile geri alınan yetkiler kırmızı ile renklendirilir.






ve
butonları, tek seferde tüm yetkileri alıp/geri verme işlemi için kullanılır.
Yetkiler, sürüklenip bırakılabilir.
Seçilen yetkiler, renklendirilip işaretlenir.
Atanan yetkiler yeşil ile geri alınan yetkiler kırmızı ile renklendirilir.
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Yetki Grup – Yetki Listesi Güncelle – Yeni Yetki Grubu Olarak Kaydet
Kullanıcı kolaylığı düşünülerek tasarlanmış olan ara fonksiyondur. Bir yetki grubundan başka bir yetki
grubu oluşturmak için kullanılır.
 İçinde yirmi tane yetki bulunduran bir yetki grubundan sadece 5 yetki eklenerek/çıkarılarak
yeni bir yetki grubu oluşturmak için kullanılır. Böylece 15 yetki atayarak yeni bir yetki grubu
oluşturma işlemi kolaylaştırılmıştır.
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İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Menu –> Yetki Grubu İşlemleri -> “Organizsyon Kısa Adı” Yetkileri ve Yetki Grupları butonuna
tıklanır.
3. Yetki Grubu Listele ekranına ulaşılır.
4. Ekran üzerinde uygulama tabları görüntülenir.
5. Ekran üzerinde yer alan uygulama Tab’larının hemen altında ve sol tarafta yer alan “Yetki
Listesi”, uygulama Tab’larında seçili olan uygulama için organizasyona verilmiş olan yetkilerin
tüm listesini gösterir.
6. Yetki Listesinin sağında yer alan Yetki Grupları listeleme alanı; uygulama Tab’larında seçili olan
uygulamada organizasyon için oluşturulmuş tüm yetki gruplarının listesini gösterir.
7. Detayı görüntülenmek istenen yetki grubu, ekranın sağ tarafında yer alan “Yetki Grupları”
listesi içerisinden tıklanarak seçilir.
8. Sistem, seçilmiş olan yetki grubu detaylarını göstereceği “Yetki Grup Detay” ekranını açar.
9. Ekranın solunda, o yetki grubu içerisinde yer alan yetkiler, sağ tarafında ise yine o yetki grubu
içerisinde yer alan kullanıcı listesi yer alır. Ekran içerisinde ayrıca aşağıdaki butonlar yer alır;
a. Yetki Listesi Güncelle
b. Yetki listesi güncelle ekranı içerisinde yardımcı fonksiyon olarak “Yeni Yetki Grubu
Olarak Kaydet” butonu yer alır.
c. Kişi Listesi Güncelle
d. Yetki Grup Sil
10. Yetki grubu yetkilerini güncellemek için, “Yetki Listesi Güncelle” butonuna tıklanır.
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11. Yetki Listesi Güncelle ekranı içerisinde, ekranın sol tarafında güncellenecek olan yetki
grubunun bağlı olduğu uygulamadaki verilebilecek tüm yetkilerin listelendiği “Uygulama Adı
+ Uygulaması Yetkileri” listesi görüntülenir.
12. Ekranın sağ tarafında ise, yetki listesi güncellenecek olan yetki grubu içerisinde var olan
yetkilerin listelendiği, “Yetki Grup Adı + Yetkileri” listesi görüntülenir.
13. Ekranın sol tarafında bulunan “Uygulama Adı + Uygulaması Yetkileri” listesi içerisinden, yetki
listesi güncellenecek olan yetki grubuna eklenmek istenen yetkiler seçilir.
a. Çoklu yetki seçmek için “Ctrl” butonu basılı tutulur ve yetkiler o şekilde seçilir.
14. Seçilmiş olan yetkiler

15.
16.
17.
18.
19.
20.

butonuna tıklanarak, yetki grubu yetki listesi içine eklenir.

