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02/02/2015 tarihli ve 29255 say1h Resmi Gazete'de "Resmi Yazt~rnalarda Uygulanacak LJsul ve 

Esaslar Hakkmda Yonetrnelik" yayimlanm1~ ve 01/03/2015 tarihi itibariyle yiirilrltige girmi~tir. Anti~ 

Yonetmeligin 28 inci maddesi ile EJektronik Beige Yonetim Sistemleri (EBYS) kapsammda gUvenli 

elektronik imza ile imzalarim1~ resmi yaz1lann kurumlar arasmda elektronik ortamda gonderilmesine imkan ·' ' 

saglanm1~t1r. , . 
Elektronik ortamda yapdacak soz konusu yaz1~rnalarm, ayru Yonetmeligin 3 Oneil mad4esinin '· 

birinci fikrasmm (i) bendine istinaden Kalkmma Bakanhg1 tarafmdan hazulanarak yurO.rlUge konulan 
e-Yaz1~ma Teknik Rehberine uygun olmas1 gerekmektedir. Soz .konusu Rehberde .kamu ~urumian 
tarafmdan geli~tirilen Elektronik Belge Yonetim Sistemlerinde uyulmast gereken standartlar belirlenmi~ ve· , 
Y onetrneligin 28 inci maddesinin sekizinci f1krasmda yer alan "GUvenli elektronik imzah belgelerin 
gonderilmesi ve almmas1 i~lemlerinin ilgili mevzuatla yetki verilmi~ UyUnci.i bir taraf arac1hg1yla kay1t 

altma almarak yapdmast esast1r . . . " hUkmUne istinaden "Uyi.inci.i taraf' olarak kay1th elektronik posta (KEP) 
sisteminin kullamlacag1 aytklamm~tu. 

Kurumlar aras1 yazt~malann elektronik ortamda yap1lmaya b~lanmas1 iyin Yonetrneligin Geyici 1 
inci maddesinin ikinci f1krasma gore kamu kurumlarma verilen 6 ayhk gei;:i~ stiresi 1 EylUI 2015 tarihinde 
sona ermi~tir. Bu nedenle EBYS kurulumunu geri;:ekle~tirmeyen kurumlarca EK-1 'de, EBYS kurulumunu 
ger~ekle~tiren kurumlarca Ek-2 ve Ek-3'te belirtilen esaslara uygun olarak kurumlar arast yaz1~malarm 
elektronik ortamda yap1lmaya b~larimas1 hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

• io -~~·l)'l 
~,1i· 

A'.2.l C). • n~~1 
. Vt, I.D 2# (., 

l 1--" . 

Omer A<;IKGOZ 

B~bakan a. 

~ Ek: 
' I - EBYS Kullanmayan Kurumlara Y onelik e-Y az1~ma Esaslan ( l Sayfa) 

2- EBYS Kullanan Kurumlara Yonelik e-Yaz1~maya Esaslan (1 Sayfa) 
3- DETSiS Web Servislerinin.EBYS ii;:erisinde Kullan1m E~aslan (1 Sayfa) 

Dag1t1m: 

- Ba~bakanhga (Bilgi i~lem B~kanhgt) 
- Tilm Bakanhklara 
- Yliksek Ogretim Kurulu B~kanhgma 

Milste~ar Yard1mc1s1 

- B~bakanltk ve Bakanhklann Ti.im Bagh/ilgili/ili~kili/Koordine Kurulu~lanna 
- Tiim Valiliklere (Mahalli idare Kurulu~larma Dag1t1lmak lJzere) 
- Tum Oniversite Rektorlilklerine 

