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1. e-Plan Otomasyon Sistemi Hakkında 

Mekânsal Plan verilerinin girilmesi, düzenlenmesi, sorgulanması, 

analiz edilmesi ve sunulması ile ilgili işlevlerin yerine getirilerek 

yönetildiği Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı otomasyon sistemidir.  

 

Proje kapsamında geliştirilen uygulama içindeki araçlar 

kullanılarak; "Plan için PİN Alınması", "Görüş İşlemleri", "Plan 
Atamaları", "Plan Onay/Red", "Planın Askıya Çıkarılması", "Planın 
Kesinleştirilmesi", "Raporlama İşlemleri" , "Detaylı Arama"  ve 

"Kullanıcı İşlemleri"  gerçekleştirilir. 
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2. Kullanıcı Ara yüzü 

e-Plan Otomasyonu ana sayfasında; "e-Plan Sisteme Giriş", 

"Askıdaki Planlar", "Veri Doğrulama", "Görüş", "Sınır Yükleme" ve 

"Yardım" butonları bulunur.  

 

 

Kullanıcı programa giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ara yüz gelir. 
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1. e-Plan Sisteme Giriş; Yetkili kullanıcıların plan için PİN 

alınması ve PİN süreçleri (Planın onay/red süreçleri gibi) ile 

ilgili işlem yapabildikleri otomasyon sistemidir. 

2. Askıdaki Planlar; Askı sürecinde olan planlara kullanıcı adı ve 

şifre bilgisi kullanmadan tüm kullanıcılar erişebilir.  

3. Veri Doğrulama; Plan GML formatındaki verilerin kontrolü 

sağlanır. 

4. Görüş; Yetkili kullanıcı ilgili plana ait görüş kodu ile görüş 

yükleyebilir. 

5. Sınır Yükleme; PİN'i olan planlara ait sınır verisi yüklenir. 

6. Yardım; Uygulamanın kullanımı hakkındaki dokümana erişim 

sağlanır. 
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3. Kullanıcı Girişi 

e-Plan Otomasyonu ana sayfasında yer alan "e-Plan sisteme giriş" 

butonuna tıklanarak kullanıcı girişi sayfasına erişilir. 

 

Sisteme ilk kez giriş yapacak olan kullanıcılar için "Giriş Ekranı"'nda 

yer alan; 

1. "Kullanıcı Adı" girilir. 

2. "Kullanıcı Şifresi" girilir. 

3. "Giriş Yap" butonu tıklanır. 

4. Kullanıcı, açılan "Kişisel Bilgiler Ekranı" 'nda yer alan  "T.C. 
Kimlik Numarası" bilgisini doldurur. 

5. "Adı", "Soyadı" bilgilerini doldurur. 

6. "e-Posta" bilgisini doldurur. 

7. "Telefon"  bilgisini doldurur. 

8. Kullanıcı kendisine ait bir şifre belirler.  

9. "Bilgilerimi ve Şifremi Güncelle" butonu tıklanır ve ana sayfa 

ekranına erişilir. 

 

Sisteme daha önce giriş yapmış olan kullanıcılar için "Giriş Ekranı" 
'nda yer alan; 

1. "Kullanıcı Adı" girilir. 

2. "Kullanıcı Şifresi" girilir. 

3. "Giriş Yap" butonu tıklanır ve ana sayfa ekranına erişilir. 
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4. PİN Alınması İşlemi 

Plan İşlem Numarası (PİN); İdarelerce yapılan yaptırılan ve 

onaylanan mekânsal planların Bakanlık tarafından incelenmesi ve 

arşivlenmesi amacıyla her tür ve ölçekteki mekânsal planlar ile bu 

planlara ilişkin revizyon ilave ve değişikliklere yönelik Bakanlık 

tarafından verilen numaradır.  

PİN, yürürlükteki veya yeni yapılan mekânsal planların kendine ait 

değişmez bir numara ile ulusal düzeyde belli bir sistem içerisinde 

tanımlanmasını sağlamaktadır.  

Yeni bir plan için, yürürlükte olan planlar için, revizyon planlar ve 

itiraza ilişkin planlar için; "Plan Künye Bilgilerinin Girişi", "Plan 
Sınırlarının Çeşitli Şekillerde Sisteme Yüklenmesi", işlemleri bu menü 

altından yapılır. 
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4.1. Yeni Plan İçin PİN  Alınması 

1. Ana sayfa da sol üstte yer alan "PİN Al" butonu tıklanır.  

2. Açılan ekranda "Yeni Bir Plan İçin PİN Almak İstiyorum" 
seçeneği seçilir. 

3. "İleri" butonu tıklanır. 

 

4.1.1. Plan Künye Bilgileri Girişi 

1. "Plan Künye" ekranında doldurulması gereken; "Mekânsal 
Bilgiler" ve "Müellif Bilgileri" alanları bulunmaktadır. 

2. Plana ait;   

 "Plan Türü",  
 "Bölge",  
 "İl",  
 "İlçe",  
 "Belde",  
 "Mahalle",  
 "Ada/Parsel",  
 "Plan Adı",  
 "Tarih/Sayı",  
 "Plan Niteliği", 
 "Onay Durumu",  
 "Plan Ölçeği",  
 "Açıklama" bilgileri doldurulur. 

3. Müellife ait; "Kurum", "T.C. Kimlik", "Adı/Soyadı" bilgileri 

doldurulur.  

4. Müellife ait T.C. kimlik numarası girilerek, bu alanın yanında yer 

alan "Getir" butonu tıklanır ve sistem kayıtlı olan müellifin bilgilerini 

otomatik olarak getirir.  
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NOT: "Ada/Parsel", "Açıklama" ve "Sayı"  alanlarının doldurulması 
zorunlu değildir. 

NOT: "İl",  "İlçe",  "Belde",  "Mahalle" ve "Bölge" alanlarının 
doldurulması plan türüne göre değişiklik göstermektedir.  

 

4.1.2. Plan Sınırının Sisteme Yüklenmesi 

Künye bilgileri girilen ilgili plana ait plan sınırının yüklenmesi 

işlemi bu aşamada gerçekleştirilir. Plana ait künye bilgilerinin 

tamamlanmasının ardından sisteme "Plan Sınırının Yüklenmesi" 
adımına geçilir. Plan sınırı yüklenmesi işlemi;  

 

1. "Dosya Yükleyerek",  
2. "Sınır Çizerek",  
3. "Alan Seçerek"  
4. "Pafta Seçerek" olmak üzere 4 farklı şekilde yapılabilir. 

 

4.1.2.1. Dosya Yükleyerek  

1. Plan sınırı girme ekranından "Dosya Yükleyerek Oluşturmak 
İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. Açılan ekranda "Gözet" butonu tıklanır ve sisteme yüklenmesi 

istenen plan sınırı seçilerek "Aç" butonu tıklanır.  

3. Sisteme aktarılan dosyanın yüklenmesi için "Yükle" butonu 

tıklanır.  

4. Yüklenen dosyanın formatına göre datum ve projeksiyon seçimi 

yapılır.  

5. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

6. Ardından "İleri" butonu tıklanır. 



 

10 

 

7. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.1.2.2. Çizerek 

1. Plan sınırı girme ekranından "Harita Üzerinden Çizerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. "Plan Sınırı Çizerek Belirleme" ekranında yer alan "Sınır 
Çizme", "Çizilen Sınırı Silme", "Kırık Ekle", "Kırık Sil", "Kırık 
Düzenle", "Plan Sınırına Yaklaş", "Sınır Temizle" araçlarını 

kullanarak plan sınırı belirlenir. 

3. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

4. Plan sınırı çizildikten sonra, "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.1.2.3. Alan Seçerek 

1. Plan sınırı girme ekranından "Harita Üzerinden Alan Seçerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. "Elle Plan Sınırı Belirleme" ekranında yer alan "Alan Çizme", 
"Çizilen Alan Sınırı Silme", "Kırık Ekle", "Kırık Sil", "Kırık 
Düzenle", "Plan Sınırına Yaklaş" araçlarını kullanarak plan sınırı 

belirlenir. 

3. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

4. Plan sınırı belirlendikten sonra, "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 
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yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.1.2.4. Pafta Seçerek 

1. Plan sınırı girme ekranından "Pafta Numarası Seçerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. "Plan Sınırı Çizerek Belirleme" ekranında yer alan  "Pafta Seç", 
"Plan Sınırına Yaklaş" araçlarını kullanarak plan sınırı belirlenir. 

3. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

4. Plan sınırı "Pafta Seç" aracı ile pafta seçildikten sonra yâda 

ekranın sağında yer alan pafta arama alanında pafta numarası 

aratılarak pafta seçimi tamamlanır, ardından "İleri" butonu 

tıklanır. 

5. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.1.3. Özet Bilgilerinin Görüntülenmesi, PİN 

Alınması 

"Özet Bilgileri Ekranı" 'nda, plana ait künye ve sınır bilgileri 

görüntülenir, görüntülenen bu bilgilerin kontrolü yapılır.  

