
RESMİ  YAZIŞMA  KURALLARI

MERSİN – 05 ŞUBAT 2019
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HAZIRLAYAN

Durmuş Ali ÇITAK

Toros Üniversitesi – Genel Sekreter Yardımcısı



D- BELGENİN ÇOĞALTILMASI, 
GÖNDERİLMESİ, ALINMASI VE 
İADE EDİLMESİ:  

1. BELGENİN ÇOĞALTILMASI,

2. BELGENİN FİZİKSEL 
ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 
VE ALINMASI,

3. BELGENİN ELEKTRONİK  
ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 
VE ALINMASI, 

4. BELGENİN İADE EDİLMESİ, 

5. GÖRÜŞ, BİLGİ VE BELGE 
TALEPLERİNDE SÜRE,

6. TEKİT YAZISI.
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C- RESMİ YAZININ / 
BELGENİN BÖLÜMLERİ:

1. YAZI ALANI,
2. BAŞLIK,
3. SAYI : (TC DT No –SDP 

Dosya Kodu- Kayıt No),
4. TARİH,  
5. KONU,
6. MUHATAP,
7. İLGİ,  
8. METİN,   
9. İMZA,  
10. EK,  
11. DAĞITIM,
12. OLUR, 
13. PARAF, 
14. KOORDİNASYON,
15. İLETİŞİM BİLGİLERİ, 
16. GİZLİLİK DERECELİ 

BELGELER,
17. SÜRELİ YAZIŞMALAR,
18. SAYFA NUMARASI,
19. ÜST VERİ ELEMANLARI

KONULAR 
B- RESMİ YAZININ / 

BELGENİN 

ÖZELLİKLERİ:

1. NÜSHA SAYISI,

2. BELGENİN ŞEKLİ 

ÖZELLİKLERİ,  

3. YAZI TİPİ VE      

HARF BÜYÜKLÜĞÜ 

A- GİRİŞ:

1. RESMİ YAZIŞMA 

KURALLARI 

MEVZUATI

2. AMAÇ VE KAPSAM

3. TANIMLAR



A- GİRİŞ:

1. RESMİ YAZIŞMA KURALLARI MEVZUATI 

a) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar  

Hakkında Yönetmelik 

b) Standart Dosya Planı

c) Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT)

2. AMAÇ VE KAPSAM

3. TANIMLAR
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A-01- RESMİ  YAZIŞMA  KURALLARI  MEVZUATI:

1- Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak Resmi Yazışmalara ilişkin 

kuralları belirlemek üzere, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığınca 

hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Resmi 

Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında  

Yönetmelik” 02/02/2015 tarihli ve  29255 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak 01.03.2015’te yürürlüğe girmiştir.

Eski “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 

02/12/2004 tarihli ve  25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yaklaşık 10 yıl 

uygulanmıştı.
4



A-01- RESMİ  YAZIŞMA  KURALLARI  MEVZUATI:

2- 25.03.2005 tarihli ve 2005/7 no’lu Başbakanlık Genelge’si ile; «Kamu 

kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde 

oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem 

belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir 

şekilde erişim imkanı sağlamak amacıyla, Başbakanlık Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda "Standart Dosya 

Planı" çalışmaları başlatılmıştır.
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A-01- RESMİ  YAZIŞMA  KURALLARI  MEVZUATI:

3- 10.02.2011 tarihli ve 2011/1 no’lu Başbakanlık Genelge’si ile, Kurum ve kuruluşlardan,

merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin resmi yazışmalarda kullanılacak

haberleşme kodlarının oluşturulması, teşkilat yapısında oluşacak değişikliklere göre gerekli

güncellemelerin yapılması ve bunların Başbakanlığa bildirilmesi istenmiş, bu kodların birleştirilmesi

sonucunda oluşturulan Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT)’nın yeni kurulan kurumlar ve mevcut

kurumların teşkilat yapılarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle güncellenmesi ve

geliştirilmesi sağlanmıştır.

Haberleşme kodlarına ilave olarak DTVT'de yer alan her birime otomatik olarak "Kurum

Kimlik Kodu" verilmiş ve bir kez verilecek olan Kurum kimlik kodunun hiçbir şekilde

değiştirilmeyeceği belirtilmiştir.

TC Devlet Teşkilatı Numarası kullanımı. (DETSİS’ten verilen 8 haneli numara)
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A-01- RESMİ  YAZIŞMA  KURALLARI  MEVZUATI:

4- 10.02.2011 tarihli ve 2011/1 no’lu Başbakanlık Genelge’si ile, Elektronik belge 

yönetim sistemlerinde veya geliştirilen diğer uygulama yazılımlarında kurumların 

tanımlanmasında kurum kimlik kodlarının, hiyerarşik yapının kullanılması gereken 

durumlarda da haberleşme kodlarının kullanılacağı ve bu tür uygulamalar 

için DTVT’de yer alan kodlar ve kurum/birim adları, oluşturulacak ağ (web) servisleri 

aracılığıyla talep eden kurumlarla paylaşılacağı, bu nedenle kurumlara ait uygulama 

yazılımlarında DTVT Kodları dışında kodlar veya listeler kullanılmayacağı ve DTVT 

benzeri yapılar oluşturulmayacağı belirtilmiştir.
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A-02- YÖNETMELİĞİN AMAÇ VE KAPSAMI :

02/02/2015 tarihli ve  29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak

01.03.2015’te yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik”

Amacı: El yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza 

kullanılarak elektronik ortamda yapılan resmî yazışmalara ilişkin kuralları 

belirlemek ve bilgi, belge veya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde 

yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsamı: Bütün kamu kurum ve kuruluşları.
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A-03- TANIMLAR :

02/02/2015 tarihli ve  29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
01.03.2015’te yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul 
ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik” 

Belge: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine 
getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve formatı ile ait 
olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, el 
yazısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve EBYS ya da kurumsal belge 
kayıt sistemleri içinde kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya dokümanı,

Doküman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan 
ya da toplanan her türlü bilgiyi,

Resmî yazışma: İdarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da tüzel kişiler 
ile iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza 
kullanarak elektronik ortamda yürüttükleri süreci,
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B- RESMİ YAZI / BELGE ÖZELLİKLERİ: 

01- NÜSHA SAYISI,

02- BELGENİN ŞEKLİ ÖZELLİKLERİ,

03- YAZI TİPİ VE HARF BÜYÜKLÜĞÜ, 
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B-01- NÜSHA SAYISI:

Fiziksel ortamda hazırlanan Resmi Yazıların

en az  (2) iki nüsha 

olarak düzenlenmesi gerekir.