Merkez Bina Bakanhklar 06573 ANKARA 

Telefon No: (0312) 419 1101/167-139 Fales No: (0312) 419 20 72 
e-posta: kaysis@basbakanlik.gov.tr internet adresi : www.kaysis .gov.tr 
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T.C. 
BASBAKANLIK 

idareyi Geli~inne Ba~kanhg1 

EBYS KULLANMA YAN KURUMLARA YQNELiK 

E-Y AZI~MA ESASLARJ 

EK-I 

02/02/2015 tarihli ve 29255 say1h Resmi Gazetede yay1mlanan Resmi Yaz1~malarda Uygulanacak 
Usu! ve Esaslar Hakkmda Yonetmeligin Geiyici 1 inci maddesinin ikinci fikras1 htikmti ile EBYS 
ku11anmayan kamu kurumlarma KEP adresi alma, Yonetmeligin 28 inci maddesinin dokuzuncu fikras1 

geregince de bu adrese gonderilen gilvenli elektronik imzah yazilan kabul ederek i~leme koyma 
zorunlulugu getirilmi~tir. Bu nedenle soz konusu kurumlarca e-Yaz1~maya ge9i~ 9ah~malan a~ag1da 
belirtilen esaslar dogrultusunda yap1lacakt1r. 

1. Resmi yaz1~malar iiyin kullamlacak KEP adresinin kay1th elektronik posta hizmet saglay1cdarmdan 

almmas1 gerekmektedir. Ancak kurumunuza ait bir KEP adresi varsa ve bu adres resmi yazt~malar 

kapsammda kullamlacak ise yeni bir adres almmasma gerek yoktur. 
2. KEP adresi, kurumunuzdaki Devlet Te~kilatl Merkezi Kay1t Sistemi (OETSiS) Sorumlusu 
tarafmdan "https://yetkili .kaysis .gov.tr" internet adresi uzerinden giri~ yapdarak DETSiS'e 

ka ydedilecektir. 
3. DETSiS'e kaydedilen KEP adresine Ba~bakanhk tarafmdan bir dogrularna . e-Postas1 
gonderilecektir. Kurumlarm yetkilendirilmi~ personelince e-Posta iiyerisinde yer alacak dogrularna 
adresi t1kland1gmda, KEP adresi resmi yazt~malar i9in DETSiS Uzerinden diger kurum]arm eri~imine 

a9ilm1~ olacakt1r. 
4. Dogrularna i~leminin yaptlmasmdan itibaren diger kamu kurumlan tarafmdan gonderilen resmi 
yaz1larm ahnmas1 amactyla kurumunuzca yetkilendirilmi~ yeterli say1da personel tarafmdan KEP 

adresi siirekli takip edilecektir. 
5. KEP adresine gelen resmi yaztlar elektronik imza dogrulamas1 yap1ld1ktan sonra Yonetmeligin 26 
nc1 maddesinde belirtildigi ~ekilde 91kt1s1 ahnarak kurum iiyi i~lem silreci b~lat1lacakt1r. 
6. KEP adresi DETSiS'te kay1th oldugu slirece, diger kamu kurumlarmm resmi yaz1 gonderirnine 
a1y1k tutulacaktrr. Bu nedenle soz konusu adresin degi~tirilmesi veya kapatilmas1 DETSiS'e yeni bir 
KEP adresi kaydedilmesinden sonra yap1Jabilecektir. Ancak yeni KEP adresi i1yin yukanda 3 tincti 
maddede belirtilen dogrulama i~lemi yapJlana kadar onceki KEP adresi DETSiS ' te diger kurumlarm 

resmi yaz1 gonderimine a91k tutulacakt1r. 



T.C. 
BA~BAKANLIK 

idareyi Geli~tinne Ba~kanhg1 

EBYS KULLANAN KURUMLARA YONELIK 

E-Y AZJ~MA ESASLARJ 

Diger kurumlardan gelen yazilann ahnmas1: 

EK-2 

1. Resmi yaz,~ma)ar iyin kullamlacak KEP adresinin kay1th elektronik posta hizmet saglaytcdarmdan 

almmas, gerekmektedir. Ancak Kurumunuza ait bir K.EP adresi varsa ve bu adres resmi yaz1~malar 
kapsammda kullamlacak ise yeni bir adres almmasma gerek yoktur. 

