
MEB DYS E-OTOBAN ENTEGRASYONUNA GEÇİŞTE İŞLEM BASAMAKLARI,  

YAPILMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

İşlem Basamakları 

 

1. MEBBİS Yönetici Modülünden yetkisiz gruba yeni kullanıcı olarak Vali/Vali Yardımcısı ve Kaymakamlar 

tanımlanmalıdır. (Daha önce tanımlandıysa yeniden tanımlamaya gerek yoktur.) 

2. Doküman Yönetim Sistemindeki DYS Yönetici Ekranından İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün altına 

Vali/Vali Yardımcısı ve Kaymakamların görevlendirilmesi gerekmektedir. 

3.  Doküman Yönetim Sistemindeki görevlendirmeler yapıldıktan sonra MEBBİS’ten daha önce tanımlanan 

Vali/Vali Yardımcısı ve Kaymakamların silinmesi gerekmektedir. 

4.  Vali/Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan F5 programının kaldırılması ve DYS ile ilgili kısayollar 

silinmesi gerekmektedir. 

 

Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  

 

1. Onay listesi seçilirken daha önceden olduğu gibi Vali/Vali yardımcısı imza listesine dahil edilmelidir. İmza 

listesinde otoban aşamasına gelmiş evrak belirli aralıklarla e-Otoban sistemine otomatik olarak 

gönderilecektir. 

2. Otoban sistemine gönderilmiş evrakların takibi (İş Listesi Ekranında ve Evrak Onay işlemleri ekranında 

yer alan ) “Onay Durum” butonuna tıklayarak açılan "İş Akışı” Penceresinde yer alan “Otoban Durum” 

butonuna tıklanarak izlenebilecektir.  

3. Otoban sistemine gidecek evrakların onay listesi seçilirken Onay listesi Millî Eğitim Bakanlığı personeli 

ile başlamalı ve İçişleri personeli ile son bulmalıdır. Aksi takdirde İş Akışı hatalı olduğundan iş akışı onay 

sıralamasında İçişleri Bakanlığı personelinden önce gelen son kullanıcıya evrak reddedilir.  

4. Vali/Vali yardımcısı/Kaymakamın evrakı reddetmesi halinde Milli Eğitim Müdürlüğünde evrakı en son 

onaylayan kullanıcı olan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürüne evrak reddedilir.  Eğer bir red notu yazmış ise bu 

not evrak notlarından görüntülenebilir. 

5. Evraklar belirli aralıklarla otoban sistemine gönderildiğinden Vali/Vali yardımcısı aşamasına geçmiş 

evrakların en geç bir saat içerisinde Otoban Sistemine gönderilmiş olması gerekmektedir ve “Evrak 

Otoban Sistemine Gönderildi” ibaresi görülmelidir. Aksi takdirde DYS Yöneticinizi bilgilendiriniz. 

 

 
 

 

 

6. Otoban sisteminde onaylanan evraklar belirli aralıklarla MEB DYS'ye alınmaktadır. Bu nedenle Vali/Vali 

yardımcısı onayını tamamlamış evrakların da en geç bir saat içerisinde MEB DYS sistemine alınarak “Onay 

Sonrası Gözden Geçirme” aşamasına düşmesi gerekmektedir. “Evrak Otoban Sisteminde Onaylandı” 

ibaresi görülmesinden en geç 1 saat içerisinde “Onaylandı” ibaresi görülmeyen ve MEB DYS'ye 

alınamayan evrakları DYS Yöneticinize bildiriniz. 

 



 
 

7. Resmi yazıların OTOBAN sistemine aktarılması esnasında sorun yaşamamak için; 

a. Kelime İşlemci Programı Uyap Editörün son sürüm kullanılmalıdır. 

b. Güncel UYAP editörü şablon olarak kullanılmalı ve evrakın sayı kısmında mutlaka ‘ E ’  harfi 

olmalıdır.  

c. Resmi yazılar oluşturulurken madde imi (1-2-3 yâda a-b-c vb.) kullanmamaya özen gösterilmeli, 

kullanılması gerekli ise de (1boşluk-) şeklinde kullanılması gerekmektedir. 

d. Word programında hazırlanmış yazı örneklerinden kopyala-yapıştır yapılmamalı. Tüm işlemler 

güncel uyap editörden yapılmalıdır. 

e. Bazı yazılarda Vali, Vali Yardımcısı ve Kaymakam isimlerinde udf’de sorun olmamasına rağmen 

Otobanın pdf çevirmesinde kaymalar olmaktadır. Bunun için Tab (Sekme) tuşunu kullanma yerine 

Space (Boşluk) tuşunun kullanılması kaymaları önleyecektir. 

f. İzin, rapor veya başka bir sebepten dolayı görevinde olmayan Vali, Vali Yardımcısı ve 

Kaymakamların yerine Vekalet edenlere yetki devri yapılmasına gerek yoktur.  

g. İş akışı aktarma işlemi sadece otoban rolleri arasında yapılabilir. Ancak Otoban sistemine 

gönderilmiş evrakların MEBDYS üzerinde iş akışı yapılsa dahi otoban sisteminde 

yapılmamaktadır.  

h. Otoban Sistemine gönderilmiş evrakların onay listesindeki otoban kullanıcılarının değişmesi veya 

diğer sebeplerle evrakın geri çekilmesi “02.07.2015 tarihinde yapılan güncelleme” ve aşağıda 

resimli anlatımı olan duyuru ile gerçekleştirilebilir.  

i. Geri çekilme sırasında yazılan not vali/vali yardımcısı/kaymakam tarafından görüleceğinden açık 

ve net ifadelerle yazılmalıdır. 

j. Onay Listesine seçilmiş Vali, Vali Yardımcısı ve kaymakamın görevde olduğundan emin 

olunmalıdır. 

k. Bir evrak ilk defa sisteme alınırken onay listesinde Otoban rolleri var ise üst yazının PDF dönüşümü 

kontrol edilmektedir. Ancak eklerin ve ilgilerin PDF dönüşümleri kontrol edilmemektedir. Bun 

nedenle Bu tür eklerin ve ilgilerin PDF dönüşümü yapılamayan evraklar var ise DYS tarafından son 

imzacıya reddedilecektir. Bu tür evrakların PDF dönüşümlerinin kullanıcı tarafından 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

 

 

Habib OCAK 

Niğde MEBBİS ve DYS Yöneticisi 

 

 

 

  



OTOBAN'DAN EVRAK GERİ ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME 

  



 



  



 