1-Giden Nüsha, 2-Arşiv Nüshası(paraflı).

(Dağıtımlı yazılarda say artar.)
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B-02- BELGENİN ŞEKLİ ÖZELLİKLERİ:

Resmi yazışmalarda

A4 (210X297 mm)  

boyutunda kağıt kullanılmalıdır.

*Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir.

*Üst yazılarda kağıdın bir yüzü kullanılır.
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A4



Bilgisayarda yazılan yazılarda 

“Times New Roman” veya “Arial” Yazı tipi. 
Harf Büyüklüğü; 

Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto 

olması esastır. 

Ancak gerekli hallerde metinde harf büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinin 
yazımında ise 8 puntoya kadar düşürülebilir. 

Resmi yazıda otomatik siyah renk kullanılır.  

Yazı içindeki bazı cümlelerin altını çizmek veya  koyulaştırmak 

(bold yapmak) tercihe bırakılmıştır.
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B-03- YAZI TİPİ VE HARF BÜYÜKLÜĞÜ:



N O T :

Üstyazı haricindeki 

Rapor, form ve analiz… gibi 

ek metinlerde 

farklı yazı tipi ve karakter boyutu
kullanılabilir.
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B-03- YAZI TİPİ VE HARF BÜYÜKLÜĞÜ:



C- RESMİ YAZININ / BELGENİN BÖLÜMLERİ:

Bir resmi yazının her unsurunun ayrı ayrı bölümler halinde 

incelenmesi ve  yazım kurallarının anlatımı.
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11. DAĞITIM,
12. OLUR, 
13. PARAF, 
14. KOORDİNASYON,
15. İLETİŞİM BİLGİLERİ, 
16. GİZLİLİK DERECELİ 

BELGELER,
17. SÜRELİ YAZIŞMALAR,
18. SAYFA NUMARASI,
19. ÜST VERİ ELEMANLARI

1. YAZI ALANI,
2. BAŞLIK,
3. SAYI : (TC DT No –SDP 

Dosya Kodu- Kayıt No),
4. TARİH,  
5. KONU,
6. MUHATAP,
7. İLGİ,  
8. METİN,   
9. İMZA,  
10.EK,  



C-01- YAZI ALANI:

*Belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve 
sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak 
düzenlenir. 

*Yazı alanı dışına sayfa numarası ve varsa 
ek numarası hariç hiçbir ifade veya ibare 
yazılmaz.    
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C-02- BAŞLIK:
Başlık; yazı alanının ilk satırından başlanıp, ortalanarak  yazılır.

4 Satırı geçmemeli 

İlk satıra: T.C. Kısaltması ortalanarak yazılır,

İkinci satıra: ortalanarak idarenin yasal adı kısaltmadan ve tamamı BÜYÜK HARFLERLE, 

Üçüncü satıra: yine ortalanarak yazıyı hazırlayan birimin adı küçük harflerle yazılır

Dördüncü satıra da alt birim adı yazılabilir.
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T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Şube Müdürlüğü



T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Şube Müdürlüğü
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C-02- BAŞLIK: Örnek



C-03- SAYI :
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Sayı:XXXXXXXX-050.01.01-1881/E-1938

TC Devlet Teşkilatı Numarası ile Dosya Kodu arasına 

Orta Çizgi (-)  işareti,

bunlarla  Evrak Kayıt Numarası arasına (-) işareti konur. 

Kurum dışına  giden  evrakta; birimden verilen kayıt 

numarasının yanına 

(/) işareti konularak kurumsal giden no yazılabilir.

Başlığın son satırından itibaren

iki satır boşluk bırakılarak “Sayı:” yazılır.



T.C.
TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

2 ARALIK

Sayı: 72061252-903.07-1919 / E-1923

Satırbaşı
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TC DEVLET 

TEŞKİLATI NO 

(8 haneli sayısal kod)

2011/1  s. Genelge.

DOSYA-KONU   
KOD  NUMARASI

(Standart Dosya Planı)

2005/7 s. Genelge

KAYIT NUMARASI

(Giden Evrak Kayıt No:)

Elektronik ortamda 

güvenli elektronik imza 

ile hazırlanan 

belgelerin kayıt 

numarası, başına “E.” 

ibaresi konularak 

yazılır

C-03- SAYI :



C-04-TARİH:

Tarih; sayının hizasına ve en sağa yazılır. 

Ay ve Gün iki haneli, yıl  dört haneli olarak yazılır. 

19/05/ 2019  

23.09.2023 

19 MAYIS 2019

29 Ekim 2023

…gibi.

Resmi  yazıda  bir  tarih  bulunur  ve  sayı verildiği  günün  tarihi  

verilir. Aynı bölüme ikinci bir  tarih  yazılmaz.
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T.C.
TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

2 ARALIK

Sayı: 72061252-903.07-1919 / E-1923 29.10.1923

Satırbaşı
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GİDEN EVRAK 

KAYIT TARİHİ

C-04-TARİH:



05- KONU :

Konu; sayının bir alt satırına, 

“Konu:” yan başlığından sonra,

kağıdın orta hizasını 

(başlık bölümündeki “T.C.” kısaltmasının hizasını) 
geçmeyecek biçimde,

yazılmalıdır. 
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Konu sonunda;

“Hk”, “Dair”,  “Ait”, …gibi 

KISALTMALAR YAPILMAZ.

*Konunun sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmaz.
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05- KONU :



T.C.

Konu : İlk satıra sığmazsa, alt satır

konu sözcüğünün altı boş 

bırakılarak, ilk  satırın 

hizasından başlatılır

* Yazının konusu anlamlı ve özlü bir 

şekilde ifade edilmelidir. 

(Standart Dosya Planı’ndaki konu adı)
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05- KONU :



T.C.
TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

2 ARALIK

Sayı  : 72061252-903.07-1919 / E-1923 29.01.2019

Konu: Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

kapsamında resmi yazışma 

kuralları sunumu
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KONU

05- KONU :



T.C.
TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

Sayı  : 72061252-903.07-1919 / E-1923  29.01.2019

Konu: Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Düzenlenmesi Hk. 

Konu: Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Düzenlenmesi
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YANLIŞ

05- KONU : Hatalı Örnek

DOĞRU



06- MUHATAP (GÖNDERİLEN  MAKAM) :
Muhatap; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların 
bulundukları yeri belirtir.

Konunun son satırından 2-4 satır aşağıdan kağıdı ortalayacak biçimde yazılır.

Yazının gönderileceği makamın resmi adı kısaltma yapılmadan 
BÜYÜK HARFLERLE ortalanarak  yazılır.