1. Plan sınırının sisteme yüklenmesinin ardından "Plan 
Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinde, planın yapıldığı 

alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının kontrolü 

yapılır. 

2. "İleri" butonu tıklanır. 

3. "Plan Özet Ekranı"  görüntülenir. 

4. "Plan Özet Ekranı" 'nda plana ait kontroller yapılır. 
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5. "İleri" butonu tıklanır. 

6. Plan için alınan "PİN " görüntülenir. 

7. "Tamamla"  butonu tıklanır. 

8. "PİN"  alınır. 

 
NOT: "Plan Özet Ekranı" 'nın görüntülenmesinin bir diğer yolu ise; 

Ana sayfada yer alan planlar listesinden görüntülenmesi istenen plan 
seçilir ve sağ üst köşede yer alan "Seçileni Göster" butonu tıklanır. 

 

4.1.4. Plan Deposuna Dokümanların Yüklenmesi 

"Plan Deposu" ;  Plan işlem numarası (PİN) alınmış olan plana ait 

belge ve dokümanların toplandığı, sisteme yüklendiği alandır. 

1. PİN'in verildiği ekranın altında yer alan "Tamamla ve Dosya 
Yükle" butonu tıklanır. 

2. PİN'i alınmış plan için; "Plan GML", "Vektörel", "Raster", "Plan 
Notu", "Açıklama Raporu", "Araştırma Raporu”, "Görüş", "Karar 
ve Tutanaklar", "Başvuruya İlişkin" başlıklarından ilgili 

olanlarına tıklanarak dosya yükleme işlemleri yapılır.  

3. PİN 'i alınmış olan bu plan için yüklenen dosyalar, plan 

deposunu oluşturur. 

4. Ana sayfada yer alan planlar listesinden plan deposuna 

ulaşılmak istenen plan seçilerek ekranın altında yer alan "Plan 
Deposu" butonu tıklanır. 

 

NOT: Plan deposunda, herhangi bir alanın dolu olduğu ikonun 

renklenmesi ile anlaşılır. Dosya yüklendiğinde başlığı ifade eden ikon 

renklenerek içine dosya yüklendiğini ifade eder.  
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4.1.5. Harita Üzerine Görüntülenmesi 

Plana ait künye bilgilerinin ve plan sınırının harita üzerinde 

görüntülenmesi işlemi bu menü altından yapılır. 

1. PİN 'in görüntülendiği ekranın altında yer alan "Tamamla ve 
Dosya Yükle" butonu tıklanır. 

2. PİN 'in altında yer alan "Haritada Göster"  butonu tıklanarak 

hazırlanmış olan planın genel görünüm penceresi açılır.  
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4.2. Yürürlükte Olan Plan İçin PİN Alınması 

Yürürlükte olan bir plan için PİN alınması işlemleri bu menü 

altından yapılır. 

1. Ana sayfa da sol üstte yer alan "PİN Al" butonu tıklanır.  

2. Açılan ekranda "Yürürlükte Olan Plan İçin PİN Almak 
İstiyorum" seçeneği seçilir. 

3. "İleri" butonu tıklanır. 

 

4.2.1. Plan Künye Bilgileri Girişi 

1. "Plan Künye" ekranında doldurulması gereken; "Mekânsal 
Bilgiler" ve "Müellif Bilgileri" alanları bulunmaktadır. 

2. Plana ait;   

 "Plan Türü",  
 "Bölge",  
 "İl",  
 "İlçe",  
 "Belde",  
 "Mahalle",  
 "Ada/Parsel",  
 "Plan Adı",  
 "Tarih/Sayı",  
 "Plan Niteliği", 
 "Onay Durumu",  
 "Plan Ölçeği",  
 "Açıklama" bilgileri doldurulur. 

3. Müellife ait; "Kurum", "T.C. Kimlik", "Adı/Soyadı" bilgileri 

doldurulur.  

4. Müellife ait T.C. kimlik numarası girilerek, bu alanın yanında yer 

alan "Getir" butonu tıklanır ve sistem kayıtlı olan müellifin bilgilerini 
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otomatik olarak getirir.  

 

NOT: "Ada/Parsel", "Açıklama" ve "Sayı"  alanlarının doldurulması 
zorunlu değildir. 

NOT: "İl",  "İlçe",  "Belde",  "Mahalle" ve "Bölge" alanlarının 
doldurulması plan türüne göre değişiklik göstermektedir.  

 

4.2.2. Plan Sınırının Sisteme Yüklenmesi 

Künye bilgileri girilen ilgili plana ait plan sınırının yüklenmesi 

işlemi bu aşamada gerçekleştirilir. 

Plana ait künye bilgilerinin tamamlanmasının ardından sisteme 

"Plan Sınırının Yüklenmesi" adımına geçilir. Plan sınırı yüklenmesi 

işlemi;  

1. "Dosya Yükleyerek",  
2. "Sınır Çizerek",  
3. "Alan Seçerek"  
4. "Pafta Seçerek" olmak üzere 4 farklı şekilde yapılabilir. 

 

4.2.2.1. Dosya Yükleyerek  

1. Plan sınırı girme ekranından "Dosya Yükleyerek Oluşturmak 
İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. Açılan ekranda "Gözet" butonu tıklanır ve sisteme yüklenmesi 

istenen plan sınırı seçilerek "Aç" butonu tıklanır.  

3. Sisteme aktarılan dosyanın yüklenmesi için "Yükle" butonu 

tıklanır.  

4. Yüklenen dosyanın formatına göre datum ve projeksiyon seçimi 

yapılır.  

5. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 
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haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

6. Ardından "İleri" butonu tıklanır. 

7. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.2.2.2. Çizerek 

1. Plan sınırı girme ekranından "Harita Üzerinden Çizerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. "Plan Sınırı Çizerek Belirleme" ekranında yer alan "Sınır 
Çizme", "Çizilen Sınırı Silme", "Kırık Ekle", "Kırık Sil", "Kırık 
Düzenle", "Plan Sınırına Yaklaş", "Sınır Temizle" araçlarını 

kullanarak plan sınırı belirlenir. 

3. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

4. Plan sınırı çizildikten sonra, "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.2.2.3. Alan Seçerek 

1. Plan sınırı girme ekranından "Harita Üzerinden Alan Seçerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. "Elle Plan Sınırı Belirleme" ekranında yer alan "Alan Çizme", 
"Çizilen Alan Sınırı Silme", "Kırık Ekle", "Kırık Sil", "Kırık 
Düzenle", "Plan Sınırına Yaklaş" araçlarını kullanarak plan sınırı 

belirlenir. 

3. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 
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4. Plan sınırı belirlendikten sonra, "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.2.2.4. Pafta Seçerek 

1. Plan sınırı girme ekranından "Pafta Numarası Seçerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. "Plan Sınırı Çizerek Belirleme" ekranında yer alan  "Pafta Seç", 
"Plan Sınırına Yaklaş" araçlarını kullanarak plan sınırı belirlenir. 

3. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

4. Plan sınırı "Pafta Seç" aracı ile pafta seçildikten sonra ya da 

ekranın sağında yer alan pafta arama alanında pafta numarası 

aratılarak pafta seçimi tamamlanır, ardından "İleri" butonu 

tıklanır. 

5. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.2.3. Özet Bilgilerinin Görüntülenmesi, PİN 

Alınması 

"Özet Bilgileri Ekranı" 'nda, plana ait künye ve sınır bilgileri 

görüntülenir, kontrolü yapılır.  

1. Plan sınırının sisteme yüklenmesinden sonra "Plan 
Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın yapıldığı 

alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının kontrolü 

ardından "İleri" butonu tıklanarak, "Plan Özet Ekranı" 'na 

geçilir. 
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2. "Plan Özet Ekranı" 'nda plana ait kontroller yapıldıktan sonra 

"İleri" tuşu tıklanır, plan için alınan PİN görüntülenir. 

3. Plan işlem numarasının görüntülendiği ekranın altında yer alan 

"Tamamla" butonu tıklanarak PİN alınır. 

4. "Plan Özet Ekranı" 'nın görüntülenmesinin bir diğer yolu ise; 

Ana sayfada yer alan planlar listesinden görüntülenmesi istenen 

plan seçilir ve sağ üst köşede yer alan "Seçileni Göster" butonu 

tıklanır. 

 

4.2.4. Plan Deposuna Dokümanların Yüklenmesi 

"Plan Deposu"; Plan işlem numarası alınmış olan plana ait belge ve 

dokümanların toplandığı, sisteme yüklendiği alandır. 

1. PİN 'in verildiği ekranın altında yer alan "Tamamla ve Dosya 
Yükle" butonu tıklanır. 

2. PİN 'i alınmış plan için; "Plan GML", "Vektörel", "Raster", "Plan 
Notu", "Açıklama Raporu", "Araştırma Raporu", "Görüş", "Karar 
ve Tutanaklar", "Başvuruya İlişkin" başlıklarından ilgili 

olanlarına tıklanarak dosya yükleme işlemleri yapılır.  

