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Kamuda, “e- yazışma” başladı
Geçen yıl, e-yazışmanın standartları ortaya koymak üzere başlatılan projede 6 pilot 
kurum, resmi yazışmalarını e-ortama taşıdı.

Hazırlıkları Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010’da başlatılan 
e-Yazışma Projesi, kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülm-
esini sağlayacak ortak kurallar seti geliştiriliyor. Bilgi Toplumu Stratejisi 73 numaralı “Ortak 
Hizmetlerin Oluşturulması” eylemine dayanan projenin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet, 
İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları ve DPT’nin katıldığı pilot uygulaması tamamlanmak üzere. Pro-
jeye Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından da katkı veriyor. Haziran 
2011’de pilot uygulamanın ilk çıktıları elde edilecek. Pilot kurumlar e-Yazışma süreçlerinde elde 
ettikleri deneyimleri sektörle paylaşırken “Elektronik Belge Yönetim Sistemleri” konusunda elde 
edilecek bilgilerle standartlar ortaya konulacak.
Proje kapsamında; kamu kurumları arasında iletilecek resmi yazışmalar ile bunların üst ver-
ileri ve elektronik imzalarını taşıyacak paket yapısı (e-Yazışma Paket Standardı Analiz Raporu) 
belirlenecek ve belgelerin kurumlar arasında güvenli şekilde iletilmesini sağlayacak şifreleme 
mekanizması ortaya konulacak. Bu amaçla, tüm bu mekanizmanın nasıl çalıştığını ayrıntılı bir 
şekilde tanımlayan e-Yazışma Teknik Spesifikasyon Dokümanı hazırlanacak. Ayrıca, bu teknik 
spesifikasyonu gerçekleyecek ve isteyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elektronik 
belge yönetim sistemlerine entegre edebilecekleri bir yazılım (API – Application Programming 
Interface) geliştirilecek. Son olarak, hem tasarlanan sistem hem de geliştirilen API bir pilot uy-
gulama kapsamında test edilecek. Proje kapsamında, geliştirilen çözümü uygulamaya yönelik 
hukuki düzenleme önerileri de ortaya konulacak.
e-Yazışma ile, belgelerin hangi formatta olacağı açık ve net bir biçimde ortaya konması, 
paylaşılacak belgenin bütünlüğü, güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması, hukuki geçerliliğinin 
korunması ve doğru kişi ya da birimler tarafından iletildiğinden emin olunması gerekiyor. Pro-
je çıktıları olarak ise ortak belge formatının oluşturulması, e-imza mekanizmasının işletilmesi, 
şifreleme mekanizmasının belirlenmesi, mesaj paylaşım platformu ve kayıtlı elektronik posta 
(KEP) sisteminin projeye eklenmesi hedeflenirken belgeler için oluşturulacak arşiv standartları 
da ortaya çıkarılacak.
Bu arada e-Yazışma Projesi’nin İnternet sitesi (http://www.e-yazisma.gov.tr) 22 Nisan’da yayına 
girdi. Web sitesinde proje hakkında bilgi verilirken proje çıktıları, dokümanlar, duyurular ve pilot 
kurumlara ilişkin bilgiler yer alıyor.
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