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Resmi Yazışma Nedir ?

• İdarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da

tüzel kişiler ile iletişim sağlamak amacıyla güvenli elektronik

imza kullanarak elektronik ortamda ve zorunlu hâllerde veya

olağanüstü durumlarda el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

ortamda yürüttükleri süreci ifade eder.



Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Resmi yazışma usul ve esasları ilk olarak 1994 yılında yayımlanan mülga
Başbakanlığın 1994/9 sayılı Genelgesi ile belirlenmiştir. 2004 ve 2015 yıllarında
yayımlanan Yönetmelikler ile söz konusu usul ve esasların kapsamı
genişletilmiştir.

• 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak son hali
yürürlüğe girmiştir.



Yeni yönetmelikle gelen yenilikler nelerdir?
• Resmî yazışma süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi asli unsur 

haline getirilmiştir.
• Belgelerin elektronik ortamda tek nüsha oluşturulacaktır.
• Paraf nüshasının olmaması ve Paraflayan bilgilerinin gösterimi 

üstveride olacaktır.
• Evrak sayısının oluşturulma aşamasında alması gerekmektedir.
• Doğrulama kodu ve karekod kullanımı sağlanacaktır.
• İmza gösterim şeklinin değiştirilmiştir.
• İmzadan sonra belge içeriğine ait metnin devamı niteliğinde yazı veya 

tablo olmayacaktır.



1. Resmi Yazışma Ortamları
• Zorunlu hâller veya olağanüstü durumlar dışında tüm belgeler,

idarelerce elektronik ortamda üretilip gönderilmelidir.

• Belge üstverileri ve imza bilgileriyle birlikte bütün olarak kurumsal

bilişim sistemlerinde (veritabanı, dosya sistemi vb.) saklanmalıdır.

Elektronik ortamda üretilmesinde herhangi bir engel bulunmayan

belgeler, zorunlu hâl veya olağanüstü durum kapsamında

değerlendirilmemelidir.



1.1. Zorunlu Hal ve Olağanüstü Durum

• Zorunlu Hal: İlgili mevzuata istinaden belgenin fiziksel ortamda
üretilmesi gereken hâller.

• Olağanüstü Durum: Hizmeti aksatabilecek ve hak kaybına yol
açabilecek şekilde EBYS’lere ulaşılamaması durumu.





2. Nüsha Sayısı

• Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanan

belgeler tek nüsha olarak hazırlanır.

• Zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda hazırlanacak

belgeler, paraflı nüshası hazırlayan idarede kalacak şekilde en

az iki nüsha olarak düzenlenir.



2.1. Elektronik Ortamda Belgenin Nüsha Sayısı
Kurumsal 
Veri 
Tabanı

Belgenin elektronik ortamda gönderilmesi

Elektronik ortamda güvenli

elektronik imza ile imzalanan

belgelerin kurumsal veri

tabanında yer aldığı ve bu

belgelerde paraf bilgileri

üstveride yer aldığı için

ayrıca bir paraf nüshası

hazırlanmasına gerek

kalmamıştır



2.2. Fiziksel Ortamda Belgenin Nüsha Sayısı
Fiziksel ortamda belgeyi

oluşturan, paraf sürecine

dâhil olan kişi bilgilerine

erişebilmek; dağıtılan nüsha

ile idarede kalan nüshanın

ihtiyaç halinde karşılıklı

teyidini sağlayabilmek

amacıyla belge iki nüsha

hazırlanmalıdır.

Dağıtım nüshası fiziksel ortamda gönderilmesi



Belge Nedir?

• Yönetmeliğe göre 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, güvenli
elektronik imza ya da el yazısıyla imzalanmış ve kayıt altına alınmış
her türlü bilgiyi ifade eder.’’

• Bir belge ‘‘üst yazı’’ ve varsa ‘‘ek’’ten oluşur



Belge ile Doküman arasındaki Fark?



Belge memurun, 
memur ise 
kurumun kalitesini 
gösterir.



