E-YKS SİSTEMİ KONFİGÜRASYON VE
GEREKSİNİMLERİ

► SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Aşağıdaki gereksinimler EYKS uygulamasının kurulacağı (uygulamanın host edileceği) sanal sunucuya ait gereksinimleridir. Bu
gereksinimler uygulamanın sorunsuz çalışacağını garanti eden, testler sonucu elde edilmiş optimum değerlerdir.
» İşlemci gereksinimi: 8-Core
» Disk boyutu: 200GB
» Disk Türü: SSD
» Ethernet: Canlı toplantı esnasında 10 kişi için 8Mb download 2Mb upload hıza ihtiyaç bulunmaktadır. Kişi sayısı artarsa download hızı
arttırılmalıdır, upload hızı stabil kalabilir.

» Sunucuya EYKS uygulamasının kurulumu ISO dosyası ile yapılacaktır ve uygulamanın üzerinde çalışacağı işletim sistemi ISO içerisinde
mevcuttur. Sunucu için ayrıca bir OS kurulumu gerekmemektedir. Aşağıda ISO içerisindeki OS bilgileri belirtilmiştir.
» Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.04.6 LTS
Release: 16.04
Codename: xenia
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► GERİ DÖNÜŞ BİLDİRİM RAPORU

GERİ DÖNÜŞ BİLDİRİM RAPORU
Aşağıdaki bulunan tanımlamaların kurum IT departmanı tarafından yapılması, tanımlamalar sonrası geri dönüş bildirimi yapılmasını rica ederiz.
Evet

Hayır

Kurulum yapılacak olan sunucunun erişim adı eyks.domainname.com.tr olmalıdır DNS kaydı yapıldı mı?

Elektronik imza kullanılacak mı?
Mobil İmza kullanılacak mı?
Mobil İmza kullanılacak ise, operatördeki Mobil İmza servislerine erişim için ilgili operatör ile kontakt kuruldu mu?
EYKS uygulamasından operatör servislerine erişimleri için kullanıcı bilgileri alındı mı?
Mobil İmza kullanılacak ise operatöre bağlı olarak belirtilen aşağıdaki IP ve portlara EYKS sunucusundan erişim izni
verildi mi?
TURKCELL : 86.108.197.30 80/443
TURKTELEKOM : 217.174.44.24 80/443
SSL sertifika tanımlamaları; .p12 uzantılı sertifika oluşturuldu mu?
SSL Sertifika Alias adı ve Şifresi biliniyor mu?
SMTP mail tanımlaması için e-YKS sunucusuna Relay izni verildi mi?
(Sunucu – İstemciçift taraflı) 8080, 443, 80 TCP-UDP Erişim izinleri verildi mi?
Uygulamada Kurento Media Server üzerinden görüntü ve ses aktarımı yapılabilmesi için
50.000 -55.000 arasındaki UDP portları erişim izni verildi mi?
50.000 -55.000 arasındaki UDP portları erişim izni verildi mi?
YK sekreteri olan ilk kullanıcı Mobil imzaya sahip mi?
YK sekreteri olan ilk kullanıcı e-imzaya sahip’mi?
e-YKS sisteminden gelecek otomatik mailer için bir from Mail adresi tanımlandı mı?
e-YKS sistemi için tanımlanan mail adresini yazınız;
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► KURULUM ÖNCESİ BİLDİRİLMESİ
GEREKEN BİLGİLER

Şirket Bilgisi
Şirket adı
Vergi dairesi
Vergi numarası

Şirketin kısa adı
Mersis numarası
Adres

Sekreter Bilgisi (Yönetim kurulu sekreteri)
Adı
Soyadı
TC kimlik numarası
e-Mail adresi
Pasaport Numarası (zorunlu değil)
Telefon numarası
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