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1. Giriş 
Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planı’nda yer verilen 73 no’lu “Ortak 

Hizmetlerin Oluşturulması” eylemi ile kamu kurum ve kuruluşlarında ortak olarak yürütülen 

bazı fonksiyonların merkezi olarak sunumu konusunda çalışmalar yapılması öngörülmüş ve 

DPT Müsteşarlığı söz konusu eylemin sorumlusu olarak tespit edilmiştir.  

Bu kapsamda, Müsteşarlığımız tarafından, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki 

resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar setinin 

geliştirilmesini amaçlayan e-Yazışma Projesi başlatılmıştır. e-Yazışma Projesi kapsamında, 

danışmanlık hizmeti alımı yoluyla, yukarıda bahsi geçen ortak kurallar seti, bu kurallar 

setinin uygulanmasını sağlayacak yazılım arayüzü (API) ve ilgili hukuki düzenleme önerileri 

ortaya konacak, ayrıca, bahse konu API’nin uygulanabilirliğini göstermek amacıyla bir pilot 

çalışma yapılacaktır. 

7 Mart 2011 Pazartesi günü DPT Müsteşarlığı'nda yapılan e-Yazışma Projesi Pilot 

Çalışması konulu toplantıda pilot çalışmada yer alacak kamu kurumlarıyla görüşülmüş, 2011 

Mayıs ayının ilk haftası başlayacak olan pilot uygulama çalışmalarının en verimli biçimde 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla açıklamalar yapılarak görüş ve öneriler alınmıştır. 

Bu belge, e-Yazışma Projesi kapsamında kullanılacak paket yapısına ilişkin olarak 

pilot çalışmaya katılacak kurumlarla 20/04/2011 tarihinde gerçekleştirilecek olan teknik 

toplantı öncesinde kurumlara bu paketin yapısı hakkında önbilgi vermek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

2. Paket Yapısı 
e-Yazışma paketi, Open Packaging Conventions (OPC) adlı uluslararası standart 

kullanılarak hazırlanacaktır. OPC, yaygın bir biçimde kullanılan ZIP dosya yapısını temel 

alan geniş amaçlı bir dosya/bileşen paketleme aracıdır. OPC, Uluslararası Standartlar 

Organizasyonu’nun (ISO) ISO/IEC 29500-2:2008 kodlu dokümanında tanımlanmıştır.  

2.1. Paket Bileşenleri 
e-Yazışma paketinde aşağıda tanımlanan paket bileşenleri bulunacaktır. 

a. Core.xml 
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 “Dublin Core” ve OPC tarafından tanımlanmış, pakete ait genel üstveri elemanlarını 

barındıran XML dosyasıdır. Şekil 2-1’de örnek bir “core.xml” dosyasının görünümü 

verilmiştir. 

 

Şekil 2-1 

b. Üstveri 

Bir belgenin oluşturulması, işlenmesi, iletilmesi ve saklanması sırasında ihtiyaç 

duyulan, belgeye ilişkin kimlik bilgileridir. 

c. Hedefler 

Belgenin iletiminin yapılacağı kurum ve kuruluşların dağıtım türü bilgisi ile (gereği, 

bilgi, ek konulup konulmadığı) verildiği listedir. İletim mekanizmasının servis tabanlı bir 

sistem olması durumunda, bu dosya iletim mekanizması tarafından işlenerek evrakın 

yönlendirilmesi yapılacaktır. 

d. Üst Yazı 

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında yazılan resmi yazının, Resmi 

Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen 

içerik, biçim ve görünümüyle saklanmasına olanak sağlayan elektronik dosyadır. 

e. Ekler 

Bir belgenin üst yazısı haricinde, belgenin içeriğine ilişkin bilgi ihtiva eden, üst 

yazıyla ilişkilendirilmiş tüm elektronik dosyalardır. 
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f. Paket Özeti 

Paket içerisinde imzalanması gereken bileşenlere ait özet (digest) değerlerini 

barındıran ve elektronik olarak imzalanan XML dosyasıdır. Şekil 2-2’de örnek bir paket özeti 

dosyası verilmiştir. 

 

Şekil 2-2 

g. Elektronik İmza 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir 

elektronik veriye eklenen veya elektronik veri ile mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik 

doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. 
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Şekil 2-3 

Şekil 2-3 gösterildiği gibi, sol üst köşelerinde yeşil renkli simge ile işaretlenmiş 

bileşenlere ait özet değerleri, “Paket Özeti” bileşeninde bulundurulur. “Paket Özeti” dosyası 

imzalanarak “İmza” bileşeni oluşturulur. Şekil 2-3’te, CADES standardı kullanılarak imza 

oluşturulmuş ve pakete eklenmiştir. Şekil 2-4’de aynı paketin XADES formatında 

imzalanmış hali gösterilmiştir. 

 

Şekil 2-4 

Birden çok dosyanın, tek bir dijital bileşen oluşturulmadan imzalanabilmesini 

sağlayan bu mekanizma, paket içerisine daha sonradan bileşen eklenmesi ve çıkarılması 

durumlarında var olan imzanın bozulmamasına imkân sağlar.  
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Bu sayede, bir yazışmanın farklı ek setleriyle dağıtımın yapılması gibi durumlarda, 

her bir farklı ek setine sahip dağıtım için yeni bir paket oluşturulup imzalanması yerine, tek 

bir paketin oluşturulması ve imzalanması yeterli olacaktır.  

2.2. Senaryo 
Bu bölümde, paketin oluşturulmasına ait örnek bir senaryo verilmiştir. 

Bir kurum, 2 adet ek içeren bir yazıyı, A kurumuna sadece EK-1 ile, B kurumuna 

sadece EK-2 ile, C kurumuna ise hem EK-1 hem de EK-2 ile gönderecektir. Yazıya son 

imzayı atarak alıcı kurumlara gönderilmesine onay veren kişi “kurum yetkilisi” olarak 

adlandırılmaktadır.  

Kurum yetkilisinin kurumda kullanılan EBYS’yi kullanarak imza atması sırasında, 

e-Yazışma API’si kullanılarak Şekil 2-3’teki paket oluşturulur. Paketin içerisindeki tüm 

XML dosyalarının oluşturulması işi API’nin ilgili fonksiyonları kullanılarak gerçekleştirilir. 

Oluşturma işleminin son adımında, API tarafından oluşturulmuş olan paketi özeti dosyası 

belirlenecek elektronik imza standartlarına uygun olarak kurum yetkilisi tarafından imzalanır. 

İmza sonucunda oluşan imza verisi API ile paket içerisine eklenir. 

Tablo 1 

A Kurumuna Gönderilecek Paket B Kurumuna Gönderilecek Paket  C Kurumuna Gönderilecek Paket  

 

Daha sonra EK-1’i içermeyen paket ve EK-2’yi içermeyen paket, bu eklerin 

paketten çıkartılmasıyla oluşturulur. 
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Şekil 2-5 

Paketlerin oluşturulmasından sonra isteğe bağlı olarak paketler şifrelenebilir. Bir 

önceki adımda oluşturulan paket tek bir ikili (binary) dosya olarak şifrelenir ve e-Yazışma 

API’si kullanılarak paketlenir. Paketin üçüncü taraflar tarafından görülmesi gereken bilgileri 

içeren core.xml ve hedefler.xml dosyaları, nihai paketin içerisinde şifrelenmemiş bir biçimde 

tutulur. 


