
Tammlar: 
MADDE-4: (1) Bu Yonergede yer alan; 
Yonerge: Karabuk Universitesi Rektorlugu Elektronik Belge Yonetim Sistemi ve imza Yetkileri 

, Yonergesi, 
EBYS: Elektronik Belge Yonetim Sistemi'ni, 
Universite, Kurum: Karabuk Universitesini, 
Rektdr: Karabuk Universitesi Rektorunu, 
Rektor Yardimcisi: Karabi.ik Universitesi Rektor Yardimcilanm, 
i~ Denetim Birimi: Karabuk Universitesi i9 Denetim Birimi 
1~ Denetci: Karabuk Universitesi i9 Denetcilerini, 
Dekan: Karabuk Universitesi Fakiiltelerinin Dekanlanm, ,.,,.:,,;;;,:;:~~;~,::ĿĿ;-';,,, __ 

.':_, { ~ ., ĿĿ.~ ... 
Enstitii Miidiirii: Karabuk Univcrsitesine bagh Enstitulerin Mudurlerini.j-" en- ... [~:,,,:: ĀrĀ '.'\ 

Ŀ Yilksekokul Miidiirii: Karabuk Universitesi Yuksekokullannm Mtidurle~}(;?,':'.:~:fi1rĿ Ŀ.~\ 
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Dayanak: 
__ MADDE-3: (1) Bu Yonerge 254 7 sayih Yuksekogretim Kanunu, 657 sayili Dev let Memurlan 
K.anunu, 5187 Sayih Basm Kanunu, 5070 sayih Elektronik Imza Kanunu, 124 sayih 
Ynksekogretim -Ost Kuruluslan ile Yuksekogretim Kurumlarmm ldari Teskilati Hakkmda Kanun 
Hiikmi.inde Karamame, 02.02.2015 tarihli ve 29255 sayih Resmi Gazetede yayimlanan "Resmi 
Yazismalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkmda Yonetrnelik", Elektronik Beige 
Standartlan Hakkmda Basbakanlik 2008/16 nolu genelgesi, kurumlar arasi elektronik beige 
paylasim hizmeti kriterleri, yetki ve sorumluluk gosteren yururlukteki diger mevzuat 
hiikiimlerine dayamlarak, duzenlenmistir, 

Kaps am: 
MADDE-2: (1) Bu yonerge; 2547 sayih Yuksekogretim Kanunu ve diger ilgili mevzuatlar 
uyarmca, Karabuk Universitesi ve bagh birimlerin elektronik ortamda yapacaklan yazisma, 
yazismalara iliskin yurutecekleri islem surecleri ile evrak/belge kayit islemlerinde izlenmesi 
gereken usul, esas ve sartlan ile diger hususlan kapsar. 

Ama-;: 
MADDE-1: (1) Bu Yonerge, Karabuk Universitesi Elektronik Bilgi ve Belge Yonetim Sistemi 
ile yiiriitiilecek olan islerde zarnan, is gticu ve kirtasiye giderlerinde tasarruf saglanrnasi; 
imzalanmasi gerekli tiim evraklann sistem uzerinden elektronik imzayla imzalanmasi, resmi 
yazisrnalar ile diger is ve islemlerde fiziksel ortamm kaldmlmasi amaciyla elektronik ortamlarda 
Ŀ--kayit altma almacak, uretilecek, baska birimlere yada kurumlara iletilecek, saklanacak ya da 
gerektiginde imha edilecek elektronik bilgi ve belgelerin kayit, iletim, paylasim, imha ve 
gilvenlik acilanndan tabi olacaklan usul ve esaslanm belirlemek ve 5070 Sayih Elektronik Imza 
Kanununa bagh olarak tum akademik ve idari birimler arasmda elektronik ortamda yazismayi 
saglamak uzere duzenlenmistir. 