Kurumsal Logo

Sayı

Konu

Tarih

Muhatap

İlgi

Metin

İmza

Ek

İletişim Bilgileri

Başlık



3. Belgenin Şekli Özellikleri

• Belgeler, A4 (210x297 mm) boyutu dikkate alınarak hazırlanır.

• Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir.

• Zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda belgeyi oluşturan idare,
özel durumlar sebebiyle (Makama sunulması vb.) kâğıdın tek yüzünü
de kullanabilmelidir. Ancak üst yazının ekleri için kâğıdın her iki yüzü
de kullanılabilir.



4. Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü

• Hazırlanan belgelerde “Times New Roman” veya “Arial” yazı tipi
normal yazı stilinde kullanılır.

• Harf büyüklüğünün Times New Roman için 12 punto, Arial için 11
punto olması esastır.

• Ancak gerekli hâllerde yazı alanında harf büyüklüğü 9 puntoya,
iletişim bilgileri kısmında ise 8 puntoya kadar düşürülebilir.

• Belge eklerinde farklı yazı tipi ve harf büyüklüğü kullanılabilir.



5. Yazı Alanı

• Fiziksel ortamda oluşturulan belgelerde dosyalama işlemi yapmak ve
sayfa kenarlarının yıpranmasını önlemek amacıyla bırakılan kenar
boşlukları 2,5 cm’den; üst, sol ve sağ kenar için 1,5 cm’ye indirilmiştir.

• Bu değişiklikle 2. sayfaya taşan belgelerin tek sayfada görüntülenmesi
ve tasarruf sağlanması amaçlanmıştır. Belgenin alt kısmındaki kullanım
alanının artırılması amacıyla kenar boşluğu belirtilmemiştir.

• Sayfa alt kenarından da azami olarak 0,5 cm boşluk bırakılması uygun
olacaktır.



Belgenin yazı alanı

sayfanın üst, sol ve sağ kenarından 1,5 cm

boşluk bırakılarak düzenlenir.



6. Kurumsal Logo

• İdareler, tercihen kurumsal logo kullanabilir. 

• İdareler, belge üzerinde tek veya iki ayrı logo kullanabilir.

• Belge üzerinde en fazla iki logo kullanılabilir.



6.1. Tek Logo Kullanımı
• Logo, tek kullanıldığında belgenin en üst orta kısmında “T.C.” ibaresini 

ortalayacak yer alır.



• Logo, tek kullanıldığında “Başlık” alanını ortalayacak şekilde belgenin 
üst sol kısmında yer alır.



6.2. Çift Logo Kullanımı
• Logoya sadece belgenin üst kısmında yer verilmelidir.
• İki logo kullanılması durumunda hiyerarşi yönünden üst idareye ait olan

logonun solda, diğer idareye ait logonun sağda yer alması gerekmektedir.
• Ayrıca idareye ait logo ile herhangi bir kavram veya etkinliğe ait bir logo

kullanılmak istendiğinde idare logosu solda diğer logo ise sağda
kullanılmalıdır.

• Belge üzerinde ikiden fazla logo kullanılmamalıdır.



6.3. Belgede Logonun Yanlış Kullanımı
• Belgenin üst kısmında, tek veya iki farklı logo kullanımı dışında

belgenin herhangi bir yerinde logo kullanılmamalıdır.
• Özellikle iletişim bilgileri alanında logo kullanılmamalıdır.



7. Başlık

• Başlık (antet), belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği bölümdür.
• Başlık kısmında idare ve birim isimleri kuruluş kanunu ve/veya

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde belirtilen şekliyle yazılmalıdır.
• Belgenin başlık alanı, en fazla 4 satır olacak şekilde

düzenlenebilmektedir.



7.1. Merkezi Teşkilat Başlıkları
• İlk satırda T.C. ibaresi

kullanılmalıdır.
• İkinci satırda yer alan

idare adının tamamı
büyük harflerle
yazılmalıdır.

• Üçüncü satırda yer alan
birim adının ilk harfleri
büyük diğer harfleri
küçük yazılmalıdır.