a. Yetki grubuna eklenmiş olan bir yetki geri alınacakken ise aynı işlem süreci
butonu kullanılarak gerçekleştirilir.
Yapılan yetki güncelleme işlemi sonrası bu listeye sahip yeni bir yetki grubu oluşturmak için
“Yeni Yetki Grubu Olarak Kaydet” butonu tıklanır.
Sistem, “Yeni Yetki Grubu” Pop-Up’ını gösterir.
Yetki Grubu Adı, Açıklama(tr), Açıklama(en) alanları doldurulur.
“Kaydet” butonuna tıklanır.
Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.
Yetki Grup Listele ekranına dönülür ve oluşturulan yeni yetki grubu ismi, Yetki Grupları listesi
içerisinde görüntülenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler


Yeni yetki grubu olarak kaydet işlemi gerçekleştirmek için, eklenmiş ya da çıkarılmış en az bir
yetki farkı gerekir.
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Yetki Grup – Kişi Listesi Güncelle
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Organizasyon Admini ve “Yetki Grup, Kişi Listesi Güncelle” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonunun işlem yapmaya yetkili olduğu uygulamalardan biri için açılmış olan bir yetki
grubunun detaylarını görüntüleyip yetki grubuna kişi ataması veya yetki grubundan kişi çıkarması
işlemidir.
İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Menu –> Yetki Grubu İşlemleri -> “Organizsyon Kısa Adı” Yetkileri ve Yetki Grupları butonuna
tıklanır.
3. Yetki Grubu Listele ekranına ulaşılır.
4. Ekran üzerinde uygulama tabları görüntülenir.
5. Ekran üzerinde yer alan uygulama Tab’larının hemen altında ve sol tarafta yer alan “Yetki
Listesi”, uygulama Tab’larında seçili olan uygulama için organizasyona verilmiş olan yetkilerin
tüm listesini gösterir.
6. Yetki Listesinin sağında yer alan Yetki Grupları listeleme alanı; uygulama Tab’larında seçili olan
uygulamada organizasyon için oluşturulmuş tüm yetki gruplarının listesini gösterir.
7. Detayı görüntülenmek istenen yetki grubu, ekranın sağ tarafında yer alan “Yetki Grupları”
listesi içerisinden tıklanarak seçilir.
8. Sistem, seçilmiş olan yetki grubu detaylarını göstereceği “Yetki Grup Detay” ekranını açar.
9. Ekranın solunda, o yetki grubu içerisinde yer alan yetkiler, sağ tarafında ise yine o yetki grubu
içerisinde yer alan kullanıcı listesi yer alır. Ekran içerisinde ayrıca aşağıdaki butonlar yer alır;
a. Yetki Listesi Güncelle
b. Yetki listesi güncelle ekranı içerisinde yardımcı fonksiyon olarak “Yeni Yetki Grubu
Olarak Kaydet” butonu yer alır.
c. Kişi Listesi Güncelle
d. Yetki Grup Sil
10. Yetki grubu kişilerini güncellemek için, “Kişi Listesi Güncelle” butonuna tıklanır.
11. Yetki Grubu Kullanıcı Yönetimi Pop-Up ekranı görüntülenir.
12. Yetki Grubu Kullanıcı Yönetimi Pop-Up ekranı içerisinde, ekranın sol tarafında organizasyona
bağlı “Onaylı” statüsündeki ve herhangi bir yetki grubuna dahil olmayan kullanıcıların yer aldığı
“Alt Kullanıcı Listesi” yer alır.
13. Ekranın sağ tarafında ise, kişi listesi güncellenecek olan yetki grubuna atanmış kullanıcıların
yer aldığı “Atanmış Kullanıcı Listesi” yer alır.
14. Ekranın sol tarafında bulunan “Alt Kullanıcı Listesi” içerisinden, kişi listesi güncellenecek olan
yetki grubuna eklenmek istenen kullanıcılar seçilir.
a. Çoklu yetki seçmek için “Ctrl” butonu basılı tutulur ve yetkiler o şekilde seçilir.
15. Seçilmiş olan kullanıcılar
içine eklenir.