BiRiNCi BOLUM 
Genel Esaslar 

KARABUK UNiVERSiTESi 
ELEKTRONiK BELGE YONETiM SiSTEMi ve iMZA YETKiLERi YONERGESi 
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Hukuk Mii~aviri: Karabuk Universitesi Hukuk Musavirini, 
Doner Sermaye Isletme Miidiirii: Karabuk Oniversitesi Doner Sermaye Isletme Mudurunu, 
Sekreterlik: Fakiilte, Enstitu, Yiiksekokul, Meslek Yiiksekokulu Sekreterliklerini, 
Sube Miidiirliigii: Karabuk Universitesi Birimlerine bagh Sube Mudurluklerini, 

Ŀ. Birim: Karabiik Universitesi'ne bagh biitiln akademik ve idari birimleri ifade eder. 
Elektronik Beige Ydnetim Sistemi (EBYS): Idarelerin faaliyetlerini yerine getirirken olusturduklan 
her tiirlil dokumantasyonun icerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayiklanarak 
bunlarm icerik, list veri, format ve iliskisel ozelliklerini koruyan, belgelerin ait oldugu fonksiyon veya 
islem icin deli! teskil eden ve aidiyet zinciri icerisindeki yonetimini elektronik ortamda saglayan 
sistemini, 
Elektronik ortam: Beige ve bilgilerin nzerinde bulundugu her turlu elektronik araclar ile bilgi 
ve iletisim teknolojisi urunleri, 

. n1,andan erisim: Karabuk Universitesi EBYS' ye, sistemde tarumh tum kullamcilann kurum 
dismdan erisimi ve islerini kurum icinde oldugu gibi takip edebilmesini, 
Idari Birim Kimlik Kodu: Idari Birim Kimlik Kodu; devlet teskilati icerisinde yer alan tum 
kamu kurum ve kuruluslan ile bunlann merkez, tasra ve yurtdisi teskilatlannm tum alt birimleri 
icin ayn ayn tarnmlanrms 8 haneli tekil ve degismez (unique) nitelikteki koddur. 
Elektronik beige: Elektronik ortamda olusturulan, gonderilen ve saklanan her turlu belgeyi, 

' Ŀ'Å Giivenli elektronik imza: Munhasiran imza sahibine bagli olan, sadece imza sahibinin 
tasarrufunda bulunan guvenli elektronik imza olusturmak amaci ile yapilan, nitelikli elektronik 
sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliginin ve imzalanmis elektronik veride sonradan 
herhangi bir degisiklik yapihp yapilmadrgmm tespitini saglayan elektronik imzayi, 
imza sahibi: Elektronik imza olusturmak amaciyla bir imza olusturma aracmi kullanan gercek 
kisiyi, 
Kayith Elektronik Posta (KEP) Adresi: Karabiik Universitesinin, elektronik ortamda kurum 
disma gonderdigi ve aldigi evraklar ile tebligat almaya ve gondermeye aracihk eden Kayith 
Elektronik Posta adresini, 
EBYS ~ifresi: Sistem kullamcilanmn elektronik ortamda, yetkisiyle ve iradesiyle olusturdugu 
evrak ve belgelerle birlikte, geregini yaptigi gorevlerinin kendisi tarafmdan yapildigmm 
.. 'anla~1\acag1 sistem sayfasma giris yapabilecegi ozel ve guvenli sifresini, 
Kurum Evrak Kayrt Sorumlusu: Kuruma gelen her turlu evrakm kayrt altma almmasiru ve 
dagmm islerini, kurum disma gidecek her tiirlil evrakm posta islemleri gerceklestirmekle gorevli 

personeli, ~ĿĿ-::-'~~ 
Birim Evrak Kayrt Sorumlusu: Akademik/Idari Birimlere gelen her turlu eyrak'in Ŀ.~1y1fJilt!pa 
ahnmasmi ve dagitim islerini, Birim disma gidecek her ttlrltl evrak14~'t',!?~~~~~:;)}1'eJ1?-}er,i 
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Meslek Yiiksekokulu Miidiirii: Karabuk Universitesi Meslek Yuksekokullanmn Mudurlerini, 
Merkez Miidiirii: Karabiik Universitesi Arasnrma Merkez Mudurlerini, 
Baliim Baskann Karabuk Oniversitesi akademik birimlerine bagh Bolum 
Baskanlanru, 
Ana Bilim Dab /Ana Sanat Dab/Program Baskam: Karabuk Oniversitesi akademik 
birimlerine bagh Ana bilim/ Ana sanat dah/ Program, baskanlanm/sorurnlusunu, 
Koerdinatorlnkler: Karabuk Universitesi Yonetim Kurulu karanyla olusturulan 
Koordinatorlukleri, 
Genel Sekreter: Karabuk Universitesi Genel Sekreterini, 
Genet Sekreter Yarduncisu Karabuk Oniversitesi Genel Sekreter Yardimcilanru, 
Daire Baskam: Karabnk Universitesi Daire Baskanlanm, 
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