Karşı kurum içindeki alt birim;

(parantez içerisinde)   küçük harflerle  bir alt satıra yazılır.

Birden çok muhataba gönderilen yazılarda / dağıtımlı belgelerde 

muhatap bölümüne “DAĞITIM YERLERİNE” ibaresi yazılabilir 
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T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sayı  : 15313039-300.02-......./….....                                                                               29.01.2019 

Konu: Öğrenci Özgür TAN’ın anket çalışması

2-4 ARALIK

MERSİN VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
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MUHATAP / 

GÖNDERİLEN 

MAKAM

06- MUHATAP (GÖNDERİLEN  MAKAM) :



T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sayı  : 15313039-300.02-......./….....        29.01.2019 

Konu: Öğrenci Özgür TAN’ın anket çalışması

2-4 ARALIK

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Cevher AK

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü 16. Cad. NO:16 

33140 Yenişehir/MERSİN 
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MUHATAP / 

GÖNDERİLEN 

MAKAM

06- MUHATAP (GÖNDERİLEN  MAKAM) :

Kişilere yazılan yazılarda;

“  Sayın ”  kelimesinden 

sonra

adı: ilk harfi büyük diğer 

harfleri  küçük,  

Soyadı:  BÜYÜK  harflerle  

yazılır. 

Adresi de altına 

ortalanarak yazılır.



T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sayı  : 15313039-300.02-......./….....        29.01.2019 

Konu: Öğrenci Özgür TAN’ın anket çalışması

2-4 ARALIK

DAĞITIM YERLERİNE*

*Dağıtımlı yazılarda
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MUHATAP / 

GÖNDERİLEN 

MAKAM

06- MUHATAP (GÖNDERİLEN  MAKAM) :



İlgi; belgenin bağlantılı olduğu diğer belge yada belgelerin belirtildiği 
bölümdür. 

Muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk 
bırakılarak “İlgi” yan başlığı satır başına yazılır.

Sayı, Konu ve İlgi yan başlıklarından sonra konulan iki nokta (:) 
işaretleri aynı hizada yazılır.
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C-07- İLGİ:

İlgi: 14/02/2011 tarihli ve 72061252-903.07.01-1881/E.1938
sayılı yazı.



•İlgi birden çok ise sıralama tarih sırasına göre yapılır.

•İlgi’de “..........tarihli  ve ...........sayılı” ifadeleri  kullanılır ve ilginin sonuna nokta işareti 
konulur.

•İlgi’de zorunluluktan kaynaklanan hallerde  kurum veya kuruluş isminin anlaşılabilirliğinin
bozulmaması kaydıyla (Gn.Md.lüğü, D.Bşk.lığı vb.)  şekillerde  kısaltmalar  yapılabilir. Gerekli 
olduğu durumlarda mevzuat da, ilgi olarak gösterilebilir.

•Fax ile gelen yazı üzerinde işlem yapılmış  ve  bu  işleme Fax’la cevap verilmeyecek ise ilgide 
belirtilen yazının Fax’la geldiği ve fax referans numarasının belirtilmesi gerekir.

•İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, devamı "İlgi" yan başlığının ve sıralamayı gösteren 
harflerin altı boş bırakılarak alt satıra yazılır. 
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C-07- İLGİ:



İlgi birden fazlaysa:
a, b, c, ç, d gibi küçük harfler 

Yanlarına ayraç işareti konularak kullanılır.

İlgi : a) 02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Resmi

Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/05/2015 tarihli ve 005  Referans 

No’lu faksı.

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23/02/2016 tarihli ve 88888888-300.02-

1251/1923 sayılı yazısı.

ç) 05/05/2016 tarihli ve 72061252-903-07-1919/E-1923 sayılı yazımız.

d) 22/02/2018 tarihli ve 15313039-903-07-1881/E-1938  sayılı  yazınız.

34

C-07- İLGİ:



T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sayı  : 15313039-.00.02.-......./….....        29.01.2019 

Konu: Resmi Yazışma Kuralları

2-4 ARALIK

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi  : a) 02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Resmi

Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/05/2015 tarihli ve 005  Referans 

No’lu faksı.
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İLGİ 

06- MUHATAP (GÖNDERİLEN  MAKAM) :



C-08- METİN :

Metin, Muhatap’tan sonra veya varsa İlgi’den sonra başlayıp İmza’ya kadar süren 
kısım olup yazının ana gövdesini oluşturur. 

-İlginin son satırından sonra 1 satır, ilgi yoksa muhatap tan sonra iki satır boş 
bırakılarak metne başlanır. 

-Metindeki kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk
bırakılır.

-Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır.

-Paragrafa 1,25 cm içeriden başlanır ve metin iki yana hizalanır.

-Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmaz.

-İhtiyaç duyulması halinde paragraflar harf veya rakam ile sıralanabilir.
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C-08 – METİN - YAZIM KURALLARI

-Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tarih, konu, muhatap ve ilgi bilgilerine
sadece ilk sayfada; imza, ek, dağıtım ve iletişim bilgilerine ise sadece son sayfada yer
verilir.

-Metin içinde geçen sayılar rakamla veya harfle yazılabilir. Gerekli görülmesi
halinde sayılar rakamla yazıldıktan sonra parantez içinde harfle de gösterilebilir.

-Dört ve dörtten çok haneli sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak
yazılır ve araya nokta işareti konulur (Örnek: 1.452; 25.126; 326.197). Sayılarda
kesirler virgül ile ayrılır.
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C-08 – METİN - YAZIM KURALLARI
-Belge, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlük

esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre anlamlı ve özlü olarak yazılır.

-Belge içinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimeye yer verilmez, verildiği
durumda ise parantez içinde anlamı belirtilir. Ancak muhatabı yabancı ülke veya
uluslararası kuruluş olan resmi yazışmalarda yabancı dil kullanılabilir. Bu durumda
belge varsa uluslararası yazışma usullerine göre oluşturulabilir. Ayrıca yabancı dille
yazılan belgenin el yazısıyla atılan imzalı ya da güvenli elektronik imzalı Türkçe
karşılığı da oluşturulur ve idarede kalan nüshasına eklenerek saklanır.

-Metin içinde kısaltma kullanılacak ise ifadenin ilk kullanıldığı yerde açık biçimi,
sonra parantez içinde kısaltma yazılır.

[Örnek: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk Dil Kurumu (TDK)].
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T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sayı  : 15313039-.00.02.-......./….....        29.01.2019 

Konu: Resmi Yazışma Kuralları

2-4 ARALIK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

1 SATIR (İlgi yoksa 2 satır)

İlgi  : 25/05/2018 tarihli ve …… sayılı yazınız.