3. PİN 'i alınmış olan bu plan için yüklenen dosyalar, plan 

deposunu oluşturur. 

4. Ana sayfada yer alan planlar listesinden plan deposuna 

ulaşılmak istenen plan seçilerek ekranın altıda yer alan "Plan 
Deposu" butonu tıklanır. 

 

NOT: Plan deposunda, herhangi bir alanın dolu olduğu ikonun 

renklenmesi ile anlaşılır. Dosya yüklendiğinde başlığı ifade eden ikon 

renklenerek içine dosya yüklendiğini ifade eder.  
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4.2.5. Harita Üzerine Görüntülenmesi 

Plana ait künye bilgilerinin ve plan sınırının harita üzerinde 

görüntülenmesi işlemi bu menü altından yapılır. 

1. PİN 'in görüntülendiği ekranın altında yer alan "Tamamla ve 
Dosya Yükle" butonu tıklanır. 

2. PİN 'in altında yer alan "Haritada Göster"  butonu tıklanarak 

hazırlanmış olan planın genel görünüm penceresi açılır.  
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4.3. Değişiklik/Revizyon/İlave Plan İçin PİN Alınması 

Var olan bir plan üzerinde "Değişiklik/Revizyon/İlave Plan"  
işlemleri bu menü altından yapılır. 

1. Ana sayfa da sol üstte yer alan "PİN Al" butonu tıklanır.  

2. Açılan ekranda "Bir Plan Üzerinde Değişiklik/Revizyon/İlave 
Yapmak İstiyorum" seçeneği seçilir. 

3. "İleri" butonu tıklanır.  

 

4.3.1. Plan Künye Bilgileri Girişi 

1. "Plan Künye" ekranında doldurulması gereken; "Mekânsal 
Bilgiler" ve "Müellif Bilgileri" alanları bulunmaktadır. 

2. Plana ait;   

 "Plan Türü",  
 "Bölge",  
 "İl",  
 "İlçe",  
 "Belde",  
 "Mahalle",  
 "Ada/Parsel",  
 "Plan Adı",  
 "Tarih/Sayı",  
 "Plan Niteliği", 
 "Onay Durumu",  
 "Plan Ölçeği",  
 "Açıklama" bilgileri doldurulur. 

3. Müellife ait; "Kurum", "T.C. Kimlik", "Adı/Soyadı" bilgileri 

doldurulur.  

4. Müellife ait T.C. kimlik numarası girilerek, bu alanın yanında yer 

alan "Getir" butonu tıklanır ve sistem kayıtlı olan müellifin bilgilerini 
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otomatik olarak getirir.  

 

NOT: "Ada/Parsel", "Açıklama" ve "Sayı"  alanlarının doldurulması 
zorunlu değildir. 

NOT: "İl",  "İlçe",  "Belde",  "Mahalle" ve "Bölge" alanlarının 
doldurulması plan türüne göre değişiklik göstermektedir.  

 

4.3.2. Plan Sınırının Sisteme Yüklenmesi 

Plana ait künye bilgilerinin tamamlanmasının ardından sisteme 

"Plan Sınırının Yüklenmesi" adımına geçilir. Plan sınırı yüklenmesi 

işlemi; "Dosya Yükleyerek", "Sınır Çizerek", "Alan Seçerek" ve "Pafta 
Seçerek" olmak üzere 4 farklı şekilde yapılabilir. 

4.3.2.1. Dosya Yükleyerek  

1. Plan sınırı girme ekranından "Dosya Yükleyerek Oluşturmak 
İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. Açılan ekranda "Gözet" butonu tıklanır ve sisteme yüklenmesi 

istenen plan sınırı seçilerek "Aç" butonu tıklanır.  

3. Sisteme aktarılan dosyanın yüklenmesi için "Yükle" butonu 

tıklanır.  

4. Yüklenen dosyanın formatına göre datum ve projeksiyon seçimi 

yapılır.  

5. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

6. Ardından "İleri" butonu tıklanır. 

7. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 
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4.3.2.2. Çizerek 

1. Plan sınırı girme ekranından "Harita Üzerinden Çizerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. "Plan Sınırı Çizerek Belirleme" ekranında yer alan "Sınır 
Çizme", "Çizilen Sınırı Silme", "Kırık Ekle", "Kırık Sil", "Kırık 
Düzenle", "Plan Sınırına Yaklaş", "Sınır Temizle" araçlarını 

kullanarak plan sınırı belirlenir. 

3. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

4. Plan sınırı çizildikten sonra, "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

4.3.2.3. Alan Seçerek 

1. Plan sınırı girme ekranından "Harita Üzerinden Alan Seçerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. "Elle Plan Sınırı Belirleme" ekranında yer alan "Alan Çizme", 
"Çizilen Alan Sınırı Silme", "Kırık Ekle", "Kırık Sil", "Kırık 
Düzenle", "Plan Sınırına Yaklaş" araçlarını kullanarak plan sınırı 

belirlenir. 

3. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

4. Plan sınırı belirlendikten sonra, "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 
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4.3.2.4. Pafta Seçerek 

6. Plan sınırı girme ekranından "Pafta Numarası Seçerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

7. "Plan Sınırı Çizerek Belirleme" ekranında yer alan  "Pafta Seç", 
"Plan Sınırına Yaklaş" araçlarını kullanarak plan sınırı belirlenir. 

8. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

9. Plan sınırı "Pafta Seç" aracı ile pafta seçildikten sonra ya da 

ekranın sağında yer alan pafta arama alanında pafta numarası 

aratılarak pafta seçimi tamamlanır, ardından "İleri" butonu 

tıklanır. 

10. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

 

4.3.3. Etkilenen Planın Seçilmesi 

Bir plan üzerinde "Değişiklik/Revizyon/İlave" yapılmak 

istendiğinde, asıl planın bu işlemden etkilendiği dikkate alınarak, 

etkilenen planın seçilmesi işlemi yapılır. 

1. Plan sınırının sisteme yüklenmesinin ardından "Etkilenen Plan" 

ekranı açılır. 

2. Listeden etkilenen plan seçilir ve "Ekle" butonu tıklanır. 

3. İsteğe göre etkilenen planın "Haritada Göster", "Özet Bilgi 

Göster", "Ekle", "Çıkar" işlemleri yapılır. 

4. Etkilenen plan seçimi yapılıp, listeye eklendikten sonra "İleri" 

butonu tıklanır. 

5. Plana ait "Özet" ekranı açılır, plan sınırı ve künye bilgileri 

görüntülenir. 
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4.3.4. Özet Bilgilerinin Görüntülenmesi, PİN 

Alınması 

"Özet Bilgileri Ekranı" 'nda, plana ait künye ve sınır bilgileri 

görüntülenir, kontrolü yapılır.  

5. Plan sınırının sisteme yüklenmesinden sonra "Plan 
Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın yapıldığı 

alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının kontrolü 

ardından "İleri" butonu tıklanarak, "Plan Özet Ekranı" 'na 

geçilir. 

6. "Plan Özet Ekranı" 'nda plana ait kontroller yapıldıktan sonra 

"İleri" tuşu tıklanır, plan için alınan PİN görüntülenir. 

7. Plan işlem numarasının görüntülendiği ekranın altında yer alan 

"Tamamla" butonu tıklanarak PİN alınır. 

8. "Plan Özet Ekranı" 'nın görüntülenmesinin bir diğer yolu ise; 

Ana sayfada yer alan planlar listesinden görüntülenmesi istenen 

plan seçilir ve sağ üst köşede yer alan "Seçileni Göster" butonu 

tıklanır. 

 

4.3.5. Plan Deposuna Dokümanların Yüklenmesi 

"Plan Deposu"; Plan işlem numarası alınmış olan plana ait belge ve 

dokümanların toplandığı, sisteme yüklendiği alandır. 

5. PİN 'in verildiği ekranın altında yer alan "Tamamla ve Dosya 
Yükle" butonu tıklanır. 

6. PİN 'i alınmış plan için; "Plan GML", "Vektörel", "Raster", "Plan 
Notu", "Açıklama Raporu", "Araştırma Raporu", "Görüş", "Karar 
ve Tutanaklar", "Başvuruya İlişkin" başlıklarından ilgili 

olanlarına tıklanarak dosya yükleme işlemleri yapılır.  

7. PİN 'i alınmış olan bu plan için yüklenen dosyalar, plan 

deposunu oluşturur. 
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8. Ana sayfada yer alan planlar listesinden plan deposuna 

ulaşılmak istenen plan seçilerek ekranın altıda yer alan "Plan 
Deposu" butonu tıklanır. 

 

NOT: Plan deposunda, herhangi bir alanın dolu olduğu ikonun 

renklenmesi ile anlaşılır. Dosya yüklendiğinde başlığı ifade eden ikon 

renklenerek içine dosya yüklendiğini ifade eder.  