7.2. Bağlı ve İlgili İdare Başlıkları
• İlk satırda T.C. ibaresi kullanılmalıdır.

• İkinci satırda bağlı veya ilgili olunan idarenin
adının tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.

• Üçüncü satırda bağlı veya ilgili idarelerin adı
kuruluş kanununda veya Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nde yer alan şekliyle yazılmalıdır.

• Dördüncü satırda bağlı veya ilgili idarenin
kuruluş kanununda veya Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nde yer alan birimlerinin adları
kullanılmalı, daha alt birim adlarına yer
verilmemelidir.



7.3. İlişkili İdare Başlıkları

• İlk satırda T.C. ibaresi kullanılmalıdır.

• İkinci satırda ilişkili idarenin adının tamamı büyük
harflerle yazılmalıdır.

• Üçüncü satırda ilişkili idarelerin kuruluş kanununda
veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan
birim adları kullanılmalı, daha alt birim isimlerine
yer verilmemelidir.



7.4. Bölge Teşkilatına Bağlı Birimlerin Başlıkları

• Belge başlık bilgileri en fazla 4 satır olarak
düzenlenmelidir. Bağlı veya ilgili idarelere
doğrudan bağlı olan bölge veya taşra
teşkilatının başlık bilgisinde belgenin
sahibi olan birim adının yer almasının
gerektiği durumlarda; 5. satır ihtiyacı
olduğunda bakanlık, 6. satır ihtiyacı
olduğunda ise bakanlık ile birlikte bağlı
olunan müdürlük bilgisine yer
verilmeyerek, başlık bilgisi 4 satırda ifade
edilmelidir.



7.5. Başlığın Yanlış Kullanımı





8. Sayı
• Belgelerde sayı bulunması zorunludur. “Sayı:” sırasıyla; belgenin hazırlanma

süreçlerini ifade eden elektronik ortam için “E”, zorunlu hâller için “Z” veya
olağanüstü durumlar için “O” ibarelerinden uygun olanı, DETSİS’te belirtilen
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, standart dosya planı kodu ile kayıt
numarasından oluşur ve bunların arasına kısa çizgi işareti (-) konulur.



• “Sayı:” yan başlığı, başlığın son satırından itibaren iki satır boşluk 

bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır.



8.1. Belge Sayısı Oluşturma
• EBYS veya kurumsal belge kayıt sistemi içerisinde her bir belgenin hazırlanma sürecine göre

kayıt numarası eşsiz olmalıdır. Elektronik ortamda, EBYS tarafından belge hazırlanırken sayı
verilmesi gerekmektedir. Elektronik ortamda iptal olan sayı bilgisi bir daha kullanılmamak
üzere belgeye dönüşmeyen doküman ile birlikte kurumsal EBYS veritabanında tutulmalıdır.

• Her belgenin eşsiz bir numarası olmalı ve tarihten bağımsız olarak EBYS’de veya kurumsal
belge kayıt sisteminde aynı sayıyla kaydedilmiş tek bir belge bulunmalıdır. Her yılın başında
numaratörlerin sıfırlanmadan kullanılması ile sayının eşsiz olması sağlanmış olacaktır.

• Belge kayıt numarasının başında, herhangi bir amaçla rakam harici bir ifade kullanılmamalıdır.

• İdareler merkez ve taşra teşkilatı birimleriyle birlikte tek numaratör kullanmalıdır. Böylelikle
aynı idare içerisinde sayının eşsiz olması ile belge yönetimi açısından merkezi bir yapı
sağlanmış olacaktır.



8.2. Zorunlu Hâllerde veya Olağanüstü 
Durumlarda Belgelere Sayı Verilmesi

• Zorunlu hâllerde hazırlanan belgelerde kayıt numarası, belge imzalandıktan sonra EBYS veya
kurumsal belge kayıt sisteminden alınarak belge üzerine yazılmalıdır (Z-43807551-150-1987).
Zorunlu hâllerde hazırlanan belgeler ile elektronik ortamda hazırlanan belgeler için EBYS
üzerinde aynı numaratör üzerinden kayıt numarası alınmalıdır.