2. Kurumunuzun Devlet Te~kilat1 Merkezi Kay1t Sistemine (DETSiS) web servis eri§im 
yetkilendiriJmesi yap1lm1§ ise soz konusu serviste bulunan "KEPAdresiKaydet" metodu ile KEP adresi 

ve bu adresin dogrudan EBYS'ye entegre olarak kuJlamhp kullarnlmayacag1 bilgisi DETSiS'e 
kaydedilecektir. DETSiS web servis yetkisi bulunmayan kurumlar, resmi yazt ile Ba~bakanhktan web 
servis yetkisi talep edeceklerdir. 
3. DETSiS'e kaydedilen KEP adresine Ba~bakanhk tarafmdan bir dogrulama e-Postast 
gonderilecektir. Kurumlann yetkilendirilmi~ personelince e-Posta iyerisinde yer alacak dogrulama · 

adresi ttkland1gmda, .KEP adresi resmi yaz1~malar iyin DETStS iizerinden diger kurumlarm eri~imine 
aytlm1~ olacakt1r. 
4. e-Yazt~ma Teknik Rehberinde (http://www.e-yazisma.gov.tr) belirtildigi §ekilde EBYS ile KEP 
entegrasyonu saglanarak diger kurumlardan gelen yaz1lar dogrudan kurum iyi EBYS'ye ahnabilir. 
Ancak KEP adresi, e-Posta dogrulamasmm yap1lmas1 ile diger kurumlarm yaz1 gonderimine 
ayilacagmdan KEP-EBYS entegrasyonu yap1lana kadar geyecek siire iyerisinde, EBYS kullanmayan 

kurumlarda oldugu gibi Ek-1 'de belirtilen esaslara gore i~lem yap1lacakt1r. 
5. KEP adresi DETSiS ' te kay1th oldugu siirece, diger kamu kurumlanrnn resmi yaz1 gonderimine 
ay1k tutulacaktu. Bu nedenJe soz konusu adresin degi§tirilmesi veya kapat1lmas1 DETSiS'e yeni bir 

KEP adresi kaydedilmesinden sonra yap1labilecektir. Ancak yeni KEP adresi iyin yukar1da 3 ilncil 
maddede belirtilen dogrulama i~lemi yapdana kadar onceki KEP adresi DETSiS'te diger kurumlarm 
resmi yaz1 gonderimine ay1k tutulacakttr. 

Diger kurumlara yaz1 gonderilmesi: 
1. Kamu kurumlan kullanmakta olduklar1 EBYS' lerini, Resmi Yaz1~malarda Uygulanacak Usu] ve 
Esaslar Hakkmda Yonetmelik hUkilmleri ile e-Yaz1~ma Teknik Rehberine uyumlu hale getirmedigi 
siirece diger kurumlara elektronik imzah yaz1 gtindermemelidir. Ancak Y onetmeligin Geyici I inci 
maddesinin birinci f1kras1 geregince en gey I Mart 2016 tarihine kadar soz konusu Y onetmelik ve 

Rehbere uyumlulugun saglanmas1 gerekmektedir. 
2. Yukanda bahsedilen uyumlulugun saglanmas1 durumunda diger kamu kurumlarma gonderilecek 
resmi yaztlar ifin kurumlann DETSiS'te kay1th KEP adresleri kullamlacakt1r. 
3. Kurumlarm KEP adreslerine, DETSiS web servisi ilzerinden EK-3'te belirtilen esaslara gore eri~im 
saglanabilecektir. 



T.C. 
BASBAKANLIK 

idareyi Geli~tirme Ba~kanhg1 

DETSiS WEB SERViSLERiNiN EBYS 

i<;ERiSiNDE KULLANIM ESASLARI 

EK-3 

1. 02/02/2015 tarihli ve 29255 say1h Resmi Gazetede yay1mlanan Resmi Yaz1$malarda Uygulanacak Usu! 

ve Esaslar Hakkmda Yonetmelik kapsammda belirlenen standartlarm tilm kurumlarda uygulanmast ve 

resmi yaz1larm kurumlar arasmda elektronik ortamda gonderilmesi iyin ihtiyay duyulan tilm verilere tek 

merkezden eri~im saglanmas1 amac1yla Oevlet Te$kilat1 Merkezi Kay1t Sisteminde (DETSiS) bulunan 

veriler web servis iizerinden tiim kurumlarm eri~imine sunulmaktadrr. 

