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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Kurallar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde 

bürokratik işlemlerin azaltılması, zaman, iş gücü ve kırtasiye giderlerinde tasarruf sağlanması 

ve resmî yazışmalar ile diğer iş ve işlemlerde fiziksel ortamın kaldırılması amacıyla elektronik 

ortamlarda kayıt altına alınacak, üretilecek, başka birimlere ya da kurumlara iletilecek, 

saklanacak ya da gerektiğinde imha edilecek elektronik bilgi ve belgelerin kayıt, iletim, 

paylaşım, imha ve güvenlik açılarından tabi olacakları usul ve esaslarını belirlemek üzere 

düzenlenmiştir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve tüm 

birimlerindeki resmî yazışma ve evrak sisteminin elektronik belge yönetim sistemi altında 

düzenlenmesini ve gerçekleştirilmesini kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 

a) 23.01.2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5070 

sayılı “Elektronik İmza Kanunu”, 

b) 25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  

“Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 

c) 02.02.2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  

“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

Belge: Bir olay, olgu, görüş, iş, emir ve yeni bir hukuki anlamı bildiren ıslak ya da elektronik 

imzalı evrakı, 
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Birim Evrak: Başında imza yetkisine haiz bir birim âmirinin bulunduğu her bir hizmet birimine 

ait iç evrak birimini, 

Birim Sistem Yöneticisi: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bağlı birimlerde 

görevli ve sadece o birimlerdeki işlemlerden sorumlu birim sistem yöneticilerini, 

DETSİS: Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile 

bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik 

yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı ve e-Devlet çalışmalarında esas alınmak üzere T.C. 

Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı sistemi, ifade eder. 

EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini, 

Elektronik Belge: Elektronik ortamda meydana getirilen, gönderilen ve muhafaza edilen her 

türlü belgeyi, 

Elektronik İmza: Başka bir elektronik veriye dahil edilen veya elektronik veriyle mantıksal 

bağlantısı olan ve kimlik doğrulama için yararlanılan elektronik veriyi, 

Elektronik Onay: Güvenli elektronik imza kullanılmayan durumlarda paraf yerine geçecek 

kaydın elektronik ortamda alınmasını, 

Elektronik Ortam: EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içerisinde bilgi, belge veya 

dokümanların hazırlandığı ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi araçları, 

Fiziki Ortam: Kâğıt ortamında yapılan işlemler, 

Güvenli Elektronik İmza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, yalnızca imza sahibinin 

tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza meydana getirme aracı ile hazırlanan, nitelikli 

elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin belirlenmesini sağlayan, imzalanmış 

elektronik veride sonradan herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığının belirlenmesini 

sağlayan elektronik imzayı, 

Islak İmza: Kâğıt evrak üzerine el ile atılan imzayı, 

KEP: Kayıtlı Elektronik Postayı, 

Kurum Evrak: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün diğer kamu kurum, 

kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle evrak iletişimini sağlayan genel evrak birimini, 

Kurum: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Muhatap Birim: Bir belgenin yollanacağı birimi, 

Nitelikli Elektronik Sertifika: 5070 sayılı Kanunun 9. Maddesinde ve ilgili mevzuatta içeriği ve 

teknik özellikleri belirtilen elektronik sertifikayı, 

Paraf: Bir evrakı oluşturan veya oluşturulmasında payı olanların attığı kısa imzayı veya 

elektronik onayı, 

Sistem Yöneticisi: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü EBYS Sistem 

Yöneticisini, 

Standart Dosya Plânı: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 

ve resmi yazıların hangi dosyaya gireceğini gösteren numara sistemini, 

Taslak: Bir evrakın, hukukî bir sonuç ortaya çıkaracak safhaya gelmeden önceki durumunu, 

Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya 

kaydedildiği zamanın belirlenmesi için, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından 

elektronik imzayla onaylanan kaydı, 

 

İlkeler ve Kurallar 

MADDE 5 - (1) Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü birimleri; 

a) Görevleri gereği yürütülen iş ve işlemleri istisnalar dışında elektronik ortamda 

gerçekleştirilecektir. 

b) EBYS’ ye ait kullanıcı kılavuzları, yardım dosyaları, sıkça sorulan sorular, yardım 

masası prosedürleri elektronik ortamda bulunmakla beraber, ilave güncelleme ve 
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duyurular http://mugla-muski.gov.tr adresinden Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

tarafından ilan edilecek olup, EBYS kullanıcıları ilan edilen duyuruları ve kişisel 

hesabını takip etmekten sorumludurlar. 

c) EBYS üzerinde hazırlanan evrak taslakları, onaylanma/imzalanma safhasına gelinceye 

kadar hazırlayan kişiden başlamak üzere onay merciine kadar sıralı âmirlerce paraflanır. 