2.5 cm+1.25 cm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    2.5 cm. 

2.5 cm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.       

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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METİN 

C-08 – METİN - YAZIM KURALLARI



C-08 – METİN - YAZIM KURALLARI

-Yazılar kağıdın bir yüzüne, okunaklı olarak yazılmalı,  
kazıntı, silinti ve düzeltmeler olmamalıdır.

-Paragraf başı, satır başı ve sonları aynı hizada olmalıdır. 

-Yazı iki yana yaslanmalı.
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C-08 – METİN - YAZIM KURALLARI

Yazı metni mümkünse tek sayfaya sığdırılmalı, 

ama  ikinci  sayfaya  geçilmiş  ise,

tek satırla ikinci sayfanın bitirilmemesine

özen  gösterilmelidir.

Metinde kullanılan noktalama işaretlerinden sonra bir 
vuruşluk boşluk bırakılmalıdır.
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C-08 – METİN – SON BÖLÜMÜ

Metnin son bölümü:

a) Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden;

Alt makamlara "Rica ederim.",

Üst ve aynı düzeydeki makamlara "Arz ederim." ibaresiyle bitirilir.

b) Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalarda;
"Arz ve rica ederim." ibaresiyle bitirilir.

c) Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda;

"Saygılarımla.", "İyi dileklerimle." veya "Bilgilerinize sunulur."
ibareleriyle bitirilebilir.
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C-09- İMZA :
Metnin bitiminden itibaren iki ila dört satır boşluk bırakılarak belgeyi imzalayacak olan

makam sahibinin adı, soyadı ve bunların altına unvanı yazı alanının en sağına ortalanarak
yazılır.

İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır.

El yazısıyla atılan imza, kaybolmayacak ve kağıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır.
Elektronik ortamda yapılacak resmi yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi belgeyi, güvenli
elektronik imzası ile imzalar.

Belgeyi imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük harflerle yazılır.
Unvan, ad ve soyadın altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Akademik
unvanlar veya rütbeler adın ön tarafına ya da bir satır altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük
harflerle açık ya da kısaltılarak yazılabilir.

Belgeyi imzalayacak olan makam, belgeyi hazırlayan idarenin imza yetkileri yönergesine
veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uygun olarak belirlenir.
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C-09- İMZA :

İmza

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK

Rektör  

ÖRNEK-1: (yetkilinin kendisi-asaleten) 



Belge vekaleten imzalandığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci
satıra, vekalet olunan makam "Müsteşar V.", "Vali V.", "Belediye
Başkanı V." veya "Rektör V." biçiminde ikinci satıra yazılır.

Belgeyi, imza yetkisi devredilen makam imzaladığında,
imzalayanın adı ve soyadı birinci satıra, yetki devreden makamı
gösteren "Başbakan a.", "Bakan a", "Müsteşar a.", "Vali a.", "Belediye
Başkam a." veya "Rektör a." biçimindeki ibare ikinci satıra, imzalayan
makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. İdare birimleri arasındaki iç
yazışmalarda yetki devredenin unvanı kullanılmaz.
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C-08- İMZA :
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C-08- İMZA :

İmza

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK

Rektör V.

ÖRNEK-3: (yetkilinin kendisi-vekaleten) 
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C-09- İMZA :

İmza

Prof. Dr. Nurettin ÇOLAK

Rektör a.

Rektör  Yardımcısı

ÖRNEK- 2: (yetkilinin adına) 



Yetki Açısından İmza Türleri:

1-Asaleten, 

2-Vekaleten, 

3-Adına (yetki devri ile).

Yerine  (Y.) diye  bir  imza usulü  yoktur.
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C-09- İMZA :



Fiziksel ortamda rapor ya da benzeri bir belgenin hazırlanması halinde belgenin
son sayfası imza sahibi ya da imza sahipleri tarafından imzalanır. Son sayfadan önceki
sayfalar ise imza sahibi ya da imza sahipleri tarafından imzalanır ya da paraflanır. Gerekli
görülmesi halinde sayfalar ayrıca en az bir kişisel mühürle veya idare mührüyle
mühürlenir. İmza, paraf veya mühür metin bölümünün okunmasını engellemeyecek
şekilde sayfada yer alır.

Üst yazıya ilişkin olarak idare tarafından hazırlanan ve yedinci fıkrada belirtilenler
haricindeki ekler, imza sahibi ya da imza sahiplerinden en az biri tarafından imzalanır ya
da paraflanır veyahut paraf zincirinde yer alanların en az biri tarafından paraflanır. Gerekli
görülmesi halinde ekler ayrıca idare mührüyle mühürlenir. İmza, paraf veya mühür
metin bölümünün okunmasını engellemeyecek şekilde sayfada yer alır.

Fiziksel ortamda hazırlanan dağıtımlı belgelerde nüshaların her biri ilgili makam
tarafından imzalanabileceği gibi, imzalanan bir nüsha 26 ncı maddedeki usule göre
çoğaltılarak da muhataplara gönderilebilir.

Akademik kariyer unvanları ismin sol başına küçük harflerle kısaltılarak yazılabilir. 
(Dr. , Av. , Doç. Dr. , Prof. gibi)
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C-09- İMZA :



50

İmza

Ökkeş ÇAM

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

İmza

Reşit AŞKIN

Genel Sekreter

• Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması durumunda;

üst unvan sahibinin adı soyadı ve imzası sağda bulunur.

C-09- İMZA 

ÖRNEK-4: (iki yetkili tarafından imzalanması) 



Belgenin ikiden fazla  yetkili tarafından imzalanması durumunda 
ise; 
en üst ünvan sahibinin adı soyadı ve imzası solda olmak üzere 
yetkililer ünvan sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır.
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İmza

Durmuş Ali ÇITAK 

Genel Sekreter Yardımcısı

İmza

Reşit AŞKIN 

Genel  Sekreter

İmza 

Ökkeş ÇAM

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı

C-09- İMZA 

ÖRNEK-5: (ikiden fazla yetkili tarafından 

imzalanması) 



C-10- EK :

Belgede ek olması halinde "Ek:" başlığı imza bölümünden sonra
uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak
yazılır. Belgenin sadece bir eki olması durumunda "Ek:" başlığının
sağında eki belirtecek ibareye yer verilir. Belgede birden fazla ek varsa
"Ek:" başlığının altında ekler numaralandırılır ve ekleri belirtecek
ibarelere yer verilir. Eklerin sayfa sayısı parantez içinde belirtilir.