 

4.3.6. Harita Üzerine Görüntülenmesi 

Plana ait künye bilgilerinin ve plan sınırının harita üzerinde 

görüntülenmesi işlemi bu menü altından yapılır. 

1. PİN 'in görüntülendiği ekranın altında yer alan "Tamamla ve 
Dosya Yükle" butonu tıklanır. 

2. PİN 'in altında yer alan "Haritada Göster"  butonu tıklanarak 

hazırlanmış olan planın genel görünüm penceresi açılır.  
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4.4. İtiraza İlişkin Plan İçin PİN Alınması 

Plana yapılan itiraz sonucunda yapılacak olan 

değişiklikler/güncellemeler bu menü altından gerçekleştirilir. 

Ana sayfa da sol üstte yer alan "PİN Al" butonu tıklanır.  

1. "İtiraza İlişkin Değişiklik Yapmak İstiyorum" seçeneği seçilir. 

2. "İleri" butonu tıklanır. 

3. Açılan ekranına değişiklik yapılması istenen PİN girilir. 

4. "Sorgula" butonu tıklanır. 

5. Açılan "Plan Künye" ekranında plana ait "Mekânsal Bilgiler" ve 

"Müellif Bilgileri" alanları bulunmaktadır. 

6. Görüntülenen bilgiler üzerinde güncellemeler yapılır. 

 

4.4.1. Plan Künye Bilgileri Girişi 

1. "Plan Künye" ekranında doldurulması gereken; "Mekânsal 
Bilgiler" ve "Müellif Bilgileri" alanları bulunmaktadır. 

2. Plana ait;   

 "Plan Türü",  
 "Bölge",  
 "İl",  
 "İlçe",  
 "Belde",  
 "Mahalle",  
 "Ada/Parsel",  
 "Plan Adı",  
 "Tarih/Sayı",  
 "Plan Niteliği", 
 "Onay Durumu",  
 "Plan Ölçeği",  
 "Açıklama" bilgileri doldurulur. 
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3. Müellife ait; "Kurum", "T.C. Kimlik", "Adı/Soyadı" bilgileri 

doldurulur.  

4. Müellife ait T.C. kimlik numarası girilerek, bu alanın yanında yer 

alan "Getir" butonu tıklanır ve sistem kayıtlı olan müellifin bilgilerini 

otomatik olarak getirir.  

 

NOT: "Ada/Parsel", "Açıklama" ve "Sayı"  alanlarının doldurulması 
zorunlu değildir. 

NOT: "İl",  "İlçe",  "Belde",  "Mahalle" ve "Bölge" alanlarının 
doldurulması plan türüne göre değişiklik göstermektedir.  

 

4.4.2. Plan Sınırının Sisteme Yüklenmesi 

Plana ait künye bilgilerinin tamamlanmasının ardından sisteme 

"Plan Sınırının Yüklenmesi" adımına geçilir. Plan sınırı yüklenmesi 

işlemi; "Dosya Yükleyerek", "Sınır Çizerek", "Alan Seçerek" ve "Pafta 
Seçerek" olmak üzere 4 farklı şekilde yapılabilir. 

 

4.4.2.1. Dosya Yükleyerek  

1. Plan sınırı girme ekranından "Dosya Yükleyerek Oluşturmak 
İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. Açılan ekranda "Gözet" butonu tıklanır ve sisteme yüklenmesi 

istenen plan sınırı seçilerek "Aç" butonu tıklanır.  

3. Sisteme aktarılan dosyanın yüklenmesi için "Yükle" butonu 

tıklanır.  

4. Yüklenen dosyanın formatına göre datum ve projeksiyon seçimi 

yapılır.  

5. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 
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6. Ardından "İleri" butonu tıklanır. 

7. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.4.2.2. Çizerek 

1. Plan sınırı girme ekranından "Harita Üzerinden Çizerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. "Plan Sınırı Çizerek Belirleme" ekranında yer alan "Sınır 
Çizme", "Çizilen Sınırı Silme", "Kırık Ekle", "Kırık Sil", "Kırık 
Düzenle", "Plan Sınırına Yaklaş", "Sınır Temizle" araçlarını 

kullanarak plan sınırı belirlenir. 

3. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

4. Plan sınırı çizildikten sonra, "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.4.2.3. Alan Seçerek 

1. Plan sınırı girme ekranından "Harita Üzerinden Alan Seçerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. "Elle Plan Sınırı Belirleme" ekranında yer alan "Alan Çizme", 
"Çizilen Alan Sınırı Silme", "Kırık Ekle", "Kırık Sil", "Kırık 
Düzenle", "Plan Sınırına Yaklaş" araçlarını kullanarak plan sınırı 

belirlenir. 

3. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

4. Plan sınırı belirlendikten sonra, "İleri" butonu tıklanır. 
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5. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.4.2.4. Pafta Seçerek 

1. Plan sınırı girme ekranından "Pafta Numarası Seçerek 
Oluşturmak İstiyorum" seçilerek, "İleri" butonu tıklanır.  

2. "Plan Sınırı Çizerek Belirleme" ekranında yer alan  "Pafta Seç", 
"Plan Sınırına Yaklaş" araçlarını kullanarak plan sınırı belirlenir. 

3. Harita penceresinde yer alan "Katmanlar" butonu kullanılarak 

haritada görüntülenmesi istenen katmanlar belirlenir. 

4. Plan sınırı "Pafta Seç" aracı ile pafta seçildikten sonra ya da 

ekranın sağında yer alan pafta arama alanında pafta numarası 

aratılarak pafta seçimi tamamlanır, ardından "İleri" butonu 

tıklanır. 

5. "Plan Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın 

yapıldığı alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının 

kontrolü yapılır. 

 

4.4.3. Özet Bilgilerinin Görüntülenmesi, PİN 

Alınması 

"Özet Bilgileri Ekranı" 'nda, plana ait künye ve sınır bilgileri 

görüntülenir, kontrolü yapılır.  

1. Plan sınırının sisteme yüklenmesinden sonra "Plan 
Büyüklüğünü Kontrol Ediniz" penceresinden planın yapıldığı 

alanın hektar ve metrekare cinsinden hesaplamasının kontrolü 

ardından "İleri" butonu tıklanarak, "Plan Özet Ekranı" 'na 

geçilir. 

2. "Plan Özet Ekranı" 'nda plana ait kontroller yapıldıktan sonra 
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"İleri" tuşu tıklanır, plan için alınan PİN görüntülenir. 

3. Plan işlem numarasının görüntülendiği ekranın altında yer alan 

"Tamamla" butonu tıklanarak PİN alınır. 

4. "Plan Özet Ekranı" 'nın görüntülenmesinin bir diğer yolu ise; 

Ana sayfada yer alan planlar listesinden görüntülenmesi istenen 

plan seçilir ve sağ üst köşede yer alan "Seçileni Göster" butonu 

tıklanır. 

4.4.4. Plan Deposuna Dokümanların Yüklenmesi 

"Plan Deposu"; Plan işlem numarası alınmış olan plana ait belge ve 

dokümanların toplandığı, sisteme yüklendiği alandır. 

1. PİN 'in verildiği ekranın altında yer alan "Tamamla ve Dosya 
Yükle" butonu tıklanır. 

2. PİN 'i alınmış plan için; "Plan GML", "Vektörel", "Raster", "Plan 
Notu", "Açıklama Raporu", "Araştırma Raporu", "Görüş", "Karar 
ve Tutanaklar", "Başvuruya İlişkin" başlıklarından ilgili 

olanlarına tıklanarak dosya yükleme işlemleri yapılır.  

3. PİN 'i alınmış olan bu plan için yüklenen dosyalar, plan 

deposunu oluşturur. 

4. Ana sayfada yer alan planlar listesinden plan deposuna 

ulaşılmak istenen plan seçilerek ekranın altıda yer alan "Plan 
Deposu" butonu tıklanır. 

 

NOT: Plan deposunda, herhangi bir alanın dolu olduğu ikonun 

renklenmesi ile anlaşılır. Dosya yüklendiğinde başlığı ifade eden ikon 

renklenerek içine dosya yüklendiğini ifade eder.  
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4.4.5. Harita Üzerine Görüntülenmesi 

Plana ait künye bilgilerinin ve plan sınırının harita üzerinde 

görüntülenmesi işlemi bu menü altından yapılır. 

1. PİN 'in görüntülendiği ekranın altında yer alan "Tamamla ve 
Dosya Yükle" butonu tıklanır. 

2. PİN 'in altında yer alan "Haritada Göster"  butonu tıklanarak 

hazırlanmış olan planın genel görünüm penceresi açılır.  
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5. PİN Alınmış Planlar İçin Görüş İşlemleri 

İlgili plan için gerekli kurumlardan görüş isteme işleminin yapıldığı 

menüdür. 