Onay merciince veya paraflayan personelce elektronik olarak imzalanmadan önce taslak 

üzerinde değişiklik yapılabilir. Son imza/onay makamı ilgili belgeyi elektronik olarak 

imzaladıktan sonra belge hâline gelen yazı üzerinde değişiklik yapılamaz. 

ç) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve birim üst amirleri tarafından EBYS’ ye 

dahil edilmemesi uygun görülen çok gizli/gizli ve istisnai evraklar haricinde tüm 

işlemlerin EBYS üzerinden yapılması esastır. 

d) Evrak akışında iş ve işlemlerin en az zamanda ve ekonomik olarak yürütülmesi esas 

alınacaktır. 

e) Tüm birimlerce hazırlanan her türlü belgeye standart dosya plânına uygun bir dosya 

numarası verilecektir. 

f) EBYS’ nin uygulanmasında fark edilen teknik aksaklıklar ve öneriler, birim sistem 

yöneticileri tarafından en kısa zamanda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirilecek ve 

teknik aksaklıklar sistem yöneticileri tarafından giderilecektir.  

g) Kanunî bir nedenle (izin, görevli, istirahat vb.) görevi başında bulunamayacak olan 

personel, görevden ayrılmadan önce, yetkili mercii tarafından onaylanmış personele 

sistem üzerinden  şahsi olarak vekalet verecektir. 

ğ) İmza yetkisine sahip olan ve ilgili birim amirince Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca 

yapılacak Nitelikli Elektronik Sertifika (e-imza) alınmasına ilişkin başvurular Bilgi 

İşlem Dairesi Başkanlığınca değerlendirilir. Uygun görülenler ile ilgili işlemler 

elektronik imza kurum yetkilileri tarafından gerçekleştirilir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Gelen-Giden Evrak İşlemleri 

 

Gelen Evrak İşlemleri 

 

MADDE 6 - (1) Gelen evrak kayıt ve dağıtım işlemleri; 

a) Fiziki ortamda gelen ve evrak niteliği taşıyan belgeler, varsa ekleri ile beraber taranarak 

EBYS uygulaması ile kayıt altına alınıp, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğünce 

tasnifi yapılıp sevki yapılmak üzere iletilir. 

b) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kanalı ile gelen evrak niteliği taşıyan belgeler KEP işlem 

yetkililerince doğrudan EBYS uygulaması ile kayda alınır, ilgili birimlere sevki 

yapılmak üzere ilgili birimlere iletilir. 

c) Evrak eki taranmasında fiili imkânsızlık bulunan, gazete, dergi, kitap, broşür, pafta, 

plan, proje vb. basılı süreli/süresiz yayınlar, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü 

tasnifi doğrultusunda taranmaksızın ilgili birimlere iletilir. 

ç) Birime gelen evrakların elektronik ortamdan teslim alınması ve zimmet işlemi 

elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Fiziksel olarak alınan belgelerle ilgili zimmet 

defteri kullanılacak, arşivleme işlemi muhatap birim tarafından yapılacaktır.  
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d) Kendisine evrak havale edilebilecek personel EBYS deki kişisel evraklar bölümünü 

düzenli olarak kontrol edip varsa kendisine havale edilen evrakı süre geçirmeden teslim 

alarak gereğini yapacaktır.  

e) Elektronik evrak, birim amirleri veya yetki verilen personel tarafından teslim 

alınacaktır. 

f) Kurum evrak birimine ulaşan belge, sistem üzerinden sorumlu birime havale edilir, 

önem arz eden belgenin kişiye dağıtımları yapılır, gerekli hallerde belgeye dağıtım ve 

yapılacak işlem konusunda not yazılır, dağıtımı yanlış yapılan belge bekletilmeden, 

yeniden dağıtım için sistem üzerinden iade edilir. 

g) Evrak ya da dilekçelerin mükerrer kayıt girişini engellemek için kurumların DETSİS’ 

te belirtilen, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı numarası ile gelen evrak sayısı kayıt 

sırasında sisteme girilir. Aslı sonradan gelen belgelerin ilgili birimlere sadece fiziksel 

dağıtımı yapılır.  