butonuna tıklanarak, yetki grubu “Atanmış Kullanıcılar Listesi”

a. Yetki grubuna atanmış olan bir kullanıcı geri alınacakken ise aynı işlem süreci
butonu kullanılarak gerçekleştirilir.
16. Kişi listesi güncelleme işlemini tamamlamak için, “Kaydet” butonuna tıklanır.
17. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.
18. Yetki Grup Detay ekranına geri dönülür ve kişi listesi içerisinde yeni kişi listesi görüntülenir.
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Dikkat Edilmesi Gerekenler









Çoklu yetki seçmek için teker teker seçilecekse “Ctrl” butonu basılı tutulur ve yetkiler o
şekilde seçilir.
Çoklu yetki seçmek için alttan üste/üstten alta sıralı bir seçim yapılacaksa “Shift” butonu
basılı tutulur ve sıralı yetkilerden en alttaki seçilir ve sonrasında en üstteki yetkiye tıklanır.
Kişiler, sürüklenip bırakılabilir.
Seçilen kişiler, gölgelendirilir.
ve
butonları, tek seferde tüm kişileri alıp/geri verme işlemi için kullanılır.
Alt kullanıcı listesi içerisinde yer alacak olan kullanıcılar, hiçbir yetki grubuna atanmamış
kullanıcılar olacaklardır.
o Bir yetki grubuna atanmış bir kullanıcıyı başka bir yetki grubuna almak için, önce
atanmış olduğu yetki grubu içerisinden çıkarmak gerekir.
Alt kullanıcı listesi içerisinde yer alan kullanıcılar “Onaylı” statüsündeki kullanıcılardır.
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Yetki Grup Sil
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Organizasyon Admini ve “Yetki Grup Sil” yetkisine sahip kullanıcıların kendi organizasyonunun işlem
yapmaya yetkili olduğu uygulamalardan biri için açılmış olan bir yetki grubunu silmesi işlemidir.
İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Menu –> Yetki Grubu İşlemleri -> “Organizsyon Kısa Adı” Yetkileri ve Yetki Grupları butonuna
tıklanır.
3. Yetki Grubu Listele ekranına ulaşılır.
4. Ekran üzerinde uygulama tabları görüntülenir.
5. Ekran üzerinde yer alan uygulama Tab’larının hemen altında ve sol tarafta yer alan “Yetki
Listesi”, uygulama Tab’larında seçili olan uygulama için organizasyona verilmiş olan yetkilerin
tüm listesini gösterir.
6. Yetki Listesinin sağında yer alan Yetki Grupları listeleme alanı; uygulama Tab’larında seçili olan
uygulamada organizasyon için oluşturulmuş tüm yetki gruplarının listesini gösterir.
7. Detayı görüntülenmek istenen yetki grubu, ekranın sağ tarafında yer alan “Yetki Grupları”
listesi içerisinden tıklanarak seçilir.
8. Sistem, seçilmiş olan yetki grubu detaylarını göstereceği “Yetki Grup Detay” ekranını açar.
9. Ekranın solunda, o yetki grubu içerisinde yer alan yetkiler, sağ tarafında ise yine o yetki grubu
içerisinde yer alan kullanıcı listesi yer alır. Ekran içerisinde ayrıca aşağıdaki butonlar yer alır;
a. Yetki Listesi Güncelle
b. Yetki listesi güncelle ekranı içerisinde yardımcı fonksiyon olarak “Yeni Yetki Grubu
Olarak Kaydet” butonu yer alır.
c. Kişi Listesi Güncelle
d. Yetki Grup Sil
10. Yetki grubunu silmek için “Yetki Grup Sil” butonuna tıklanır.
11. Sistem, “Yetki Grup Silme işlemi sonrası bu yetki grubuna atanmış kullanıcılar, ‘Uygulama
Adı’ uygulamasında hiçbir yetkiye sahip olmayacaklardır ve test2, yetki grupları listenizden
tamamen silinecektir. Yetki grubu silme işlemini gerçekleştirmek istiyor musunuz?” uyarısını
gösterir ve işlem onayı bekler.
12.

butonu kullanılarak onay verilir.

a. Onay verilmek istenmezse, ilgili uyarı mesajının üstünde yer alan
butonu
kullanılır.
13. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.
14. Yetki Grup Listele ekranına geri dönülür ve silinmiş olan yetki grubunun “Yetki Grupları” listesi
içerisinde yer almadığı görüntülenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler



Silinen bir yetki grubuna atanmış olan kullanıcılar, o yetki grubunun oluşturulduğu uygulama
için “Yetkisiz” durumunda kalırlar.
Silinen bir yetki grubunun içindeki yetkiler silinmez.
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3.17.