Birden fazla ek olması durumunda eklerin üzerinde ek numarası yazı
alanının sağ üst köşesinde belirtilir (Örnek: EK-1, EK-2 gibi).

Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada "EK
LİSTESİ" başlığı altında gösterilir ve üst yazıya eklenir.
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C-10- EK :

Ek: Yönerge (5 sayfa)
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ÖRNEK-1: Ek adedi 1 (bir) tane ise



C-10- EK :

Ek:

1-Yönerge (5 sayfa)

2-Yönetmelik (3 sayfa)

3-İlgi (a) yazı (1 sayfa)

4-Kitap (3 adet)
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ÖRNEK-2: Ek adedi birden fala ise;



Belge eklerinin muhataba gönderilmediği durumlarda;

"Ek konulmadı" ya da "Ek-1 konulmadı" ifadesi yazılır.

Güvenlik gerekçesiyle, teknik veya benzeri nedenlerle üst yazıyla birlikte
gönderilemeyen veya alınamayan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirilmek
suretiyle üst yazıdan ayrı olarak gönderilebilir veya alınabilir. Söz
konusu nedenlerle alınan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirilmek şartıyla
üst yazıdan ayrı olarak muhafaza edilebilir.
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C-10- EK : Dağıtımlı yazılarda bazılarına 
«Ek» konulmaması



Ek: 

1- Yönetmelik (3 sayfa)

2- Yönerge (5 sayfa)

Dağıtım:

Mersin Valiliği (Ek konulmadı)

Yenişehir Kaymakamlığı (Ek-2 konulmadı)

Mezitli Kaymakamlığı (Ek-1 konulmadı)
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C-10- EK : ÖRNEK 4 - Dağıtımlı yazılarda 
bazılarına «Ek» konulmaması  



C-11- DAĞITIM :

Ek: Yazı Örneği (2 sayfa)

Dağıtım:

Tüm Fakülteler
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Belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda dağıtım
bölümüne yer verilir.

"Dağıtım:" başlığı, ek varsa "Ek:" bölümünden sonra, ek yoksa
imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak yazı
alanının solundan başlanarak yazılır.



C-11- DAĞITIM :

Dağıtım:

Gereği:                                             Bilgi:                       

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
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Belgenin gereğini yerine getirme durumunda olanlar "Gereği:"
kısmına, belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi olması istenenler ise
"Bilgi:" kısmına yazılır. "Gereği:" kısmı "Dağıtım:" başlığının altına,
"Bilgi:" kısmı ise "Gereği:" kısmı ile aynı satıra ve yazı alanının ortasına
doğru yazılır.

"Bilgi:" kısmı yoksa muhatap adları doğrudan "Dağıtım:" başlığının
altına yazılır.



C-11- DAĞITIM :

Dağıtımlı belgeler dağıtım bölümünde belirtilen muhataplara
gönderilir.

Dağıtım bölümü yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir
sayfada "DAĞITIM LİSTESİ" başlığı altında gösterilir ve üst
yazıya eklenir.

Ek:

1- Dağıtım Listesi (1 sayfa)

2- Yönetmelik Taslağı (12 sayfa)
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Makam oluru alınan belgeler ilgili birim tarafından teklif edilir ve
oluru alınan makam tarafından el yazısı ya da güvenli elektronik imza
ile imzalanır.

Belge olur için makama sunulurken imza bölümünden sonra uygun boş
satır bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR"
yazılır.

"OLUR" ibaresinden sonra tarih ve imza için uygun boş satır
bırakılarak imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı
büyük ve bir alt satıra da unvanı ilk harfleri büyük diğerleri küçük
harflerle ortalanarak yazılır.
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C-12- OLUR :
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İmza

Bilge ERDOĞAN

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

OLUR

29/01/2019

İmza

Reşit AŞKIN

Genel Sekreter

C-12- OLUR : Örnek - 1



C-12- OLUR : Örnek - 2

O L U R

29/01/2019

İmza

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK

Rektör V.
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UYGUN GÖRÜŞLE ARZ:

Oluru teklif eden birim ile olur alınan makam arasında başka
makamlar varsa bunlar "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle
olura katılabilir. Bu ifade, teklif eden birim yetkilisinin imza
bölümü ile "OLUR" ibaresinin bulunduğu bölüm arasına uygun
boşluk bırakılarak yazı alanının solunda yer alacak şekilde yazılır.
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C-12- OLUR : Örnek - 3
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O L U R

29/01/2019

İmza

Prof. Dr. Nurettin ÇOLAK

Rektör a.

Rektör Yardımcısı

Uygun görüşle arz ederim.

29/01/2019

İmza

Reşit AŞKIN

Genel Sekreter

İmza

Cemil ŞENSEVER

Kütüphane ve Dok. D. Başkanı

C-12- OLUR : Örnek - 4
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O L U R

29/01/2019

İmza

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK

Rektör V.

Uygun görüşle arz ederim.

29/01/2019

İmza

Reşit AŞKIN

Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.

29/01/2019

İmza

Prof. Dr. Nurettin ÇOLAK

Rektör Yardımcısı

İmza

Cemil ŞENSEVER

Kütüphane ve Dok. D. Başkanı

C-12- OLUR : Örnek - 5



C-13- PARAF :

Fiziksel ortamda kullanılan paraf, kaybolmayacak ve
kağıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır.

Paraf, belgenin sadece idarede kalacak nüshasında yer
alır.

Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde paraflar, yazı alanının
sonunda ve sol kenarında yer alır.

Belgenin paraf bölümünde tarih, unvan, ad ve soyadı
belirtilir.
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29/01/2019 Memur                    : Murat KİRAZ (Paraf)

29/01/2019 Daire Başkanı         : Cemil ŞENSEVER (Paraf)

29/01/2019 Genel Sekreter        : Reşit AŞKIN (Paraf)

29/01/2019 Rektör Yardımcısı   : Prof. Dr. Nurettin ÇOLAK (Paraf)
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C-13- PARAF : Örnek



C-14- KOORDİNASYON:

İdare içinde birden fazla birimin iş birliği ile hazırlanan ve
üst makama sunulan belgelerde, belgeyi hazırlayan birime ait
paraf bölümünden sonra bir satır boşluk bırakılarak
"Koordinasyon:" yazılır ve iş birliğine dahil olan ilgililerin
unvanları, adları ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun
olarak düzenlenir.
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29/01/2019 Memur                    : Murat KİRAZ (Paraf)

29/01/2019 Daire Başkanı         : Cemil ŞENSEVER (Paraf)

29/01/2019 Genel Sekreter        : Reşit AŞKIN (Paraf)

29/01/2019 Rektör Yardımcısı   : Prof. Dr. Nurettin ÇOLAK (Paraf)

Koordinasyon:

29/01/2019 Hukuk Müşaviri      : Av. Habibe ÖZER (Paraf)
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C-14- KOORDİNASYON:



15- İLETİŞİM BİLGİLERİ :

İletişim bilgileri; belgeyi gönderen idarenin adresi, posta kodu,
telefon ve faks numarası, e-posta adresi, internet adresi ile bilgi
alınacak kişinin adı, soyadı, unvanı ve telefon numarasını içerecek
şekilde sayfa sonuna yazılır ve çizgi ile ayrılır. (8 punto’ya kadar
düşülebilir).

İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.

İletişim Bilgisi Bölümünde Birden Fazla Bilgi Alınacak 
Kişiye Yer Verilebilir.
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C-15- İLETİŞİM BİLGİLERİ : Örnek

Bahçelievler Kampüsü, 1857 Sokak, No:12, 33140 Yenişehir/MERSİN    Bilgi için: Ekin FIRAT  Fesih ŞEN     

Telefon: (0 324) 325 33 00    Faks: (0 324) 325 33 01                                                          Memur         Satınalma Şb. Müdürü

e-posta: info@toros.edu.tr   İnternet adresi: www.toros.edu.tr Telefon:(0 324) 325 33 00 - 125 

Bahçelievler Kampüsü, 1857 Sokak, No:12, 33140 Yenişehir/MERSİN        Bilgi için: Fesih ŞEN

Telefon: (0 324) 325 33 00    Faks: (0 324) 325 33 01                                        Satınalma Şb. Müdürü

e-posta: info@toros.edu.tr   İnternet adresi: www.toros.edu.tr Telefon:(0 324) 325 33 00 - 125 

İletişim Bilgisi Bölümünde Bir Kişiye Yer Verilmesi:

İletişim Bilgisi Bölümünde Birden Fazla Kişiye Yer Verilmesi:

http://www.gemlik.bel.tr/
http://www.gemlik.bel.tr/


C-16- GİZLİLİK  DERECELİ BELGELER :

GİZLİLİK DERECESİ: Yazının gizlilik durumunu belirtir. 

Yönetmeliğin 22 inci maddesinde: “Gizlilik dereceli belgelerin hazırlanması, 
kaydedilmesi, saklanması, gönderilmesi, alınması ve diğer işlemlere ilişkin olarak ilgili 
mevzuatta belirtilen hükümler uygulanır” denilmektedir. 

İlgili Mevzuat; 13 Mayıs 1964 tarihli ve 6/3048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul 
edilen Esaslar’dır. “1964 tarihli ESASLAR” diye anılır.

Bu esaslara göre; GİZLİLİK   DERECELERİ: Çok Gizli,  Gizli,  Özel, Hizmete Özel
şeklinde görev alanı ve  hizmet özelliğine göre yazıyı hazırlayan kurum veya kuruluş 
tarafından  belirlenir. 

Çok Gizli gizlilik dereceli belgeler fiziksel ortamda çift zarflı olarak gönderilir ve yetkili 
olmayan kişi ve görevlilerce açılamaz. Korumalı ortamda saklanır.

Gizlilik derecesi; belgenin her sayfasında üst ve alt ortasına,

BÜYÜK HARFLERLE,  kırmızı renkli olarak belirtilir.
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C-17- SÜRELİ YAZIŞMALAR:  

Süreli resmi yazışmalarda "ACELE" veya "GÜNLÜDÜR" ibaresine yer 
verilir.

"GÜNLÜDÜR" ibaresi taşıyan belgelere cevap verilmesi gereken süre 
ya da tarih metin içinde belirtilir ve bu yazıya metin içinde belirtilen süre içinde 
cevap verilir. 

"ACELE" ibaresi taşıyan belgeye ise derhal ve süratle, cevap verilir. 

ACELE veya GÜNLÜDÜR ibaresi, 

yazı alanının sağ üst  köşesine,

BÜYÜK harflerle KIRMIZI renkli olarak belirtilir.
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C-18- SAYFA NUMARASI :

Birden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarası
verilir.

Sayfa numarası iletişim bilgilerinin altında ve sayfanın
ortasında, toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu
gösterecek şekilde belirtilir.

Yazı alanının dışına alt bilgi olarak yazılır.
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C-19- ÜSTVERİ  ELEMANLARI:

Yönetmeliğin  25. Maddesinde:

“Güvenli elektronik imza kullanılarak hazırlanan belgeler için ilgili mevzuatta belirtilen 
standartlara uygun üstveri elemanları kullanılır.

Birinci fıkra kapsamında hazırlanan elektronik belgelerin idareler arasında resmi 
yazışma kapsamında iletilmesi halinde e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan üstveri
elemanları kullanılır. 

İlgili mevzuatta belirtilen üstveri elemanlarına ilave olarak üstveri elemanı 
kullanılabilir” denilmektedir. 

Üstveri elemanları, elektronik ortamda e-imza kullanılarak hazırlanan belgeler için 
oluşturulur ve bu belgeyi tanımlayan bilgilerdir. Gerektiğinde çıktısı alınan belgenin üstveri
çıktısı da idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından alınarak paraflanır.
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D - BELGENİN ÇOĞALTILMASI, 

GÖNDERİLMESİ, ALINMASI VE İADE 

EDİLMESİ:  

1. BELGENİN ÇOĞALTILMASI, 

2. BELGENİN FİZİKSEL ORTAMDA GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI,

3. BELGENİN ELEKTRONİK  ORTAMDA GÖNDERİLMESİ VE 

ALINMASI, 

4. BELGENİN İADE EDİLMESİ, 

5. GÖRÜŞ, BİLGİ VE BELGE TALEPLERİNDE SÜRE,

6. TEKİT YAZISI.



D-01- BELGENİN ÇOĞALTILMASI:
Fiziksel ortamda hazırlanan ve gizlilik derecesi taşımayan bir belgeden örnek

çıkartılması halinde, örneğin uygun bir yerine "ASLİ GİBİDİR" ibaresi konulur

ve idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından ad, soyadı, unvan ve tarih

belirtilmek suretiyle imzalanır. Bu şekilde çoğaltılan belge, asıl belge gibi kabul

edilir.