• Olağanüstü durumlarda belge, fiziksel ortam esaslarına uygun olarak hazırlanır ve belgeye
yetkili birim tarafından kurumsal belge kayıt sisteminden kayıt numarası alınır (Örnek: O-
67915368-952.02.05-10). EBYS’ye erişim sağlandığında ise belge ve üstveri bilgileri EBYS’ye
kaydedilir.

Olağanüstü durumlarda hazırlanan 
belgeler için kayıt numarası alırken 
asgari bu bilgiler olmalıdır.



9. Tarih
• Tarih; sayı ile aynı satırda olmak üzere yazı alanının en sağında gün, ay, yıl

olarak rakamla ve aralarına nokta işareti “.” konularak yazılır. Gün ve ay iki
haneli, yıl ise dört haneli olarak düzenlenir (Örnek: 01.09.2019). Ay adları,
harfle de yazılabilir. Bu durumda gün, ay ve yıl arasına herhangi bir işaret
konulmaz (Örnek: 10 Ekim 2019).

• Belgenin en son yetkili tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandığı
zamanı gösteren zaman damgasındaki tarih bilgisi, belge tarihi olarak esas
alınır ve tarih bilgisi üstveri alanında yer alır. Elektronik ortamdaki belgede,
birinci fıkrada belirtilen alanda tarih bilgisine belge görüntüsünde yer verilir.

• Zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda hazırlanan belgede tarih,
belgenin imzalandığı zamanı belirtir ve belge imzalandığı tarihte kayıt altına
alınır.

• Tutanak, rapor, tebliğ-tebellüğ belgesi ve benzeri belgelerde tarih, metnin
bitiminde yer alabilir.

• Elektronik ortamda hazırlanan tek imzalı belgelerde tarih bilgisi (gg.aa.yyyy),
imza işlemi esnasında belge içerisine eklenmelidir.



10. Konu
• Konu, belgenin içeriği hakkında kısa ve öz bilgi vermelidir.
• Belgenin konusunda yer alan kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalı ve

konunun sonunda herhangi bir noktalama işareti kullanılmamalıdır.
• Resmî yazışmaların konu alanında EBYS kaynaklı olarak belge üst verisi

için seçilen Standart Dosya Planı (SDP) bilgisinin konu olarak sıklıkla
kullanıldığı görülmektedir. Belge hakkında detaylı bilgi barındırmayan
SDP bilgisi yerine kısa ve öz bilgi yazılarak belgenin içeriği
incelenmeden önce belge hakkında bilgi sahibi olunabilmelidir.

• Gerçek ya da tüzel kişiler ile ilgili yapılan yazışmalarda kişiye ait bilgiye
(adı soyadı, sicil numarası, vergi numarası, firma adı vb.) konu alanında,
parantez içerisinde yer verilmelidir.







11. Muhatap
• Muhatap, belgenin gönderildiği yeri (idareyi veya kişiyi) belirtir.
• Bu bölüm konunun son satırından itibaren, iki satır boşluk bırakılarak

ve sayfa ortalanarak yazılır.



• Belgenin muhatabı kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları ise DETSİS kayıtları esas alınmalıdır. Bu sebeple teşkilat

yapısında meydana gelen değişikliklerin idarelerin DETSİS temsilcisi aracılığıyla

sisteme hızlı bir şekilde işlenmesi önem arz etmektedir.

www.kaysis.gov.tr



• Muhatap alanında, belgenin gönderileceği idare bilgisinin alt satırında

parantez içerisinde “(…)” bağlı-ilgili idareye veya birime (Kuruluş

kanununda veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan birimler)

yer verilebilmektedir. Bu şekilde hazırlanan belgelerde, metin

kısmının arz veya rica ile bitirilmesi ilk satırda yer alan idareye göre

belirlenmelidir.