1. Ana sayfada yer alan planlar listesinden görüş işlemi yapılması 

istenen plan seçilir 

2. Ekranın altında yer alan "Görüş İşlemleri" butonu tıklanır.  

3. Seçilen plana ait görüş yüklenmesi, kurumlardan görüş 

istenmesi ya da aktif görüşlere göz atılması işlemleri bu başlık 

altından yapılır.  

 

5.1. Görüş Yükleme 

1. Ana sayfada yer alan "Görüş İşlemleri" menüsü altından, "Görüş 
Yükle" seçilir.  

2. "İleri" butonu tıklanır. 

3. Açılan "Görüş" ekranında sisteme görüş yüklenmesi işlemi 

yapılır. 

4. Görüş yükleme işleminin tamamlanmasının ardından, sayfanın 

altında yer alan "Ana sayfaya Dön" butonu tıklanarak işlem 

tamamlanır. 

 

5.2. İlgili Kurumdan Görüş İstenmesi 

1. Ana sayfada yer alan "Görüş İşlemleri" menüsü altından "Görüş 
İste" seçilir. 

2.  "İleri" butonu tıklanır. 

3. Açılan "Görüş İste" ekranından "Kapsam" ve "Kurum" seçimleri 

yapılır. 

4. "Kod Üret" tıklanır ve sistemin görüş kodu üretmesi sağlanır.  

5. Ekranın altında yer alan "Tamamla" butonu tıklanarak görüş 
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isteme işlemi tamamlanır. 

 

Not: Görüş kodunu kullanarak, görüş istediğiniz kurum ilgili plana 
direk olarak erişim sağlanabileceğinden bu kodu not etmeniz faydalı 
olacaktır. 

 

5.3. Görüş Kodu Kullanılarak Sisteme Görüş Yüklenmesi 

1. "Giriş Ekranı" 'nda yer alan "Görüş" butonu tıklanır.  

2. Açılan "Görüş İşlemleri" ekranına görüş istediğiniz plana ait 

görüş kodu yazılır. 

3. "Giriş Yap" butonu tıklanarak  "Görüş Yükleme" ekranına 

ulaşılır. 

4. "Görüş Yükleme" ekranında "Gözet" butonu tıklanır, yüklenecek 

olan görüş dosyası seçilir. 

5. "Yükle" butonu tıklanır ve görüşün sisteme yüklenmesi sağlanır. 

6. Ekranın altında yer alan "Giriş Sayfasına Dön" butonu tıklanarak 

işlem sonlandırılır. 

 

5.3.1. Görüş Yüklenecek Plan Sınırını Görüntüleme 

1. "Giriş Ekranı" 'nda yer alan "Görüş" butonu tıklanır.  

2. Açılan "Görüş İşlemleri" ekranına görüş istenilen plana ait görüş 

kodu yazılır. 

3. "Giriş Yap" butonu tıklanarak  "Görüş Yükleme" ekranına 

ulaşılır. 

4. "Görüş Yükleme" ekranında "Haritada Göster" butonu tıklanır 

ve ilgili plan sınırı görüntülenir. 
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5.4. Aktif Görüşlere Gözet 

1. Ana sayfada yer alan planlar listesinden görüşlerinin 

görüntülenmesi istenilen plan seçilir. 

2. Ana sayfada yer alan "Görüş İşlemleri" menüsü altından "Aktif 
Görüşlere Göz At" seçilir. 

3. "İleri" butonu tıklanır. 

4. Açılan "Aktif Görüşler" penceresi altında yer alan listeden 

seçilen plana ait görüşler, görüş kodu, görüşü alınan kurum ve 

görüşün kapsamı görüntülenir.  
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6. Plan Atamasının Yapılması 

"Plan Ataması" işlemi, yönetici yetkisi bulunan kullanıcıların, 

bulundukları kurum içerisinde yer alan ilgili alt personellerine planları 

ataması işlemidir. Atanan planlar, atandıkları kişilerin ekranında planlar 

listesinde görüntülenir ve bu planı takip etmesini sağlar. 

 

6.1. Planın Kullanıcıya Atanması 

1. Ana sayfada yer alan planlar listesinden atamanın yapılacağı 

plan seçilir. 

2. "Planı Ata" butonu tıklanır, "Plan Atama" ekranı görüntülenir. 

3. "Plan Atama" ekranında yer alan ilgili kurum kullanıcıları 

listesinden, planın atanacağı kullanıcı seçilir. 

4. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra, "Plan Atama" ekranının 

altında yer alan "Kapat" butonu tıklanır, işlem tamamlanır. 

5. Atanan plan, ataması yapılan kişinin planlar listesinde 

görüntülenir. 
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7. Planın İlçe Belediye Meclisine Gönderilmesi ve 

Onay/Red İşlemleri 

Teklif aşamasında olan planın meclise gönderilmesi ve mecliste 

onay/red işlemlerinin gerçekleştirilmesi adımları bu menü altından 

yapılmaktadır. Meclise gönderilen plana ait, plan deposunda yer alan 

belgeler, mecliste yer alan komisyon tarafından incelenir ve onay/red 

işlemi gerçekleştirilir. 

 

7.1. Plan Deposundan İlgili Görüşün İncelenmesi 

1. Ana sayfada yer alan planlar listesinden görüşü incelenecek plan 

seçilir. 

2. Ekranın altında yer alan "Görüş İşlemleri" butonu tıklanır. 

3. Açılan ekrandan "Aktif Görüşlere Göz At" seçilir. 

4. "İleri" butonu tıklanır. 

5. İlgili plana ait aktif görüşlerin listelendiği ekran görüntülenir. 

 

7.2. Planın Meclise Gönderilmesi 

1. Ana sayfada yer alan planlar listesinden meclise gönderilecek 

olan plan seçilir. 

2. Ekranın solunda yer alan işlemler listesinden "Meclise Gönder" 
butonu tıklanır. 

3. Görüntülenen "Plan Özet Ekranı" 'nın altında yer alan "Plan 
Bilgilerini Güncelle" butonu kullanılarak, plan bilgilerini 

güncelleme işlemleri yapılabilir. 

4. Görüntülenen "Plan Özet Ekranı" 'nın altında yer alan "Tamam" 
butonu tıklanır, "Meclise Gönder" ekranı açılır. 

5. "Meclise Gönder" ekranında yer alan "Gönderim Tarihi" ve 

"Sayı" bilgileri girilir, "Meclise Gönder" butonu tıklanır. 
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6. "Meclise Gönder" butonunun tıklanması ile sistem kullanıcıyı 

otomatik olarak ana sayfaya yönlendirir. 

 

7.3. Plan Onay / Red 

1. Durum geçmişi "Meclise Gönderildi" olan ilgili plan seçilir. 

2. Ekranın solunda yer alan işlemler listesinden "Onay/Red" 
butonu tıklanır. 

3. Görüntülenen "Plan Özet Ekranı" 'nın altında yer alan "Plan 
Bilgilerini Güncelle" butonu kullanılarak, plana ait bilgilerin 

güncellenmesi işlemleri yapılabilir. 

4. "Plan Özet Ekranı" 'nın altında yer alan "Tamam" butonu 

tıklanır. 

5. Görüntülenen "Onayla" ekranında bulunan, "Tarih", "Karar 
Sayısı", "Onay Durumu", "Onaylayacak Başka Kurum Var Mı?", 
"Kurum Adı" bilgileri doldurularak, "İşlemi Tamamla" butonu 

tıklanır.  
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8. Planın İlgili Kuruma Gönderilmesi ve Onay/Red İşlemleri 

Meclise gönderilmiş olan planın onay/red aşamasında, ilgili kurum 

haricinde görüşü alınması gereken başka bir kurum olması halinde 

gerçekleşecek işlemler bu menü altında yapılmaktadır.  

 

8.1. İlgili Planın Meclise Gönderilmesi 

1. Planın oluşturulduğu kurum tarafından "Onay/Red" aşamasında, 

"Onaylayacak Başka Kurum Var Mı?" işaretlenip, belirtilen 

kurumun planlar listesinde ilgili plan görüntülenir. 

2. İlgili kurum tarafından ana sayfasında yer alan planlar 

listesinden meclise gönderilecek olan plan seçilir. 

3. Ekranın solunda yer alan işlemler listesinden "Meclise Gönder" 
butonu tıklanır. 

4. Görüntülenen "Plan Özet Ekranı" 'nın altında yer alan "Plan 
Bilgilerini Güncelle" butonu kullanılarak, plan bilgilerini 

güncelleme işlemleri yapılabilir. 

5. Görüntülenen "Plan Özet Ekranı" 'nın altında yer alan "Tamam" 
butonu tıklanır, "Meclise Gönder" ekranı açılır. 

6. "Meclise Gönder" ekranında yer alan "Gönderim Tarihi" ve 

"Sayı" bilgileri girilir, "Meclise Gönder" butonu tıklanır. 