Limit İşlemleri – Kullanıcı Limit İşlemleri

Organizasyon Admini ve “Kullanıcı Limit Tanımlama” yetkisine sahip kullanıcıların kendi
organizasyonundaki kullanıcılara, spesifik uygulamalar için kullanacakları Admin ve Kullanıcı limitlerini
tanımlaması işlemidir.
İki şekilde işlem gerçekleştirilebilir;
 Kullanıcıya Limit Tanımlama
 Toplu Limit tanımlama
İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Limit İşlemleri -> Kullanıcı Limit İşlemleri butonuna tıklanır.
Kullanıcı Limit İşlemleri ekranına ulaşılır.
Ekranın sol tarafında, organizasyona bağlı kullanıcı listesi görüntülenir.
a. Kullanıcılar; ad, soyad, görev, kullanıcı adı özellikleriyle listelenir.
5. Ekranın sağ tarafında, Uygulama Limitleri listesi görüntülenir.
a. Uygulama Limitleri listesi içerisinde uygulama Tab’larını barındırır.
b. Her uygulama Tab’ı içerisinde, o uygulamaya ait EPİAŞ Uygulama Admin’leri
tarafından tanımlanmış olan limitler görüntülenir.
c. Her bir limit hem Admin hem de Kullanıcı limiti olarak listelenir.
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Dikkat Edilmesi Gerekenler




Tanımlanmış olan Admin limitleri, kullanıcıların ilgili uygulamalarda geçemeyecekleri
limitlerdir.
Tanımlanacak olan Kullanıcı limitleri, kullanıcıların ilgili uygulamalarda herhangi bir limit
aşımında karşılarına uyarı çıkaracak olan limitlerdir. Alt kullanıcılar kendilerine tanımlanmış
olan kullanıcı limitlerini, kendilerine tanımlanmış olan Admin limitine kadar geçebilirler.
Herhangi bir limit değişiminde, işlemden etkilenen kullanıcılara sistem bildirimi ile ilgili
değişiklik bildirilecektir.
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Kullanıcıya Limit Tanımla
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Organizasyon Admini ve “Kullanıcı Limit Tanımlama” yetkisine sahip kullanıcıların, Kullanıcı Limit
İşlemleri ekranını kullanarak kendi organizasyonundaki bir kullanıcıya, spesifik uygulamalar için
kullanacağı Admin ve Kullanıcı limitlerini tanımlaması işlemidir.

İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Limit İşlemleri -> Kullanıcı Limit İşlemleri butonuna tıklanır.
Kullanıcı Limit İşlemleri ekranına ulaşılır.
Ekranın sol tarafında, organizasyona bağlı kullanıcı listesi görüntülenir.
a. Kullanıcılar; ad, soyad, görev, kullanıcı adı özellikleriyle listelenir.
Ekranın sağ tarafında, Uygulama Limitleri listesi görüntülenir.
a. Uygulama Limitleri listesi içerisinde uygulama Tab’larını barındırır.
b. Her uygulama Tab’ı içerisinde, o uygulamaya ait EPİAŞ Uygulama Admin’leri
tarafından tanımlanmış olan limitler görüntülenir.
c. Her bir limit hem Admin hem de Kullanıcı limiti olarak listelenir.
Limit düzenlemesi gerçekleştirilecek olan kullanıcı, “Kullanıcı Listesi” içerisinden seçilir.
İlgili limit düzenlemesi hangi uygulama için olacaksa ilgili uygulama, “Uygulama Limitleri”
alanındaki uygulama Tab’ları aracılığıyla seçilir.
Seçilmiş olan uygulamaya ait yetkiler aşağıdaki özellikleriyle listelenir;
a. Limit Adı
b. Admin Limit Değeri
c. Kullanıcı Limit Değeri
Düzenleme gerçekleştirilmek istenen limit için, Admin ve/veya Kullanıcı limiti düzenlemesi
gerçekleştirilir.
Kaydet butonuna tıklanır.
Sistem, “Düzenlediğiniz Admin limitleri, kullanıcı limitlerini de etkileyebilir. Değişiklikleri
uygulamak istediğinize emin misiniz?” onay sorusunu sorar.