11.1. Muhatabın İdare Olması Durumu



11.2. Muhatabın Tüzel Kişi Olması Durumu

• Tüzel kişiler için Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kayıtları
kullanılmalıdır. MERSİS kayıtlarında tüzel kişi adının kısaltılmış hali
mevcutsa muhatap bilgilerine kısaltma yazılmalıdır.



11.3. Muhatabın Gerçek Kişi Olması Durumu

• Muhatabın gerçek kişi olması durumunda, ad ve soyadı bilgilerinde 
kısaltma kullanılmamalıdır.



11.4. Muhatap Yazımında Sık Yapılan Hatalar
• Muhatap bölümünde ilk satırda ve idare ismi dikkate alınarak yönelme hâl eki kullanılmalıdır.

• Muhatabın gerçek kişi olması durumunda yönelme hâl ekine yer verilmemelidir.

• Muhatap bilgisinde bağlı-ilgili idare veya birim belirtilirken üçüncü satır kullanılmamalıdır.





12. İlgi

• İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge veya belgelerin belirtildiği,

iki yana yaslı olarak yazılan ve birden fazla olduğunda belgelerin tarih

sırasına göre kronolojik düzenlendiği alandır.



• “İlgi:” yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk
bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır.

• “Sayı”, “Konu” ve “İlgi” yan başlıklarından sonra kullanılan iki nokta “:” işareti
aynı hizada yazılır.

• İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, devamı “İlgi:” yan başlığının ve
sıralamayı gösteren harflerin altı boş bırakılarak alt satıra yazılır.

• İlginin birden fazla olması durumunda, belgeler önceki tarihli olandan
başlanarak tarih sırasına göre sıralanır. Sıralamada, Türk alfabesinde yer alan
bütün küçük harfler, kendilerinden sonra kapama parantez işareti “)”
konularak kullanılır.

• İlgide, “… tarihli ve … sayılı …” ibaresi kullanılır ve ilginin sonuna nokta (.)
işareti konulur.





• İlgide, ilgi tutulan belgeyi gönderen idarenin adı ile belgenin tarihi ve sayısı
belirtilir. Ancak ilgi tutulan belgenin, muhatap idarenin daha önce gönderdiği bir
belge veya muhatap idareye daha önce gönderilen bir belge olması durumunda
idare adı belirtilmez.

• İlgide belirtilen belge, muhatapta bulunmadığı durumlarda söz konusu belge, ek
olarak muhatabına iletilebilir.

• İlgide belirtilen belge, gerçek kişiden geliyorsa ilgi bölümü “…’ın … tarihli
başvurusu/dilekçesi.” biçiminde yazılır. Ancak belgenin muhatabı, ilgi tutulan
başvurunun veya dilekçenin sahibi ise ilgi bölümünde gerçek kişinin isim bilgisine
yer verilmez.

• Gerçek kişi ve tarih bilgisi bulunmayan başvuru/dilekçe ilgi tutulmak istendiğinde,
ilgi bölümü “İsimsiz ve tarihsiz başvuru/dilekçe.” biçiminde yazılır. Söz konusu
başvurunun/dilekçenin işleme alınıp alınmayacağı ilgili mevzuat hükümlerine göre
değerlendirilir.



12.1. İlgi Tutulan Belgenin Sahibi İdarenin Yazımı



12.2. İlgi Tutulan Belge Tarihinin ve Sayısının Yazımı 
• İlgi kısmında vatandaş başvuruları haricinde “bila tarihli” veya “tarihsiz” ifadesi

kullanılmamalıdır. Belgenin görüntüsünden ve üstverisinden erişilen tarih bilgisine
ilgide muhakkak yer verilmelidir.

• İlgi olarak eklenen belgenin sadece kayıt numarası yazılmamalı, belgenin
hazırlanma süreci ve ait olduğu idare/birim bilgisine de erişilebilmesi amacıyla 4
bölümden oluşan sayı, bütünüyle yazılmalıdır.