7. "Meclise Gönder" butonunun tıklanması ile sistem kullanıcıyı 

otomatik olarak ana sayfaya yönlendirir. 
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8.2. Plan Onay / Red 

1. Durum geçmişi "Meclise Gönderildi" olan ilgili plan seçilir. 

2. Ekranın solunda yer alan işlemler listesinden "Onay/Red" 
butonu tıklanır. 

3. Görüntülenen "Plan Özet Ekranı" 'nın altında yer alan "Plan 
Bilgilerini Güncelle" butonu kullanılarak, plana ait bilgilerin 

güncellenmesi işlemleri yapılabilir. 

4. "Plan Özet Ekranı" 'nın altında yer alan "Tamam" butonu 

tıklanır. 

 

8.3. Planın Durum Geçmişine Bakılması 

1. Ana sayfada yer alan planlar listesinden durum geçmişine 

bakılacak olan plan seçilir. 

2. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra "Durum Geçmişi" butonu 

tıklanır. 

3. Açılan durum geçmişi ekranından, ilgili planın geçmişine ait 

aşamalar kronolojik olarak görüntülenir.  
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9. Planın Askıya Çıkarılması 

Onaylı planlar, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve ilgili 

kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlar, ilgili idarelerce bir ay süre ile 

ilan edilir. Bu duruma "Planın Askıya Çıkarılması" denir. 

Durumu onaylanmış olan ilgili planın askıya çıkarılması işlemi bu 

menüden yapılmaktadır. 

9.1. İlgili Planın Askıya Çıkarılması 

1. Durumu onaylanmış olan ilgili plan, planların yer aldığı listeden 

seçilir. 

2. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra ekranın solunda yer alan 

işlemler listesinden "Askıya Çıkar" butonu tıklanır. 

3. Görüntülenen "Plan Özet Ekranı" 'nın altında yer alan 

"Doküman Ekle" butonu tıklanarak, ilgili plana ait plan 

deposuna erişilir ve doküman ekleme işlemi yapılır. 

4. Görüntülenen "Plan Özet Ekranı" 'nın altında yer alan "Tamam" 
butonu tıklanarak, "Askıya Çıkar" ekranı açılır. 

5. "Askıya Çıkar" ekranında yer alan, "Askıya Çıkma Tarihi" ve 

"Sayı" alanları doldurularak "Askıya Çıkar" butonu tıklanır. 

6. "Askıya Çıkar" butonunun tıklanması ile sistem kullanıcıyı 

otomatik olarak ana sayfaya yönlendirir. 

 

9.2. Askıya Çıkan Planın Gösterilmesi 

1. Durumu "Askıya Çıkarıldı" olan plan, planlar listesinden seçilir. 

2. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra "Seçileni Göster" butonu 

tıklanır. 

3. Açılan "Plan Özet" ekranında ilgili plana ait plan sınırı ve künye 

bilgileri görüntülenir. 
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9.3. Askı Linki 

1. Durumu "Askıya Çıkarıldı" olan plan, planlar listesinden seçilir. 

2. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra "Seçileni Göster" butonu 

tıklanır. 

3. Açılan "Plan Özet" ekranında ilgili plana ait plan sınırı ve künye 

bilgileri görüntülenir. 

4. "Plan Özet" ekranının altında yer alan "Plan Linki" 
bulunmaktadır. 

 

9.4. Özet Pencere Ekranından Plan Deposu 

1. Durumu "Askıya Çıkarıldı" olan plan, planlar listesinden seçilir. 

2. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra "Seçileni Göster" butonu 

tıklanır. 

3. Açılan "Plan Özet" ekranında ilgili plana ait plan sınırı ve künye 

bilgileri görüntülenir. 

4. "Plan Özet" ekranının altında yer alan "Plan Deposu" butonu 

tıklanır, ilgili plana ait plan deposu görüntülenir. 

 

9.5. Askı Tutanağının Sisteme Yüklenmesi 

1. Durumu "Onaylandı" olan plan, planlar listesinden seçilir. 

2. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra "Askıya Çıkar" butonu 

tıklanır. 

3. Açılan "Plan Özet" ekranında ilgili plana ait plan sınırı ve künye 

bilgileri görüntülenir. 

4. "Plan Özet" ekranının altında yer alan "Doküman Ekle" butonu 

tıklanır, ilgili plana ait plan deposu görüntülenir. 

5. Plana ait plan deposunda yer alan "Kararlar ve Tutanaklar" 
butonu tıkanır, açılan ekranda yer alan "Dosyaları Sürükleyiniz 
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veya Bu Alana Tıklayınız"  alanı kullanılarak askı tutanağı 

sisteme yüklenir. 
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10. Planın Kesinleştirilmesi 

Askı süresi dolan planların askıdan indirilmesi/kesinleştirilmesi 

işlemleri bu menüden yapılır. 

 

10.1. İlgili Planın Askıdan İndirilip, Kesinleştirilmesi 

1. Durumu askıda olan ilgili plan, planlar listesinden seçilir. 

2. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra, ekranın solunda yer alan 

işlemler listesinden "Askıdan İndir/Kesinleştir" butonu tıklanır. 

3. Açılan "Plan Özet" ekranının altında yer alan "Tamam" butonu 

tıklanır. 

4. Ekranda "Askıdan İndir/Kesinleştir" görüntülenir. 

5. "Askıdan İnme Tarihi", "Karar Sayısı", "İtiraz Var Mı?" ve "Onay 
Durumu" alanları doldurulur. 

6. "Tamam" butonu tıklanır. 

7. "Tamam" butonunun tıklanması ile sistem kullanıcıyı otomatik 

olarak ana sayfaya yönlendirir. 
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11. Plan İptal İşlemleri 

Plan kesinleştikten sonra plan iptal edilebilir. Plan iptal işlemleri bu 

alandan yapılır. 

 

11.1. İlgili Planın İptal Edilmesi 

1. İptal edilecek plan, planlar listesinden seçilir. 

2. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra, ekranın solunda yer alan 

işlemler listesinden "Plan İptal İşlemleri" butonu tıklanır. 

3. Açılan "Plan İptal" ekranından iptal etme sebebi, tarihi ve karar 

sayısı alanları doldurulur.  

4. "Tamam" butonu tıklanır. 

5. "Tamam" butonunun tıklanması ile kullanıcı planı iptal eder.  
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12. Planı Geri Gönder 

Plan hazırlanıp bir üst kuruma gönderildikten sonra herhangi bir 

sebeple tekrar gönderen kullanıcıya veya kuruma yollanabilir. Bu 

işlemin yapılması için planın durumunun "Teklif" veya "Gönderildi" 

olması gerekir.   

 

12.1. İlgili Planın İptal Edilmesi 

1. Geri gönderilecek plan, planlar listesinden seçilir. 

2. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra, plan listesinin üst kısmında 

yer alan "Geri Gönder" butonu tıklanır. 

3. Açılan diyalog penceresinden "Tamam" butonu tıklanır. 

4. "Tamam" butonunun tıklanması ile ilgili kullanıcıya plan geri 

gönderilir. 
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13. İşlemler 

"Kullanıcı Profili" ve "Şifre Değiştirme" işlemleri, yetkiye göre 

"Yönetici Paneli" ve "Kullanıcı İşlemleri" bu menü altından yapılır. 

 

13.1. Yönetici Paneli 

"Bölge, İl, İlçe, Belde ve Kurum ile İlgili İşlemler" ve "Kullanıcı 
Plan-Tür ve Yetkilerinin Düzenlenmesi İşlemleri"  işlemleri bu 

menüden yapılır.  

 

13.1.1. Bölge ile İlgili İşlem Yapmak İstiyorum 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İşlemler" butonu 

tıklanır. 

2. "Yönetici Paneli" butonu tıklanır. 

3. Açılan "Yönetici İşlemleri" ekranından "Bölge ile İlgili İşlem 

Yapmak İstiyorum"  işaretlenir.  

4. "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Bölge Bilgileri" ekranında yer alan bilgiler doldurulur, "Bölge 

Ekle" butonu tıklanır. 

13.1.1.1. Sisteme yeni bölge eklemek istiyorum 

1. "Bölge Bilgileri" ekranında yer alan bilgiler doldurulur, "Bölge 

Ekle" butonu tıklanır. 

2. Eklenen bölge, bölge listesine eklenir. 

13.1.1.2. Sistemde var olan bölgenin bilgilerini 

güncellemek istiyorum 

1. "Bölge İşlemleri" sayfasından bilgileri güncellenmek istenen 

bölge seçilir. 
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2. "Bölge Bilgileri Güncelle" butonu tıklanır. 

3. Ekrana gelen bölge bilgilerinde güncellenmek istenen bilgiler 

değiştirilir. 

13.1.1.3. Sistemde var olan bölgeyi silmek 

istiyorum 

1. "Bölge İşlemleri" sayfasından silinmek istenen bölge seçilir. 

2. "Bölge Sil"  butonu tıklanır. 