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış bir belgeden çıktı

alınmasına ihtiyaç duyulması halinde bu işlem sadece idarece yetkilendirilmiş

görevli tarafından gerçekleştirilir. Çıktının uygun bir yerine "BELGENİN ASLI

ELEKTRONİK İMZALIDIR" ibaresi konulur. Tarih ve sayı bilgileri EBYS

aracılığı ile belge çıktısı üzerine yazdırılır.
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D-02- BELGENİN FİZİKSEL ORTAMDA 
GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI:

FİZİKSEL ORTAMDA ÖNDERİLMESİ

Gizlilik derecesi taşımayan ve fiziksel ortamda gönderilen belgenin başlık bilgisi, ihtiyaç duyulması

halinde gönderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ve sayısı zarfın sol üst köşesine; muhatabın adı ve

ihtiyaç duyulması halinde adres bilgisi zarfın ortasına yazılır. Varsa süre ve kişiye özel bilgisi (ACELE,

GÜNLÜDÜR, KİŞİYE ÖZEL), kişiye özel bilgisi üstte olmak üzere, zarfın sağ üst köşesinde kırmızı renkli

büyük harflerle belirtilir (Örnek 21).

Gizlilik dereceli belgelerin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak fiziksel ortamda gönderilmesi esastır.

Ancak bu belgeler gerekli güvenlik tedbirleri alınması şartıyla güvenli elektronik imza ile imzalanarak

elektronik ortamda da gönderilebilir.

İdareye fiziksel ortamda gelen belge idare tarafından teslim alınır ve alındığı tarih ile belgeye ait

üstveriler kaydedilir. Gerekli görülmesi halinde güvenli elektronik imza ile gelen belge çıktı alınarak da

işleme konulur.
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EVRAK   GÖNDERME

* Zarfın sol üst köşesine gönderen 
makamın kaşesi  basılır ve  yazının sayısı 

yazılır.

* Zarfın ortasına gideceği makam ve 

adresi posta koduyla birlikte açıkça yazılır.

ve postaya verilir.
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D-02- BELGENİN FİZİKSEL ORTAMDA 
GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI:



D-02- BELGENİN FİZİKSEL ORTAMDA 
GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI:

EVRAK   GÖNDERME

Evrak  zarf  içine konulur, 

Acelelik derecesi varsa,

zarfın sağ üst köşesine

kırmızı mürekkep ile damgalanır.
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NORMAL POSTA  ZARFI  ÖRNEĞİ:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C. ACELE

Toros Üniversitesi Rektörlüğü

Tarih:……….

Sayı:………….    

MERSİN  VALİLİĞİNE

MERSİN

-------------------------------------------------------------------------------------------
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D-02- BELGENİN FİZİKSEL ORTAMDA 
GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI:



FİZİKSEL ORTAMDA ALINMASI

İdareler, fiziksel ortamda alman belgeler için gelen evrak kaydında kullanacakları

kaşede en az Örnek 22'de belirtilen unsurlara yer verirler. Kaşe üst yazının ilk

sayfasının ön veya arka yüzüne basılır.

Birime gelen belgelerle ilgili havale, talimat ve benzeri işlemler, üst yazının ilk

sayfasının ön veya arka yüzüne kaşe basılarak belge üzerinde gösterilebilir. Bu

kaşenin şekli ilgili birimler tarafından belirlenir.

"KİŞİYE ÖZEL" ibaresi taşıyan zarf veya belgeler açılmadan ilgiliye teslim

edilmek üzere alınır. "KİŞİYE ÖZEL" ibaresi taşıyan belge üzerinde yalnızca ilgili

kişi tasarruf hakkına sahiptir ve ilgilinin talebi olmadan kayda alınmaz.
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D-02- BELGENİN FİZİKSEL ORTAMDA 
GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI:



Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerin:

"... arz ederim." şeklinde bitirilmemesi veya 

"... rica ederim." ibaresiyle ya da 

başka ibarelerle bitirilmesi 

dilekçenin işleme alınmasına engel değildir.
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D-02- BELGENİN FİZİKSEL ORTAMDA 
GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI:



Toros Üniversitesi

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

KAYIT

GEL. TARİHİ

GELEN 

SAYISI

HAVALE

BİRİMİ

GEREĞİ

BİLGİ

EKLERİ

HAVALE  İMZASI
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D-02- BELGENİN FİZİKSEL ORTAMDA 
GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI:



D-03- BELGENİN ELEKTRONİK ORTAMDA
GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI:

(1) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge elektronik ortamda

muhataplara iletilir. Güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra

elektronik olarak iletilemeyen belge 26 ncı maddede düzenlenen usule
göre çıktı alınarak gönderilir.

(2) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler veya dokümanlar veri depolama araçlarıyla da iletilebilir. Bu
durumda gönderme ve alma işlemine ilişkin kayıt tutulur.

(3) İdareler arasında resmi yazışma kapsamında iletilecek elektronik belgelerin oluşturulmasında e-Yazışma
Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uyulması zorunludur. İdare, resmi yazışma kapsamında kendisine iletilen ve
e-Yazışma Teknik Rehberine uygun şekilde oluşturulmuş belgeleri işleme koymakla yükümlüdür.

(4) İdare, başka bir idareden kendisine resmi yazışma kapsamında iletilen ve e-Yazışma Teknik Rehberinde
tanımlanan kurallara uygun şekilde hazırlanmamış bir belgeyi reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda, kendisine

iletilen belgeyi reddeden idare, gönderen idareye bu durumu sebepleriyle birlikte belgenin kendisine ulaştığı tarihi
takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar bildirir.
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D-03-BELGENİN ELEKTRONİK ORTAMDA
GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI:

(5) Resmi yazışma kapsamında idare dışına gönderilen gizlilik derecesi taşımayan güvenli elektronik imza

ile imzalanmış belgeler de gerekli hallerde elektronik olarak şifrelenir. Elektronik belgelerin şifrelenmesi işlemi

e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlandığı şekilde yapılır. Kullanılacak şifreleme sertifikaları yetkili elektronik

sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilir.

