
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI 
İLE İLGİLİ OFİS MALZEME 

KULLANIMI



Amaç: 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 sağlamak



NÜSHA SAYISI

• Fiziksel ortamda hazırlanan resmi yazıların 
en az  (2) iki nüsha olarak düzenlenmesi 
gerekir

1-Giden Nüsha, 

2-Arşiv Nüshası (paraflı).



BELGENİN ŞEKLİ ÖZELLİKLERİ

• Resmi yazışmalarda A4 (210X297 mm) boyutunda kağıt 
kullanılmalıdır. (Üst yazılarda kağıdın bir yüzü kullanılır.)



YAZI TİPİ VE HARF BÜYÜKLÜĞÜ

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 ama  pek tavsiye edilmez.



YAZI ALANI

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

 Yazı alanı dışına (sayfa numarası ve  

varsa ek numarası hariç) hiçbir ifade veya ibare yazılmaz.



GİZLİLİK  DERECELİ BELGELER

 Gizlilik damgası taşıyan iç zarf dış zarfın içine konularak gizlilik 
derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve 
evrak sayısı yazılır. 

 Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik 
derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir.

 Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta 
adresi üzerinden yapılır.

 Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen 
belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde 
gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.



GİZLİLİK  DERECELİ BELGELER

 Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf 
üzerinde yer alan "gizli"  veya "çok gizli" ibaresini gördüğünde 
zarfı açmadan yetkili makama sunar.

 Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak 
bir nüshasını gönderen makama iade eder.



SÜRELİ YAZIŞMALAR

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

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

o "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.



TEKİT YAZISI

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

 Yazıya uygun sürede cevap vermeyen muhataba tekit yazısı 
yazılabilir.



RESMİ  YAZININ  BÖLÜMLERİ

 Bir resmi yazının her unsurunun ayrı ayrı bölümler 

halinde incelenmesi ve yazım kurallarının anlatımı.



1- BAŞLIK

 Başlıklar 4 Satırı geçmemeli ve kağıda ortalanarak yazılmalıdır.

Başlık; yazı alanının ilk satırından başlanıp, ortalanarak  yazılır.

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.



T.C.
HAKKARİ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hakkari Çukurca Devlet Hastanesi



2- SAYI

 (1) Belgelerde sayı bulunması zorunludur. "Sayı:" sırasıyla; 
DETSİS'te belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı 
Numarası, standart dosya planı kodu ile belge kayıt 
numarasından oluşur ve bunların arasına kısa çizgi işareti (-) 
konulur .

 (2) "Sayı:" yan başlığı, başlığın son satırından itibaren iki satır 
boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. 





3-TARİH

 Tarih; sayının hizasına ve  en  sağa yazılır.  Ay ve Gün iki haneli, yıl  
dört haneli olarak yazılır. 

26 / 04 / 2021,  26.04.2021,  26 NİSAN 2021,  26 Nisan 2021 …gibi.

 Resmi  yazıda  bir  tarih  bulunur  ve  sayı verildiği  günün tarihi  
verilir. Aynı bölüme ikinci bir  tarih  yazılmaz.



4- KONU

 Konu; sayının bir alt satırına, “Konu:” yan başlığından sonra, 
kağıdın orta hizasını  (başlık bölümündeki “TC kısaltmasının 
hizasını) geçmeyecek biçimde, yazılmalıdır.



5-MUHATAP (GÖNDERİLEN  MAKAM)

 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  yazılır.



5-MUHATAP (GÖNDERİLEN  MAKAM)

2-4  SATIR ARALIK

Kişilere yazılan yazılarda;
Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği 
yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki 

aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.  
- Kişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra ;

Ad küçük, Soyadı BÜYÜK, unvan(varsa) küçük harflerle yazılır.



6-İLGİ

 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.



• İlgi de  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. 



İlgi : a) 04/07/1975 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin 2. fıkrası.

b)Başbakanlığın 15/02/2021 tarihli ve 0024
Referans No’lu faksı

c) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 15/
03/2021 tarihli ve 98765436- 300.02-1453/2021 sayılı
yazısı.

ç) 15/04/2021 tarihli ve 76022937-300.02-
1453/2021 sayılı yazımız.

d) 02/02/2021 tarihli ve 76022937-300.02-
1071/1299 sayılı yazınız.



7- 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.



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.



 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.

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

[Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)].

METİN YAZIM KURALLARI :



METİN YAZIM KURALLARI :

o Eğer elektronik ortamda gitmeyecekse;
yazılar kağıdın bir yüzüne, okunaklı olarak yazılmalı,  kazıntı, 
silinti ve düzeltmeler olmamalıdır.
o Paragraf başı, satır başı ve sonları aynı hizada olmalıdır. yazıyı 
iki yana yaslayınız.
o Yazı metni mümkünse tek sayfaya sığdırılmalı,  ama  ikinci  
sayfaya  geçilmiş  ise, tek satırla ikinci sayfanın bitirilmemesine
özen  gösterilmelidir.
o Metinde kullanılan noktalama işaretlerinden sonra bir 
vuruşluk boşluk bırakılmalıdır.



METİN BİTİRİLİRKEN

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." veya "Bilgilerinize sunulur." ibareleriyle
bitirilebilir.



8- İMZA

 Metnin bitiminden itibaren iki ya da 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.

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



***ÖNEMLİ***

 ELEKTRONİK İMZALI BELGELERDE ISLAK İMZA ATILMAZ. 

 BELGENİN ALTINA “GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZALI” KAŞE 
VURULUR VE TARİH ATILIR. AYRICA YAZIYI YAZAN PARAFLAR.

 Güvenli elektronik imzalı belgelerde ıslak imza olmadığından 
belgenin doğruluğunu teyid (kontrol) etmek için belgenin 
altında kontrol numarası (teyid kodu) otomatik olarak üretilir.



 Belge vekaleten imzalandığında, imzalayanın adı ve
soyadı birinci satıra, vekalet olunan makam “Başhekim
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.", “Müdür a.” biçimindeki ibare ikinci satıra, imzalayan
makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. İdare birimleri
arasındaki iç yazışmalarda yetki devredenin unvanı
kullanılmaz.



Yetki Açısından İmza Türleri:

1-Asaleten, 

2-Vekaleten, 

3-Adına(yetki devri ile).

Yerine  (Y.) diye  bir  imza usulü  yoktur.



9- 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 (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.



10-DAĞITIM

 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.



11- OLUR

 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.





12- 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.



13- 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.

 Kurum dışı yazışmalarda adres bölümü ihmal edilmemelidir. 

 Elektronik ortamda hazırlanan yazılarda zorunlu olmakla birlikte;  

İlk satırda solda belgeyi gönderen idarenin adresi, posta kodu, 
telefon ve faks numrası, e-posta adresi, KEP adresi internet adresine 
yer verilir, sağda bilgi alınacak kişinin adı soyadı, ünvanı ve telefon 
numarası içerecek şekilde sayfanın sonuna ve çizgi ile ayrılır.



ÖRNEK:



14- 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.

ÖRNEK:

3/5



EĞİTİMİ TAMAMLA
BUTONUNA TIKLAMAYI

UNUTMAYIN!

TEŞEKKÜR EDERİM 