3. Ekrana gelen uyarı penceresinde "Tamam" butonuna basılarak 

silme işlemi gerçekleştirilir. 

 

13.1.2. İl ile İlgili İşlem Yapmak İstiyorum 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İşlemler" butonu 

tıklanır. 

2. "Yönetici Paneli" butonu tıklanır. 

3. Açılan "Yönetici İşlemleri" ekranından "İl ile İlgili İşlem 

Yapmak İstiyorum" butonu tıklanır. 

4. "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Sisteme yeni il eklemek istiyorum", " Sistemde var olan ilin 

bilgilerini güncellemek istiyorum" ve "Sistemde var olan ili 

silmek istiyorum" seçenekleri gelir. 

6. Yapılmak istenen işlem işaretlenir. 
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13.1.2.1. Sisteme yeni il eklemek istiyorum 

1. "İl Bilgileri" ekranında yer alan bilgiler doldurulur, "İl Ekle" 

butonu tıklanır. 

2. Eklenen il, il listesine eklenir. 

 

13.1.2.2. Sistemde var olan ilin bilgilerini 

güncellemek istiyorum 

1. "İl İşlemleri" sayfasından bilgileri güncellenmek istenen il 

seçilir. 

2. "İl Bilgileri Güncelle" butonu tıklanır. 

3. Ekrana gelen il bilgilerinde güncellenmek istenen bilgiler 

değiştirilir. 

 

13.1.2.3. Sistemde var olan ili silmek istiyorum 

1. "İl İşlemleri" sayfasından silinmek istenen il seçilir. 

2. "İl Sil"  butonu tıklanır. 

3. Ekrana gelen uyarı penceresinde "Tamam" butonuna basılarak 

silme işlemi gerçekleştirilir. 
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13.1.3. İlçe ile İlgili İşlem Yapmak İstiyorum 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İşlemler" butonu 

tıklanır. 

2. "Yönetici Paneli" butonu tıklanır. 

3. Açılan "Yönetici İşlemleri" ekranından "İlçe ile İlgili İşlem 

Yapmak İstiyorum" butonu tıklanır. 

4. "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Sisteme yeni ilçe eklemek istiyorum", " Sistemde var olan 

ilçenin bilgilerini güncellemek istiyorum" ve "Sistemde var olan 

ilçeyi silmek istiyorum" seçenekleri gelir. 

6. Yapılmak istenen işlem işaretlenir. 

13.1.3.1. Sisteme yeni ilçe eklemek istiyorum 

1. "İlçe Bilgileri" ekranında yer alan bilgiler doldurulur, "İlçe Ekle" 

butonu tıklanır. 

2. Eklenen ilçe, ilçe listesine eklenir. 

13.1.3.2. Sistemde var olan ilçenin bilgilerini 

güncellemek istiyorum 

1. İlçe İşlemleri sayfasından bilgileri güncellenmek istenen ilçe 

seçilir. 

2. "İlçe Bilgileri Güncelle" butonu tıklanır. 

3. Ekrana gelen ilçe bilgilerinde güncellenmek istenen bilgiler 

değiştirilir. 

13.1.3.3. Sistemde var olan ilçeyi silmek istiyorum 

1. İlçe İşlemleri sayfasından silinmek istenen ilçe seçilir. 

2. "İlçe Sil"  butonu tıklanır. 

3. Ekrana gelen uyarı penceresinde "Tamam" butonuna basılarak 

silme işlemi gerçekleştirilir. 
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13.1.4. Belde ile İlgili İşlem Yapmak İstiyorum 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İşlemler" butonu 

tıklanır. 

2. "Yönetici Paneli" butonu tıklanır. 

3. Açılan "Yönetici İşlemleri" ekranından "Belde ile İlgili İşlem 

Yapmak İstiyorum" butonu tıklanır. 

4. "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Sisteme yeni belde eklemek istiyorum", " Sistemde var olan 

beldenin bilgilerini güncellemek istiyorum" ve "Sistemde var 

olan beldeyi silmek istiyorum" seçenekleri gelir. 

6. Yapılmak istenen işlem işaretlenir. 

13.1.4.1. Sisteme yeni belde eklemek istiyorum 

1. "Belde Bilgileri" ekranında yer alan bilgiler doldurulur, "Belde 

Ekle" butonu tıklanır. 

2. Eklenen belde, belde listesine eklenir. 

13.1.4.2. Sistemde var olan beldenin bilgilerini 

güncellemek istiyorum 

1. "Belde İşlemleri" sayfasından bilgileri güncellenmek istenen 

belde seçilir. 

2. "Belde Bilgileri Güncelle" butonu tıklanır. 

3. Ekrana gelen belde bilgilerinde güncellenmek istenen bilgiler 

değiştirilir. 

13.1.4.3. Sistemde var olan beldeyi silmek 

istiyorum 

1. Belde İşlemleri sayfasından silinmek istenen belde seçilir. 

2. "Belde Sil"  butonu tıklanır. 

3. Ekrana gelen uyarı penceresinde "Tamam" butonuna basılarak 
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silme işlemi gerçekleştirilir. 

13.1.5. Kurum ile İlgili İşlem Yapmak İstiyorum 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İşlemler" butonu 

tıklanır. 

2. "Yönetici Paneli" butonu tıklanır. 

3. Açılan "Yönetici İşlemleri" ekranından "Kurum ile İlgili İşlem 

Yapmak İstiyorum" butonu tıklanır. 

4. "İleri" butonu tıklanır. 

5. "Sisteme yeni kurum eklemek istiyorum", " Sistemde var olan 

kurumun bilgilerini güncellemek istiyorum" ve "Sistemde var 

olan kurumu silmek istiyorum" seçenekleri gelir. 

6. Yapılmak istenen işlem işaretlenir. 

 

13.1.5.1. Sisteme yeni kurum eklemek istiyorum 

1. "Kurum Bilgileri" ekranında yer alan bilgiler doldurulur, 

"Kurum Ekle" butonu tıklanır. 

2. Eklenen kurum, kurum listesine eklenir. 

 

13.1.5.2. Sistemde var olan kurumun bilgilerini 

güncellemek istiyorum 

1. "e-Plan Otomasyonu kurumları" sayfasından bilgileri 

güncellenmek istenen kurum seçilir. 

2. "Kurum Bilgileri" Güncelle" butonu tıklanır. 

3. Ekrana gelen kurum bilgilerinde güncellenmek istenen bilgiler 

değiştirilir. 
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13.1.5.3. Sistemde var olan kurumu silmek 

istiyorum 

1. e-Plan Otomasyonu kurumları sayfasından silinecek kurum 

seçilir. 

2. "Kurum Sil"  butonu tıklanır. 

3. Ekrana gelen uyarı penceresinde "Tamam" butonuna basılarak 

silme işlemi gerçekleştirilir. 

 

13.1.6. Kullanıcı Rollerinin Plan Tür ve Yetkilerini 

Düzenlemek İstiyorum 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İşlemler" butonu 

tıklanır. 

2. "Yönetici Paneli" butonu tıklanır. 

3. Açılan "Yönetici İşlemleri" ekranından "Kullanıcı Rollerinin 

Plan Tür ve Yetkilerini Düzenlemek İstiyorum"  işaretlenir. 

4. "İleri" butonu tıklanır. 

5. Açılan "Plan Tür Yetkileri" ekranında yer alan "Rol Seçiniz" 

butonu tıklanarak rol seçimi yapılır. 

6. Rol seçimi yapıldıktan sonra plan türleri seçilebilir hale gelir. 

7. Plan türü seçimi yapıldıktan sonra "Güncelle" butonu tıklanır, 

işlem tamamlanır. 
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13.2. Kullanıcı İşlemleri Paneli 

Sisteme yeni kullanıcı ekleme, var olan kullanıcı bilgilerini 

güncelleme, var olan kullanıcıyı silme işlemleri bu menüden yapılır. 

 

13.2.1. Sisteme yeni kullanıcı eklemek istiyorum 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İşlemler" butonu 

tıklanır. 

2. "Kullanıcı İşlemleri" butonu tıklanır. 

3. "Sisteme Yeni Kullanıcı Eklemek İstiyorum" butonu tıklanır. 

4. "İleri" butonu tıklanır. 

5. Açılan "Kullanıcı Bilgileri" ekranında yer alan bilgiler 

doldurulur. 

6. "Kullanıcı Ekle" butonu tıklanarak işlem sonlandırılır. 

 

13.2.2. Sistemde var olan kullanıcının bilgilerini 

güncellemek istiyorum 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İşlemler" butonu 

tıklanır. 

2. "Kullanıcı İşlemleri" butonu tıklanır. 

3. "Sistemde Var Olan Kullanıcının Bilgilerini Güncellemek 

İstiyorum" butonu tıklanır. 

4. "İleri" butonu tıklanır. 

5. "e-Plan Otomasyonu Kullanıcıları" ekranından kullanıcılar 

"Kurum Seçiniz" butonu kullanılarak, kurumlarına göre 

filtrelenebilir. 