(6) e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan şifreleme mekanizmasına uygun şekilde kendilerine şifreli

belge iletilebilmesini isteyen idareler kendileri için elektronik şifreleme sertifikası temin eder. İdareler için

oluşturulan elektronik şifreleme sertifikaları DETSIS üzerinden paylaşılır. İdareler, elektronik şifreleme

sertifikasına sahip olması şartıyla diğer idarelerden resmi yazışma kapsamında kendilerine gönderilen ve e-

Yazışma Teknik Rehberine uygun şekilde şifrelenmiş belgeleri kabul etmekle yükümlüdür. İdareler, karşılıklı

olarak üzerinde anlaşmak koşuluyla, e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan şifreleme mekanizmasından

farklı şifreleme mekanizmaları kullanabilir.
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D-03-BELGENİN ELEKTRONİK ORTAMDA
GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI:

(7) ) İdare, e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlandığı şekilde şifrelenerek kendisine gönderilen resmi yazışma

kapsamındaki bir belgenin şifresini açamazsa veya belgenin şifresini açmakla birlikte belge içeriğinin e-Yazışma Teknik

Rehberinde şifreleme mekanizması için tanımlanan özellikleri taşımadığını belirlerse bu belgeyi reddeder ve durumu şifreli

belgenin kendisine ulaştığı günü takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar, kendisine iletilen şifreli belgeyi tanımlayan

bilgilerle birlikte, belgeyi gönderen idareye bildirir ve hem bu bildirimi hem de kendisine iletilen şifreli belgeyi kayıt altına

alır. İdarenin bildirimde bulunmaması halinde, gönderilen şifreli belge açılmış, içeriğine erişilmiş ve bu belgenin e-Yazışma

Teknik Rehberine uygun şekilde oluşturulduğu kabul edilmiş sayılır.

(8) Güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemlerinin ilgili mevzuatla yetki verilmiş üçüncü bir

taraf aracılığıyla kayıt altına alınarak yapılması esastır. Ancak, idareler arasında güvenli elektronik imzalı belgelerin

gönderilmesi ve alınması işlemleri, taraflarca yapılacak anlaşmalar çerçevesinde ve kayıt altına alınmak kaydıyla başka bir

iletim mekanizmasıyla da yapılabilir.

(9) EBYS kurulmamış olan idarelere gönderilen güvenli elektronik imzalı belgelerin alınmasında sekizinci fıkra hükmü

esas alınır. Bu belgeler, muhatap idare tarafından imza doğrulaması yapıldıktan sonra 26 ncı maddede düzenlenen usule göre

çıktısı alınarak işleme konulur.
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D-04- BELGENİN İADE EDİLMESİ:

Yönetmeliğin 29. Maddesinde: “İdareye muhatabı olmadığı halde fiziksel 
ortamda gelen bir belge, asıl muhatabı anlaşılamıyorsa gönderene 
iade edilir. Ancak, asıl muhatabın açıkça belli olması durumunda, 
gerektiğinde belgenin bir sureti alınarak, aslı muhatabına gönderilir 
ve belgeyi gönderene de bilgi verilir.

İdareye muhatabı olmadığı halde güvenli elektronik imza ile 
imzalanarak elektronik ortamda bir belge gelmesi durumunda,
belgenin muhatabı olunmadığı bilgisi ve söz konusu belgeye ilişkin 
tanımlayıcı bilgiler gönderene elektronik ortamda iletilir. Bu 
durumda belgenin bir kopyası elektronik ortamda muhafaza edilir”
denilmektedir.

Fiziksel ortamda gelen belgelerin alınmaması mümkün değildir.
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D-05- GÖRÜŞ, BİLGİ VE BELGE 
TALEPLERİNDE SÜRE:

Yönetmeliğin 30. Maddesinde: «İdare içi ve idare dışı görüş, bilgi ve belge talep 
yazıları günlü yazılır. İdareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 

süre belirtilmeyen belge taleplerini talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en 
geç  5 (beş) iş günü;

süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini ise talebin kendilerine ulaşmasından 
itibaren en geç  15 (onbeş) iş günü içinde yerine getirir. 

Talebin ulaştığı tarih, fiziki ortamda gelen talepler için ilgili yazının idarenin genel 
evrak kayıtlarına girdiği zamanı; elektronik ortamda gelen talepler için ise talep 
yazısının EBYS'ye giriş kaydının yapıldığı zamanı ifade eder.

İdareler, bilgi ve görüş isteyen idareye süresi içinde ve gerekçesini bildirmek 
kaydıyla onbeş iş gününü geçmemek üzere ek süre kullanabilir.» denilmektedir.
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D-06- TEKİT YAZISI :

Resmi bir yazının tekid edilmesi; o yazının gereğinin süresi içinde yapılmadığı 
anlamını taşır.

Yazıya uygun sürede cevap vermeyen muhataba tekit yazısı yazılabilir.

Üst makamlarca yazılan tekit yazılarında:

Birinci tekidde hatırlatmada bulunulur,

İkinci tekidde gecikme nedenleri sorulur,

Üçüncü tekidde ise sorumlular hakkında yasal işlem yapılması da istenir.

*Tekit  yazısında  tekit  edilen  yazının tarihi, sayısı  ve  konusu  belirtilmelidir.
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D- BELGENİN ÇOĞALTILMASI, 
GÖNDERİLMESİ, ALINMASI VE 
İADE EDİLMESİ:  

1. BELGENİN ÇOĞALTILMASI,

2. BELGENİN FİZİKSEL 
ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 
VE ALINMASI,

3. BELGENİN ELEKTRONİK  
ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 
VE ALINMASI, 

4. BELGENİN İADE EDİLMESİ, 

5. GÖRÜŞ, BİLGİ VE BELGE 
TALEPLERİNDE SÜRE,

6. TEKİT YAZISI.
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C- RESMİ YAZININ / 
BELGENİN BÖLÜMLERİ:

1. YAZI ALANI,

2. BAŞLIK,

3. SAYI : (TC DT No –SDP 
Dosya Kodu- Kayıt No),

4. TARİH,  

5. KONU,

6. MUHATAP,

7. İLGİ,  

8. METİN,   

9. İMZA,  

10. EK,  

11. DAĞITIM,

12. OLUR, 

13. PARAF, 

14. KOORDİNASYON,

15. İLETİŞİM BİLGİLERİ,  

16. SAYFA NUMARASI. 

SON KONTROL  VE  SORU-CEVAPLAR
B- RESMİ YAZININ / 

BELGENİN 

ÖZELLİKLERİ:

1. NÜSHA SAYISI,

2. BELGENİN ŞEKLİ 

ÖZELLİKLERİ,  

3. YAZI TİPİ VE      

HARF BÜYÜKLÜĞÜ, 

4. YAZI ALANI, 

A- GİRİŞ:

1. RESMİ YAZIŞMA 

KURALLARI 

MEVZUATI

2. AMAÇ VE KAPSAM

3. TANIMLAR
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ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİNİN

RESMİ YAZILARINDAN ÖRNEKLER

VE 

VARSA KURAL HATALARININ 

BELİRLENMESİ
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Katılımınız, sabrınız  ve  dikkatiniz  için;  

teşekkür ederim.
-----

Durmuş Ali ÇITAK

Genel Sekreter Yardımcısı

-----