13. Metin
• Metin alanı, “Muhatap” veya varsa “İlgi” ile “İmza” arasındaki kısımdır.

• Metin, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır:
• Açık, anlaşılabilir, kısa ve olabildiğince öz anlatım benimsenmeli,
• Herkesçe bilinen Türkçe kelimeler tercih edilmeli,
• Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına uygunluk sağlanmalı (Türk Dil Kurumu Sözlüğü

ve Yazım Kılavuzu dikkate alınmalı),
• Sebep-sonuç ilişkisi oluşturulmalı (belgeyi imzalayacak yetkili makam veya makamlar

ikna edilebilmeli),
• Metin içerisinde şahsileştirilmiş anlatımdan kaçınılmalıdır. Bu sebeple, cümle sonları

(metnin son cümlesi hariç) -dır/-dir/-dur/-dür/-tır/-tir/-tur/-tür eklerinden uygun
olanı ile bitirilmelidir.

• Metnin son kısmında yer alacak arz veya rica ibaresinden dolayı metnin son
ifadesi “Arz ederim.” veya “Rica ederim.” şeklinde olmalıdır. Metinde bu
ifade dışında şahsileştirilmiş bir ifadeye yer verilmemelidir.

• Ancak muhatabı gerçek kişi olan yazışmalar “Saygılarımla.”, “İyi
dileklerimle.” veya “Bilgilerinize sunulur.” ibareleriyle bitirilebilir.



13.1. Metin Sonu Arz/Rica Kullanımı

• Hiyerarşi yönünden alt makamlarla yapılan yazışmalar “Rica ederim.”,
üst ve aynı düzeydeki makamlarla yapılan yazışmalar “Arz ederim.”
ibaresiyle bitirilmelidir.

• Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan
yazışmalar “Arz ve rica ederim.” veya “Arz/rica ederim.” ibaresiyle
bitirilmelidir.

• Belge, imza yetkisini devreden makam adına “a.” imzalandığında,
yetkiyi devreden makamın hiyerarşik durumuna göre arz ve/veya rica
ibarelerinden uygun olanıyla bitirilmelidir.



• İdarelerin kamu niteliği olmayan tüzel kişilikler ile yaptıkları
yazışmalar “Rica ederim.” ibaresiyle bitirilmelidir.

• İdare içerisinde hiyerarşi yönünden aynı düzeyde yer alan birimler
arasında yapılan yazışmalar, “Arz ederim.” ibaresiyle bitirilmelidir.
(Örneğin; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Personel Daire Başkanlığı vb.)

• Muhatap kısmında ikinci satırda parantez içerisinde birim veya idare
ismi belirtilen yazışmalar, birinci satırda yer alan muhatap idare
dikkate alınarak arz veya rica ibarelerinden uygun olanı ile
bitirilmelidir.



• Resmi yazışmaların metin sonunda kullanılan “arz” ve “rica”
ibarelerinin belirlenmesinde muhatap idare üst yöneticisinin ek
göstergesinin, protokolün ve hiyerarşinin esas alınması gibi idarelerce
geliştirilen farklı yöntemler ve süreçler bulunmaktadır. “Arz” ve “rica”
ibarelerinin tercih edilmesinde mevzuatla veya farklı hususlarca net
olarak hiyerarşi yönünden ast-üst ilişkisinin tanımlanmadığı
durumlarda metin sonunun “arz ederim” ifadesi ile bitirilmesi uygun
olacaktır. Böylelikle söz konusu ifade, resmî yazı içeriğinin önüne
geçmeyerek iş ve işlemlerin hızlıca yürütülmesi sağlanmış olacaktır.

• “Rica” ibaresinin kullanımında hassasiyet gösterilmelidir.