6. Açılan "e-Plan Otomasyonu Kullanıcıları" ekranından 

bilgilerinin güncelleneceği kullanıcı seçilir. 

7. "Kullanıcı Bilgilerini Güncelle" butonu tıklanır. 
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8. Açılan "Kullanıcı Bilgileri" ekranından bilgilerin güncellemesi 

yapılır. 

9. "Kullanıcı Güncelle" butonu tıklanır, işlem sonlandırılır. 

 

13.2.3. Sistemde var olan kullanıcıyı silmek istiyorum 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İşlemler" butonu 

tıklanır. 

2. "Kullanıcı İşlemleri" butonu tıklanır. 

3. "Sistemde Var Olan Kullanıcıyı Silmek İstiyorum" butonu 

tıklanır. 

4. "İleri" butonu tıklanır. 

5. "e-Plan Otomasyonu Kullanıcıları" ekranından kullanıcılar 

"Kurum Seçiniz" butonu kullanılarak, kurumlarına göre 

filtrelenebilir. 

6. Açılan "e-Plan Otomasyonu Kullanıcıları" ekranından 

bilgilerinin güncelleneceği kullanıcı seçilir. 

7. "Kullanıcı Sil" butonu tıklanır. 

8. Açılan "Kullanıcı Silme Onay Penceresi" ekranından "Tamamla" 

butonu tıklanır ve işlem sonlandırılır. 
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13.3. Kullanıcı Profili 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İşlemler" butonu 

tıklanır. 

2. "Kullanıcı Profili" butonu tıklanır. 

3. Kullanıcının profili akranında "Kullanıcı Bilgileri" ve "Kişisel 

Bilgiler" görüntülenir. 

 

13.4. Şifre Değiştir 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İşlemler" butonu 

tıklanır. 

2. "Şifre Değiştir" butonu tıklanır. 

3. "İleri" butonu tıklanır. 

4. Açılan "Şifre Değiştirme İşlemleri" ekranında görüntülenen 

alanlar doldurulur. 

5. "Değiştir" butonu tıklanır, işlem tamamlanır. 
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14. Detaylı Arama Yapılması 

"Detaylı Arama" ekranı, kullanıcının kendi yaptığı tüm planları 

görüntülemesini ve Türkiye genelinde askı, askı sonrasında 

onaylanmış/reddedilmiş olan planların tümünü görüntülemesini sağlar. 

 Sorgu kriterleri girilmesi,  

 Bu kriterlere uygun planların görüntülenmesi, 

 Seçilen planın plan deposuna gidilmesi, 

 Haritada gösterilmesi, 

 İşaretlenmesi işlemleri bu menü altında yapılır.  

 

14.1. Detaylı Arama Nasıl Yapılır? 

1. Ana sayfada yer alan "Detaylı Arama" butonu tıklanır. 

2. Açılan ekranda sorgu kriterleri girilir. 

3. Filtreler doldurularak sorgu için kriterler hazırlanır. 

4. "Sorgula" butonu tıklanır. 

5. Yetki dâhilinde ki alanlarda askıya çıkarılmış olan tüm planlar 

planlar listesinde görüntülenir. 

6. Seçilen plan satırı üzerine çift tıklanıldığında "Plan Özet" ekranı 

görüntülenir. 

7. "Filtreyi Temizle" butonu tıklanarak, girilen sorgulama kriterleri 

kaldırılır. 

 

14.2. Sorgu Sonuçlarından Birinin Haritada 

Gösterilmesi ve İşaretlenmesi 

1. Ana sayfada yer alan "Detaylı Arama" butonu tıklanır. 

2. Açılan ekranda sorgu kriterleri girilir. 

3. Filtreler doldurularak sorgu için kriterler hazırlanır. 

4. "Sorgula" butonu tıklanır. 
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5. Yetki dâhilinde ki alanlarda askıya çıkarılmış olan tüm planlar 

planlar listesinde görüntülenir. 

6. Planlar listesinde yer alan planlardan istenilen plan üzerine 

tıklanır. 

7. Seçilen plan satırının sağında yer alan; "Plan Deposuna Git", 
"Haritada Göster", "İşaretle" butonları kullanılarak, planla ilgili 

işlemler yapılabilir. 

8. Seçilen plan satırı üzerine çift tıklanıldığında "Plan Özet" ekranı 

görüntülenir. 

9. "Filtreyi Temizle" butonu tıklanarak, girilen sorgulama kriterleri 

kaldırılır. 
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15. Rapor İşlemleri 

Planlara ait sorgu kriterleri girilerek;  

1. "Coğrafi Raporlama",  
2. "Hızlı Raporlama"  
3. "Detaylı Raporlama"  işlemleri bu menü altından yapılır.  

 

Yapılan sorgulamalar sonucunda planlar; 

1. Harita üzerinde görüntülenir, 
2. Harita üzerinde işaretlenir, 
3. Plan deposuna gidilir. 

 

15.1. Coğrafi Raporlama ve Planın Harita Üzerinde 

Gösterilmesi  

1. Ana sayfada yer alan "Rapor İşlemleri"  butonu tıklanır. 

2. Açılan sayfada "Coğrafi Raporlama" butonu tıklanır. 

3. Sorgulama kriterleri doldurularak "Haritada Göster" butonu 

tıklanır. 

4. Kriterlere uygun olan planların bulunduğu bölgeler haritada 

tematik olarak görüntülenir. 
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15.2. Hızlı Raporlama 

1. Ana sayfada yer alan "Rapor İşlemleri"  butonu tıklanır. 

2. Açılan sayfada "Hızlı Raporlama" butonu tıklanır. 

3. "Tarih Başlangıç" ve "Tarih Bitiş" alanları doldurularak 

sorgulamak istenen sorgulama biçimine göre; "Plan Türüne 
Göre", "Plan Niteliğine Göre", "Onay Durumuna Göre" butonu 

tıklanır. 

4. Seçilen raporlama biçimine göre ekranda rapor görüntülenir. 

5. Görüntülenen rapor üzerinde; "Saat Yönünde Döndür", "Saat 
Yönünün Tersine Döndür", "Kaydet" ve "Çıktısını Al" işlemleri 

yapılabilir. 

 

15.3. Detaylı Raporlama 

1. Ana sayfada yer alan "Rapor İşlemleri"  butonu tıklanır. 

2. Açılan sayfada "Detaylı Raporlama" butonu tıklanır. 

3. Sorgulama kriterleri doldurularak "Grafik Olarak Göster" 
butonu tıklanır. 

4. Sorgulanan kriterlere uygun olarak hazırlanan grafik ekranda 

görüntülenir. 

5. Görüntülenen rapor üzerinde; "Saat Yönünde Döndür", "Saat 
Yönünün Tersine Döndür", "Kaydet" ve "Çıktısını Al" işlemleri 

yapılabilir. 

6. Görüntülenen rapor "Excele Aktar" butonu tıklanarak, 

bilgisayara excel formatında indirilir. 
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16. Duyuru İşlemleri 

Sistem kullanıcıları ile paylaşılması istenen duyuru ve haberlerin 

paylaşıldığı bölümdür. 

 

Duyuru Ekle; 

1. Ana sayfada yer alan "Duyurular" penceresinin sağ üstündeki 

buton tıklanır. 

2. Açılan "Duyurular" ekranında "Ekle" butonu tıklanır. 

3. "Duyuru Ekle" ekranı görüntülenir. 

4. Açılan "Duyuru Ekle" ekranında "Duyuru Metni" alanı 

doldurulur. 

5. "Kaydet" butonu tıklanır. 

6. "Kapat" butonu tıklanarak işlem sonlandırılır. 

 

 

Duyuru Düzenle; 

1. Ana sayfada yer alan "Duyurular" penceresinin sağ üstündeki 

buton tıklanır. 

2. Açılan "Duyurular" ekranında, düzenlenmesi istenen duyuru 

seçilir. 

3. "Düzenle" butonu tıklanır. 

4. "Duyuru Düzenle" ekranı açılır. 

5. İlgili duyurunun düzenlemesi yapılır. 

6. "Kaydet" butonu tıklanır. 

7. "Kapat" butonu tıklanarak işlem sonlandırılır. 

 

Duyuru Sil; 

1. Ana sayfada yer alan "Duyurular" penceresinin sağ üstündeki 

buton tıklanır. 

2. Açılan "Duyurular" ekranında, düzenlenmesi istenen duyuru 
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seçilir. 

3. "Sil" butonu tıklanır. 

4. "Duyuru Silme Onay Penceresi" açılır. 

5. "Tamamla" butonu tıklanır. 
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17. Kullanıcı Çıkışı 

Sistemden güvenli çıkış yapmak istenildiğinde kullanılan butondur. 

 

1. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Çıkış" butonu tıklanır, 

sistemden güvenli çıkış sağlanır. 

 

 

 