12.

butonu kullanılarak onay verilir.

a. Onay verilmek istenmezse, ilgili uyarı mesajının üstünde yer alan
kullanılır.
13. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.

butonu

İşlem Adımları






Minimum ve Maksimum aralıklara sahip olan limitler için “Slider” kontrolü ile limit belirleme
işlemi gerçekleştirilebilir.
Eşitlik barındıran limit değerleri direkt olarak limit değeri kutucuğuna manuel olarak
girilecektir.
Bir Admin limiti düşürüldüğünde, ona bağlı olarak aynı limitin kullanıcı limit değeri de
düşürülmüş olur.
Limit düzenleme ekranında, sadece bir kullanıcı seçildiğinde Uygulama Limitleri alanında o
kullanıcının limitleri listelenir.
Limit düzenleme ekranında birden fazla kullanıcı seçildiğinde, Uygulama Limitleri alanında o
uygulama için varsayılan limitler listelenir.
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Toplu Limit Tanımla

Organizasyon Admini ve “Kullanıcı Limit Tanımlama” yetkisine sahip kullanıcıların, Kullanıcı Limit
İşlemleri ekranını kullanarak kendi organizasyonundaki birden fazla kullanıcıya , spesifik uygulamalar
için kullanacakları Admin ve Kullanıcı limitlerini tanımlaması işlemidir.

İşlem Adımları
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

EKYS sistemine Login olunur.
Menu –> Limit İşlemleri -> Kullanıcı Limit İşlemleri butonuna tıklanır.
Kullanıcı Limit İşlemleri ekranına ulaşılır.
Ekranın sol tarafında, organizasyona bağlı kullanıcı listesi görüntülenir.
a. Kullanıcılar; ad, soyad, görev, kullanıcı adı özellikleriyle listelenir.
Ekranın sağ tarafında, Uygulama Limitleri listesi görüntülenir.
a. Uygulama Limitleri listesi içerisinde uygulama Tab’larını barındırır.
b. Her uygulama Tab’ı içerisinde, o uygulamaya ait EPİAŞ Uygulama Admin’leri
tarafından tanımlanmış olan limitler görüntülenir.
c. Her bir limit hem Admin hem de Kullanıcı limiti olarak listelenir.
Limit düzenlemesi gerçekleştirilecek olan kullanıcılar, “Kullanıcı Listesi” içerisinden CheckBox
kontrolleriyle (tümünü seçmek için, tümünü seç butonu tiklenir) seçilir.
İlgili limit düzenlemesi hangi uygulama için olacaksa ilgili uygulama, “Uygulama Limitleri”
alanındaki uygulama Tab’ları aracılığıyla seçilir.
Seçilmiş olan uygulamaya ait yetkiler aşağıdaki özellikleriyle listelenir;
a. Limit Adı
b. Admin Limit Değeri
c. Kullanıcı Limit Değeri
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9. Düzenleme gerçekleştirilmek istenen limit için, Admin ve/veya Kullanıcı limiti düzenlemesi
gerçekleştirilir.
10. Kaydet butonuna tıklanır.
11. Sistem, “Düzenlediğiniz Admin limitleri, kullanıcı limitlerini de etkileyebilir. Değişiklikleri
uygulamak istediğinize emin misiniz?” onay sorusunu sorar.
12.

butonu kullanılarak onay verilir.

a. Onay verilmek istenmezse, ilgili uyarı mesajının üstünde yer alan
kullanılır.
13. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.

