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KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: M.06.3.KEÇ.0.10-010.06.01-1110

Konu: Haberleşme Kodları

BELEDİYE BİRİMLERİNE

İlgi: 10.02.2011 tarih ve 2011/1 sayılı Genelge.

30/11/2012

L_

1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT)
10.02.2011 tarih ve 27842 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/1 sayılı Genelge ile değişikliQe
uğramış olup,

Buna göre Belediyemiz yazışmalarında kullanılacak olan haberleşme kodu "M.06.3.KEÇ"
olarak değiştirildiğinden bu kod üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Yapılacak olan
tüm resmi yazışmalarda ilgili müdürlük kodu da eklenerek yazılacak, ayrıca yazışma hususlarında
esas olan bilgilere erişim http://kamu.basbakanlik.gov.tr adresinden sağlanacaktır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Mer~~K
Yazı İşleri Müdürü

EKI: Başbakanlık 2011/1 Genelgesi
EK2: Mahalli İdareler Kodlama Tablosu

DAGITIM
Gereği İçin: Tüm Müdürlüklere

... /11/2012 Bilg. Yazm. I-LÖZGÖREN

http://kamu.basbakanlik.gov.tr


1~ Şubat 2011 PERŞEMBE

Başhakanlıktan:

i Resmi Gazete

GENELGE

i Sayı: 27842

Konu: Lkvleı Teşkilatı Veri Tabanı.

GENELGE

20 11/1

1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurum ve kunıhışlardHl1. merkez. laşnı ve yurtdışı teşkilatlarında yer al,ııı tünı
birimlerinin resmi yazışmalard(l kullanılacak haberleşme kodlarının ohıştunılıııası. teşkihlt yapısında "Iıış"cak (kğişiklikkrı- ",ilr,'
gerckli güncellemelerin yapılması ve bunların Başhakanlığa bildirilmesi istenmiş, hu kodl;ırın hirleşıirilılll:si sonucundn Dnicı
Teşkilatı Vı'ri Tahanı (DTVT) oluşturulmuştur.

Ancak: yeni kurulan kunımlar ve mevcut kunımların ıcşkilm yapıhınnda ıneydana gelen degişiklikler nedeniyle ınv I'ni!ı
güneelknmesi gerekmekıedir. Kunırnlm.tamfmdan yapılacak güncelleme işlenılcrinin. Başh,ıbmlıga elektnınik (I1'laın<la iıildiri!",,-.,
amacıyla "kamu.basbakanlik.gov.ır" internet adresinde yer alan "DTVT Uygulaması" geliştirilmişı ir. Tüm bııııı kuru"ı '.c'
kuruluşlnrınen aşağıda belirtilen esaslanı göre güncelleme işlemleri yapılacaktır.

i) Uygulamaya erişim "kamu.basbakanlik.gov.tr" interncı adresinden sağlanacaktır.

2) K.urumların mcrkez. laşnı ve yurtdışı tcşkilatlarında yer (Ilan lüm birimlerc ,ıit kodimın güncellenn1L'si işlemleriI1,!.:
kıırıımların sırateji geliştirme hirimleri, hu hirimlerin huhınmadığı kunırnlarda hunlma denk sa~IhlCilk birimlcr sorumlu vc giıı',,\ li
olaeaklır.

3) Sorumlu hiriınlerde dü/enli olanık güncdleme işleınlerini yürütecek yetcrli sayıda DTVT giiı'cvlisi bclirleneecktir.

4) Kııruıııl,ırcia belirlenen [YfVT gürC\'lilerine uygulnınay.ı eri~inı yetkisinin vtTilmesi için e-de\ kı şirreleri aldırılal;IL
kimlik numaraları. e-pOSl<i ;ıdresleri ve teldön numaraları BiI~bakanlığ.'1 bildirilecekıir.

5) Ilaberleşme Kodları. DTVT Uygıılaması üzerinde yer nlnn "Kodınma Standartlarına" ııyıılar,ık o!tıştıırul;ıı'aktıl".

i» DTVT'de ~er alan kıırıım/biriın adları ile bunlara ait kodlar incelcner",k kaldırılan birimler siliıwcd-,. yeni kıınılanLır
eklenecek. kod veya birim adı alal11arıncb değişiklik olan bynlarda gerekli g(ineellemeler yapılacakıır.

7) Birimlerin iletişim bilgileri ve uygulama üıerinde isten",n diğer ;ılanlar doldıırıılacaktır.

8) ilk güncellcme işlemlerinin tamanılanımısından sonra kurumun te~kilat yapısında nıeydana gelecek değişiki ikkrin :,''1':\ i :I'.!
tnrarından cn geç üç giin içinde DTVTye girilmesi gerekmektedir.

9) Girilen kayıtların onaylanarak yayınlanması ile süz konusu uygulmna ve veri ınhanının işleıilıncsinden Ilashak;ıııiıl.: id.!!,." :
(icliştirıııe B.ışkanlıgı yetkili ve sonımlu olacaktır.

lO) Veri Tabanında yer alan kayıtlar "dtvt.hasbakanlik.gov.tr" intcrncı ,ıdresinden yayınılanaı'aktır.

Ilnberle~me kodlnrına ilave olar"k DTVTde yer alan Iıer birime oıomaıik olarak "Kurlim I(imlik Kodu" verilecdtir Ilir k,: ..
verilecek olan Kurum kimlik kodu. hiçhir şckilde dcğiştirilmeyecekıir.

F~lekıronik belge yönctim sistemlerinde veya geliştirilen diğer uygulnınn ya7.llımlarında kurtıınıarın ıanıınl;ınımısırıda kwl/n',
kiınlik kodlnrı. hiyerarşik yapının kullanılması gereken durumlarda da haberleşme kodları kullanıhıcaktıı'. Bu tür uygulam"Lı!" i,. li,
DTVT'c1e yer alan kodlar ve kunım/birim adları. oluşturulacak ağ (web) servisleri "racılığıyla talep ı',kn kurıımlarla p:ı~ 1;lşıl,le:ILw
Bu ncdenle kı.ırıımlara ait uygulama ynzılımhırında DTVT Kodları dl~1I1dakodlar vey" lisıcler kııllarıılnı"y,ıcak Vc' nlVT h~ıı/,'I,
yapılar olu~turulnıayacakıır.

UJG/I')91 larihli vc 1991/17 sayılı Genelge yürürlüktcn kaldırılmıştır.

Bilgileriniıj ve gcreğini rica ederim.
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MAHALLİ İDARELERDE KODLAMA

Mahalli idare türleri aşağıdaki tabloya uygun olarak kodlanır.

KOD Mahalli İdare Türleri
O Özel İdareler
ı Büyük Şehir Belediyeleri

İl Belediyeleri
-----

2
İlçe Belediveleri

-

3 ----_._ ...-
4 Belde Belediyeleri
5 Köy Muhtarlıkları
6 Birlikler ---

L_

Örnek: M.06.0. İöİ q Ankara İl Özel İdare
M.06.1.ABB q Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
M.06.6.AMB q Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği
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