13.2. Metin İçerisinde İlgi Gösterimi
• Metnin ilk paragrafında ilgide yer alan belgeler hakkında kısa ve öz bilgi

verilmelidir. Metin içerisindeki ilgi gösteriminde aşağıdaki örnekler dikkate
alınmalıdır:

• İlgi tek ise:
• … İlgi’de kayıtlı yazı

• İlgi birden fazla ise:
• … İlgi (a)’da kayıtlı yazı
• … İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazı
• … İlgi (b-ç-e)’de kayıtlı yazı

• Örnek:
‘‘Kurumumuza İlgi (a)’da kayıtlı yazıyla iletilen söz konusu Yönetmelik

Taslağı hakkında görüş ve önerilerimiz Ek’te yer almaktadır.’’



13.3. Metin İçerisinde Ek Gösterimi
• Metin içerisinde ekten bahsedilirken kısa ve öz bilgi verilmelidir. Metin

içerisindeki eklerin gösteriminde aşağıdaki örnekler dikkate alınmalıdır:
• Ek tek ise:

• … Ekli liste
• … Ek’te yer alan

• Ek birden fazla ise:
• … Ek-1’de belirtilen
• … Ek-1, 2 ve 3’te yer alan listelerde

• Örnek:
İlgi (b)’de kayıtlı yazıyla kurumumuza iletilen söz konusu Yönetmelik

Taslağı hakkında görüş ve önerilerimiz Ek’te yer almaktadır.



“İlgi” ile metin başlangıcı 
arasında bir satır, “İlgi” yoksa 
belgenin muhatabı ile metin 
başlangıcı arasında iki satır 
boşluk bulunu

1- Metindeki kelime 
aralarında ve noktalama 
işaretlerinden sonra bir 
karakter boşluk bırakılır. 
Noktalama işaretleri 
kendinden önce gelen 
harfe bitişik yazılır.

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

3- Dört ve dörtten çok 
haneli sayılar sondan 
sayılmak üzere üçlü 
gruplara ayrılarak yazılır 
ve araya nokta (.) işareti 
konulur. Sayılarda kesirler 
virgül (,) ile ayrılır. 
(Örnek: 10.545,72)

4- Metin içinde yer alan 
alıntılar tırnak içinde ve/veya 
eğik (italik) olarak yazılabilir

5- Metin içinde harfler 
kullanılarak 
maddelendirmeye/ 
numaralandırmaya ihtiyaç 
duyulduğunda, Türk 
alfabesinde yer alan bütün 
küçük harfler kendilerinden 
sonra kapama parantez 
işareti “)” konularak kullanılır.

6- Metin içinde kısaltma 
kullanılacak ise ifadenin ilk 
kullanıldığı yerde açık biçimi, 
sonra parantez içinde 
kısaltılmış biçimi yazılır. 
(Örnek: Üniversite Bilgi 
Yönetim Sistemi (ÜBYS)



13.4. Yabancı Dilde Hazırlanan Belge

• Muhatabı yabancı ülke veya uluslararası kuruluş olan resmî

yazışmalarda yabancı dil kullanılabilmektedir. Bu durumda belge varsa

uluslararası yazışma usullerine göre oluşturulmalıdır. Yabancı dilde

hazırlanan belgenin Türkçe tercümesi de hazırlanan belgeyle birlikte

saklanmalıdır.



14. İmza
• Elektronik belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanması, zorunlu

hâllerde veya olağanüstü durumlarda fiziksel ortamda hazırlanan
belgelerin ise imzanın dağılmayacak ve kâğıda işlemesini sağlayacak
mavi mürekkepli kalemle atılması gerekmektedir.

Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Araçları



14.1. İmza Bölümünde Unvan Kullanımı
• İmza bölümünde imza atacak yetkili makamın adı, soyadı ve unvanı açık

yazılmalıdır. Sadece akademik unvanlar ile askeri rütbelerde kısaltma
kullanılmalıdır. İmzada Unvan Kullanımı

Adı SOYADI
Bakan

Adı SOYADI 
Bilgi İşlem Daire Başkanı

Adı SOYADI
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri

Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı

Adı SOYADI
KOSGEB Başkanı

Mehmet A. SOYADI Mehmet Asım SOYADI

Adı SOYADI
Bakan

Adı SOYADI
Bakan



Kastamonu Üniversitesi Elektronik İmza Alım, 
Kullanım ve Yenileme Yönergesi
• Yönerge’nin amacı Kastamonu Üniversitesi akademik ve idari

personeline Elektronik Belge Yönetim Sisteminde kullanılan elektronik
imzaların alımı, kullanımı ve yenileme süreçlerini belirlemektir.