butonu

İşlem Adımları






Minimum ve Maksimum aralıklara sahip olan limitler için “Slider” kontrolü ile limit belirleme
işlemi gerçekleştirilebilir.
Eşitlik barındıran limit değerleri direkt olarak limit değeri kutucuğuna manuel olarak
girilecektir.
Bir Admin limiti düşürüldüğünde, ona bağlı olarak aynı limitin kullanıcı limit değeri de
düşürülmüş olur.
Limit düzenleme ekranında, sadece bir kullanıcı seçildiğinde Uygulama Limitleri alanında o
kullanıcının limitleri listelenir.
Limit düzenleme ekranında birden fazla kullanıcı seçildiğinde, Uygulama Limitleri alanında o
uygulama için varsayılan limitler listelenir.
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3.18.

Tercihlerim

EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi içerisinde tüm kullanıcıların, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için
kullanacakları ekrandır;
 Profil Resmi Değiştir
 Şifre Değiştir
 Kullanıcı İletişim Tercihleri
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Profil Resmi Değiştir

EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi içerisinde tüm kullanıcıların, EKYS içindeki profil resimlerini değiştirmek
için kullacakları ve sonraki versiyonlarda güçlendirilecek olan bir fonksiyondur.
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İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Üst Banner alanı
butonu tıklanır.
a. Ya da DashBoard ekranlarında yer alan kullanıcı ikonuna tıklanır.
3. Tercihlerim ekranına ulaşılır.
4. Tercihlerim ekranı içerisinde aşağıdaki işlem alanları görüntülenir;
a. Profil Resmi Değiştir
b. Şifre Değiştir
c. Kullanıcı İletişim Tercihleri
5. Kullanıcı, “Profil Resmi Değiştir” alanında yer alan “Değiştir” butonuna tıklar.
6. “Profil Resmi Değiştir” Pop-Up ekranı görüntülenir.
7. Ekran içerisinde, kullanıcının seçebileceği profil resimleri görüntülenir.
8. Ekran içerisinde, hali hazırda seçili olan profil resmi “Seçili” olarak gösterilirken, seçilebilir olan
resmin altında “Seç” butonu yer alır.
9. Kullanıcı, seçilebilir olan resmin altında yer alan “Seç” butonuna tıklar.
10. Seçilmiş olan profil fotoğrafı altında “Seçili” ifadesi oluşur.
11. Kullanıcı, “Kaydet” butonuna tıklar.
12. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler



Profil fotoğrafları, kullanıcı tiplerine göre farklılık gösterir.
EKYS içerisinde “Onaylı” statüsündeki tüm kullanıcılar profil resmi değiştirme işlemini
gerçekleştirebilir.
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Şifre Değiştir

EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi içerisinde tüm kullanıcıların, EPİAŞ sistemleri içerisinde kullanacakları
şifrelerini değiştirmeleri işlemidir.
İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Üst Banner alanı
butonu tıklanır.
a. Ya da DashBoard ekranlarında yer alan kullanıcı ikonuna tıklanır.
3. Tercihlerim ekranına ulaşılır.
4. Tercihlerim ekranı içerisinde aşağıdaki işlem alanları görüntülenir;
a. Profil Resmi Değiştir
b. Şifre Değiştir
c. Kullanıcı İletişim Tercihleri
5. Kullanıcı, “Şifre Değiştir” alanında yer alan “Şifremi Değiştir” butonuna tıklar.
6. “Eski Şifre”, “Yeni Şifre”, “Yeni Şifre Tekrar” giriş alanları açılır.
7. “Eski Şifre”, alanına değiştirilmek istenen eski şifre girilir.
8. “Yeni Şifre”, alanına oluşturulmak istenen yeni şifre girilir.
9. “Yeni Şifre Tekrar” alanına oluşturulmak istenen yeni şifre tekrar girilir.
10. “Kaydet” butonuna tıklanır.
11. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler







TCK No bilgisi yanlış olan kullanıcılar, TCKNo bilgilerini düzenlemedikleri takdirde, şifre değişim
işlemlerinde, “T.C kimlik numaranız geçersizdir. T.C kimlik numaranızı Bilgilerim ekranından
güncelleyebilirsiniz.” Hatası alacaklar ve işleme devam edemeyeceklerdir.
Şifre, en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır
Şifre, türkçe karakter içermemelidir
Şifre, en az 1 büyük, 1 küçük harf, 1 rakam ve 1 özel karakter (!'^+%/()=?*-) içermelidir
Şifre, son 3 şifrenizden biri olmamalıdır
Şifre, ad ya da soyadınızı içermemelidir
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Kullanıcı İletişim Tercihleri

EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi içerisinde tüm kullanıcıların, EPİAŞ sistemleri içerisinde giriş
yapabildikleri
uygulamalardaki
iletişim
tercihlerini
seçebilecekleri
veya
seçimlerini
güncelleyebilecekleri alandır.
İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Üst Banner alanı
butonu tıklanır.
a. Ya da DashBoard ekranlarında yer alan kullanıcı ikonuna tıklanır.
3. Tercihlerim ekranına ulaşılır.
4. Tercihlerim ekranı içerisinde aşağıdaki işlem alanları görüntülenir;
a. Profil Resmi Değiştir
b. Şifre Değiştir
c. Kullanıcı İletişim Tercihleri
5. Kullanıcı, “Şifre Değiştir” alanında yer alan “Şifremi Değiştir” butonuna tıklar.
6. “Eski Şifre”, “Yeni Şifre”, “Yeni Şifre Tekrar” giriş alanları açılır.
7. “Eski Şifre”, alanına değiştirilmek istenen eski şifre girilir.
8. “Yeni Şifre”, alanına oluşturulmak istenen yeni şifre girilir.
9. “Yeni Şifre Tekrar”, alanına oluşturulmak istenen yeni şifre tekrar girilir.
10. “Kaydet” butonuna tıklanır.
11. Sistem, “İşlem Başarılı” mesajını gösterir.
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3.19.

3.03.2017

Dil Tercihi
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EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi içerisinde tüm kullanıcıların, EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi ekranlarını
görüntüleyecekleri dil ayarını seçmeleri işlemidir.

İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2.
3.
4.
5.

Üst Banner alanı
butonu tıklanır.
Dil Seçim butonu altında, seçilebilecek olan diller listelenir.
Görüntüleme yapılmak istenen dil seçilir.
Sistem, kullanıcının seçmiş olduğu dile göre görüntülenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler


Dil seçimi bu versiyon itibariyle aşağıdaki dillerde gerçekleştirilebilir;
o Türkçe
o İngilizce
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3.20.

Çıkış

EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi içerisinde tüm kullanıcıların, EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi ekranlarından
güvenli çıkış yapmaları işlemidir.
İşlem Adımları
1. EKYS sistemine Login olunur.
2. Üst Banner alanı
butonu tıklanır.
3. EKYS sistemi içerisinden güvenli çıkış gerçekleştirilir.
4. Sistem, “Çıkış Başarılı” ekranını gösterir.
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3.21.

Yardımcı Senaryolar

Bir Yetki Grubunda Olan Kullanıcıyı Başka Bir Yetki Grubuna Almak İstiyorum

Çözüm 1

Çözüm 2

1. Kullanıcı Listele ekranı içerisinde, kullanıcıyı filtreler ve detaylarını görüntülerim
2. Detaylarını görüntülediğim kullanıcının “Yetki Grupları” alanı içerisinde “Yetki Grup
Güncelle” işlemini gerçekleştiririm.

1.
2.
3.
4.

Kullanıcının yer aldığı yetki grubunun kullanıcı listesini güncellerim.
Güncelleme işleminde, ilgili kullanıcıyı bulunduğu yetki grubundan çıkartırım.
Kullanıcıyı almak istediğim yeni yetki grubu için kişi listesi güncelle işlemini yaparım.
İlgili kullanıcıyı, yeni yetki grubuna aktarırım.