 

Giden Evrak İşlemleri 

 

MADDE 7 -  (1) Giden evrakın oluşturulması; 

a) Belge, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe 

uygun olarak hazırlanır.  

b) Giden yazılar ya da belgeler var ise ilgileri dikkate alınarak hazırlanır ve tüm ilgi, 

referans ve ekleri bağlantılarına uygun olarak yazı içinde belirtilir.  

c) Belgelerin üzerine sayı ve tarih yazılmaz, bunların EBYS sistemi tarafından otomatik 

olarak verilmesi ve bastırılması esas alınır. 

ç) Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda son imza sahibine kadar paraf elektronik 

ortamda alınır, bu paraf da hukuki olarak elle atılan parafın sonuçlarını doğurur.  

d) Kurum içi yazışmalar sadece elektronik ortamda yapılır. Belgenin fiziksel eki varsa, 

belgeyi oluşturan kişi tarafından ek üzerine belgeye ait tarih ve sayı bilgisi belirtilerek 

birim evraka ulaştırılacak; birim evrak tarafından muhatap birim evrak kısmına zimmet 

karşılığında teslim edilecektir.  

e) Kurum dışından gelen evrak ve dilekçelere cevap verilmesi durumunda sisteme 

kaydedilen sayı üzerinden “İlgili İş Başlat” yolu ile cevap verilecektir. 

f) Kurum dışı yazışmalarda elektronik ortamda son imzası güvenli elektronik imza ile 

tamamlanan belge; 

1. KEP üzerinden gönderilemeyen ve güvenli elektronik imza ile imzalanan belgelerin, 

belgeyi hazırlayan birim tarafından çıktısı alınarak, Genel Müdürlükçe 

yetkilendirilen personel tarafından “Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır” ibaresini 

içeren kaşe, mühür, tarih ve saat belirtilerek imzalanacak ve ilgili kurum/kişiye 

gönderilmek üzere Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2. Birimler hazırladıkları evrakları otomasyon sistemi üzerinde dağıtım biçimini 

(şahsen, posta, iadeli taahhütlü, normal posta-adi, kargo, kurye ile tebligat veya 

zimmetle elden) sistem üzerinden belirtmeleri gerekmektedir.   

3. Birimler, zorunlu hallerde güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeyi, birim 

amirinin bilgisi doğrultusunda ilgili kurum ve kişilere elden teslim edebilirler. Bu 

şekilde teslim edilen belgenin açıklamasına “Birim amirinin bilgisi doğrultusunda 

tarafımızdan elden teslim edilecektir” notu yazılacaktır. 



Sayfa 5 / 5 

4. KEP yoluyla gönderilecek belgeler, belge oluşturma aşaması sırasında ilgili kurumun 

KEP adresini seçilerek, sistem üzerinden, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne 

gönderilecektir. Belge, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü KEP işlem yetkilileri 

tarafından gönderilecektir. (Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla belge gönderilecek 

kamu kurum ve kuruluşların listesi DETSİS web görevlisi tarafından sisteme 

yüklenecek ve güncellenecektir.)  

g) Belgeyi imzalayacak yetkilinin e-imzası olmadığı durumlarda sistem üzerinde ıslak 

imzalı süreç başlatılır. Belgenin imzalanması onaylandıktan sonra belgeyi hazırlayan 

tarafından iki nüsha halinde çıktı alınır ve imzaya açılır. Islak imza ile imzalanan 

belgenin bir nüshası ilgili dosyasında saklanırken bir nüshası muhatap birime gönderilir. 

ğ) Kurum içi veya dışı yazışmalarda belge güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, 

kimse belge üzerinde ve içeriğinde değişiklik yapamaz. Bu tip değişikliklerin yapılması 

halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 205 inci maddeleri ve ilgili diğer 

mevzuat hükümleri kapsamında gerekli cezai ve idari işlem yapılması yoluna gidilir. 

Belgeyi oluşturan personel belgenin yazıcıdan çıktısının alınması sırasında bilgisayar 

ortamında otomatik olarak “Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci 

maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır” şeklinde şerh 

düşüldüğünü ve belgenin şeklini, yazı sitilini, yazımlarda bir kayma olup olmadığını 

kontrol etmek zorundadır. Bu şekilde bir hatanın olduğunun tespit edilmesi durumunda 

belge yeniden elektronik ortamda hazırlanır ve imzaya sunulur. Belgeyi imzalayacak 

kişi veya kişiler ile kurum evrak birimine bilgi verilir. Kurum evrak birimince hatalı 

belgeye ilişkin gerekli açıklamalar sistem üzerine not edilir.   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yönergede Yer Almayan Hususlar   

 

MADDE 8 - (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır.  

 

Yürürlük  

 

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge, MUSKİ Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasına müteakip 

MUSKİ resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini MUSKİ Genel Müdürü yürütür. 

                         

           