2. DETSiS ~eb servisi iizerinden kurumlarm iy birimleri iyin "KendiTumBirimleriGetirWs" metodu, diger 

kamu kurumlan ile kurumlann birinci diizey birimleri iyin "YeniDisYazismaYapanlariGetirWs" metodu ile 

toplu veri ahm1 yapi1arak EBYS'ler iyerisinde bu veriler tutulabiJir. Ancak bu ~ekilde topluca ahnan 

verilerin giincelliginin saglanabilmesi iyin her gun 00.00-06:00 saatleri arasmda aym metotlar kullamlarak 

veri aktanmmm yenilenmesi gerekmektedir. 

3 . DETSiS verilerinin yukanda belirtildigi ~eki1de EBYS'lerde tutulmas1 halinde soz konusu verilerden 

yararlamlarak, verilerin tutulmamast halinde web serviste bulunan "AnaKurumlariGetirKurumBirimWs" 

ve "AltBirimleriGetirWs" metotlan srras1yla kullamlarak yazmm hazuland1g1 birimin ve yazmm 

gonderilecegi kurumun/birimin T.C. DETSiS Numaralan almacak ve bu numaralar arac1hg1yla web 

serviste bulunan "eYazismaPaketi" metodu 1yagmlacakttr. 

4. Soz konusu metodun yagnlmas1yla, yaz1y1 gonderen ve alacak kuruma/birime ili~kin DETSiS'te 

bulunan verilere gore her bir yaz1ya ozgii a~ag1daki veri seti olu~turulacak ve "eYazismaPaketi" metodunun 

sonuy nesnesi iyerisinde talep eden kuruma sunulacakt1r. 

a. Ba~hk (Antet), 

b. Say1 bo1ilmunde kullamlan T.C. DETSiS Numaras1, 

c. Muhatap Adi, 

d. Arz/rica bilgisi, 

e . Yazmm hazuland1g1 birim yoneticisi ile hiyera~i hattmda yer alan 

tiim list yoneticilerin ad ve soyad, bilgileri, 

f. Dag1tim listesi, 

g. iJeti~im boltimilnde bulunan kurumsal bilgiler (adres, telefon 

numarast, faks numaras1, e-posta adresi, internet adresi), 

h. Yazmm gonderilecegi kurumun/birimin KEP adresi, 

Yazmm gonderilecegi kurumun varsa ~ifreleme sertifikas1, i. 
j . Y azmm gonderilecegi kurumun/birimin adres, telefon numaras1, 

faks numaras1. 
Yukar1da belirtilen verilerden, resmi yaz1 ilzerinde kullamlmas1 
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gerekenler, sag tarafta bulunan resim ilzerinde madde numaralan yazilarak gosterilmi~tir. 

5. Kurumunuza ili~kin yukar1da belirtilen verilerde varsa hatalarm dilzeltilmesi ve te~kilat yap1smda 

meydana gelecek degi~ikliklerin DETSiS'e zamanmda i~lenmesinin saglanmast amac1yla kurumunuz 

DETSIS Sorumlulart ve ileti~im bilgilerine web serviste bulunan "DETSlSlslemYetkilisiBilgileriWs" 

metodu kullamlarak eri~ilebilecektir. Bu metot ilzerinden almacak bilgiler, kurumlarm EBYS'Ieri iyerisinde 

yer alacak bir arayuz ilzerinden tum EBYS kullamc1lannm eri~imine ay1labilecektir. 

6. Yukanda belirtilen metotlar ile web serviste bulunan diger metotlara ili~kin detayh bilgiler, kurum]arm 

yetkilendirilmi~ servis kullamcdarmm eri~ebildikleri DETS1S Web Servis Panelinde bulunan kullan1m 

kilavuzunda yer almaktad1r. 


