
HAKEM PROJE DEĞERLENDİRME SONUÇ GÖNDERİMİ 
BİLGİ NOTU



Sayın Değerlendirici,

TYS Portal üzerinden doldurmuş olduğunuz 
«Hakem Proje Değerlendirme Sonuç Raporu»nuzu

elektronik imza (e-imza) ile
Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş.’ye gönderebilmeniz için,

siz değerli değerlendirecilerimiz için bir bilgi notu hazırladık. 

Bu bilgi notunda yapacağınız işlemlere dair tüm aşamalar hakkında 
bilgi verilmiştir. 

Bir sorunla karşılaşmanız durumunda bilgi notunun sonundaki 
iletişim bilgilerimizle irtibata geçebilirsiniz.



Masaüstü


Bilgisayarım


Sağ Tıkla 


Özellikler


Sistem türü

(64bit/32bit)

Öncelikle elektronik imza kullanacağınız 

bilgisayarınızın sistem türünü tespit ediniz.



www.gbteknokent.com
.

Linkinden sayfaya ulaşarak

-tespit ettiğiniz sistem türüne göre-

e-imza modülünü indirip kurulumunu sağlayınız. 
(Bu i ş lem i lk  se fere  mahsus  yap ı lacakt ı r. )

http://www.gbteknokent.com/


Menüden indirdiğiniz belgenin içeriği doldurulup
sisteme pdf olarak yüklenecektir.

Sistem sadece pdf eklenmesine izin vermektedir.



«EBYS Hakem Girişi» menüsüne tıklayarak 
e-imza ile imzalama sürecini başlatabilirsiniz.



2.1. «Ek» kısmına «Proje Adı» yazılmalıdır.

Örnek: Katı Atıkların Değerlendirilmesi

2.2. «Ek»in altındaki «Dosya Seç» menüsüne 
TYS  Portaldan aldığınız 
«Proje Değerlendirme Sonuç Raporu» eklenecektir.

«EBYS Hakem Girişi»ne tıkladığınızda 

karşınıza gelen pencerede;

1.1. «Belge Adı» kısmına 

«Değerlendirilen firma adı-Hakem adı soyadı»

yazılmalıdır.

Örnek: ABC San. ve Tic. A.Ş.-Ahmet YILMAZ

1.2. «Belge Adı»nın altındaki 

«Dosya Seç» menüsüne, hazırlamış olduğunuz 

«Hakem Değerlendirme Dilekçesi»
PDF formatında eklenecektir.



İlgili yükleme işlemleri 
yapıldıktan sonra 
YÜKLENMİŞ olarak 
gözükecektir. 

Bu aşamada 
«İmza Sürecini Başlat» 
butonuna basarak 
imzalama menüsüne 
geçiş yapabilirsiniz.



Karşınıza gelen ekranda 
yüklemiş olduğunuz dilekçe 

görüntülenecek olup,

yüklemiş olduğunuz proje 
değerlendirme sonuç raporu 

da yukarıdaki menüde 
«Ekler (1)» kısmında 
görüntülenecektir. 

E-imza PIN’inizi girerek 
evrakı imzalayabilirsiniz.

NOT: Eki okumadan imza 
atamazsınız.



«İmzala» butonuna bastıktan sonra 
birkaç saniye ekranda 
«Lütfen bekleyiniz…» 
uyarısı çıkacak olup, 

evrak imzalanma süreci 
tamamlanınca karşınıza 

«İşlem tamamlandı»
uyarı mesajı gelecektir. 

Çıkan uyarı mesajını 
«Tamam» 

butonuna basarak kapatabilirsiniz.

HAKEM RAPORUNUZ BAŞARIYLA 
ELEKTRONİK İMZA İLE 

İMZALANMIŞTIR. 

İmzaladığınız rapor sistemimize 
düşmekte olup ileri şifreleme 
teknikleriyle veri tabanımızda 

saklanmaktadır.



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Doğu Yerleşkesi 102. Cadde No: 252 

Merkez ISPARTA

•

Telefon

0 246 211 84 02

•

Faks

0 246 211 84 06

•

E-Posta

tgb_isparta@gbteknokent.com

•

Web

www.gbteknokent.comTEŞEKKÜRLER