Bir Kullanıcıyı, Bir Uygulama İçin Yetkisiz Hale Getirmek İstiyorum
Çözüm 1
1. O uygulama için yeni bir yetki grubu açar ismini “Yetkisiz” olarak tanımlarım.
2. Yetki listesi güncelleme işlemi gerçekleştirmem ve hiçbir yetkiyi içine aktarmam ve bu
şekilde kaydederim.
3. Kullanıcı Listele ekranı içerisinde, kullanıcıyı filtreler ve detaylarını görüntülerim
4. Detaylarını görüntülediğim kullanıcının “Yetki Grupları” alanı içerisinde “Yetki Grup
Güncelle” işlemini gerçekleştiririm.
5. İlgili kullanıcının, o uygulama için yetki grubunu “Yetkisiz” yetki grubu olarak seçerim.

Çözüm 2

Alt Kullanıcıyı Bir Uygulama İçin Yetkisiz Yap adımlarını uygularım.
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Bir Uygulama İçin Toplu Limit Atama İşlemi Gerçekleştirmek İstiyorum
Toplu limit tanımlama işlemini gerçekleştiririm.

Sorumlu olarak seçtiğim bir kullanıcıyı Askıya alır ya da Silersem Ne Olur?
“Onaylı” statüsünde ve “Sorumlu” olarak seçilmiş olan bir kullanıcı Silinir ya da Askıya alınırsa,
otomatik olarak PKAdmin tipindeki kullanıcı “Sorumlu” olarak kaydedilir.
Başka bir sorumlu seçmek istenirse, alt kullanıcı “Kullanıcı Bilgilerini Düzenle” işlemi yoluyla “Onaylı”
statüsündeki başka bir alt kullanıcı “Sorumlu” olarak seçilebilir.

Organizasyon Sorumlusunu Değiştirmek İstiyorum
Çözüm 1

1. Organizasyon sorumlusu yapmak istediğim kişiyi bulmak için Kullanıcı Filtrele işlemi
gerçekleştiririm.
2. Organizasyon sorumlusu olarak seçmek istediğim kişinin detay ekranına ulaşırım.
3. Detay ekranını görüntülediğim kişinin Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme işlemini
gerçekleştiririm ve ilgili kullanıcıyı “Organizasyon Sorumlusu” olarak seçerim.

Daha Önce Silmiş Olduğum Bir Kullanıcıyı Yeniden Aktif Hale Getirmek İstiyorum
Silinmiş olan bir kullanıcı yeniden “Onaylı” statüsüne getirilemez, yeniden kullanıcı ekleme süreci
gerçekleştirilmelidir.
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Daha Önce Askıya Almış Olduğum Bir Kullanıcıyı Yeniden Aktif Hale Getirmek İstiyorum
Çözüm 1

1. “Onaylı” statüsüne almak istediğim “Askıda” statüsündeki kullanıcıyı bulmak için Kullanıcı
Filtrele işlemi gerçekleştiririm.
2. “Onaylı” statüsüne getirmek istediğim kişinin detay ekranına ulaşırım.
3. Detay ekranını görüntülediğim kişinin Kullanıcı Bilgileri alanında yer alan “Onaylı Statüsüne
Al” butonuna tıklarım.
4. “-- Kullanici isimli kullanıcının kullanıcı statüsünü Onaylı olarak değiştirmek istiyor musunuz?
“ sistem sorusuna Onay veririm.

Sistem Üzerinde Bir Hata Aldım

Çözüm 1

1. Görüntülediğim hata mesajında yer alan “Referans No” alanında yazan referans numarasını
gorusleriniz.ekys@epias.com.tr adresine Mail atarım.

3.22.

Önerilen Sistem Gereksinimleri

EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi’ni en iyi şekilde aşağıdaki özelliklerle kullanabilirsiniz;



1920 x 1080 ekran çözünürlüğü
Chrome Web Browser
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4. Versiyon Tarihçesi
Versiyon

Hazırlayan

Versiyon Tanımı

1.0

Ozan TÜRK

2.0

Ozan TÜRK

3.0

Ozan TÜRK

EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu
hazırlandı.
EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu
düzenlenerek versiyon 2.0 oluşturuldu.
EPİAŞ Kimlik Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu
düzenlenerek versiyon 3.0 oluşturuldu.
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Tarih

EPİAŞ

02.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
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