Elektronik İmzayı Kimler Alabilir

Kurum tarafından e-imza alınması zorunlu olanlar (İdari Görevliler, KEP Yetkilisi gibi)

Birim amirinin önerisi üzerine sadece bir (1) personel (Vekalet bırakılması durumu)

Kastamonu Üniversitesi adına proje başvurusu ve onayı yapacak kurum personeli

Yukarıda belirtilen durumlar dışında kalan kurum personelinden e-imza talebinde 
bulunanlar elektronik sertifika ve/veya kart okuyucu ücretini kendileri ödeyenler



15. Ek

• Belgede ek olması hâlinde “Ek:” başlığı imza bölümünden sonra uygun satır
boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. Olur belgelerinde
ise “Ek:” başlığı oluru alınan makamın imza bölümünden sonra uygun satır
boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır.

• Elektronik ortamda hazırlanan belgelere ve zorunlu hâllerde veya olağanüstü
durumlarda hazırlanan belgelere veri depolama araçları ile eklenecek elektronik
dosyalar uluslararası kabul görmüş, endüstri standardı niteliği taşıyan “Kamu Bilgi
Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları”nın güncel sürümünde belirtilen
formatlarda (pdf vb.) oluşturulur.

• Güvenlik gerekçesi, 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.



• 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, adet, kişi sayısı gibi açıklayıcı 
ifadeleri parantez içinde belirtilir. Birden fazla ek olması 
durumunda eklerin üzerinde ek numarası, yazı alanının 
sağ üst köşesinde belirtilir.

• Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir
sayfada, “EK LİSTESİ” başlığı altında yazılır ve üst yazıda “Ek:
Ek Listesi” şeklinde gösterilir.

• Belge eklerinin muhataba gönderilmediği
durumlarda “Ek konulmadı” veya “Ek-...
konulmadı” ifadesi yazılır.

 Belge ekinin gizlilik derecesi varsa üst yazının gizlilik derecesi ekin gizlilik derecesinden daha aşağı olmamalıdır. 
Örneğin, ek olarak gizli bir belge eklendiğinde belge gizlilik derecesi “gizli” olacak şekilde düzenlenmelidir. 



16. Dağıtım
• Aynı içerikli belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda

her bir muhatap için ayrı belge oluşturmak yerine “DAĞITIM
YERLERİNE” hitaplı tek belge hazırlanmalıdır. “Dağıtım:” başlığı ek
varsa “Ek:” bölümünden sonra, ek yoksa imza bölümünden sonra
uygun satır boşluğu bırakılarak yazı alanının solundan başlanarak
yazılır.

• Dağıtım listesinin uzun olması durumunda “Dağıtım:” ibaresinin alt
satırına “Dağıtım Listesi” yazılmalıdır. Muhatap idareler, “DAĞITIM
LİSTESİ” başlığı altında belgenin devamında farklı bir sayfada veya
belge ekinde belirtilmelidir.



• 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.



16.1. Dağıtım Listesi Sıralaması
• Dağıtımlı belgelerde “Dağıtım Listesi” oluşturulurken gönderilmek istenilen muhatapların sıralaması aşağıdaki liste 

dikkate alınarak belirlenmelidir: 
• Cumhurbaşkanlığı 
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
• Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
• Yargıtay Başkanlığı 
• Danıştay Başkanlığı 
• Sayıştay Başkanlığı 
• Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı 
• Bakanlıklar 
• Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
• Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı 
• Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum, Kuruluş ve Ofisler 
• Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar 
• Valilikler 
• Büyükşehir/İl Belediyeleri 
• Üniversiteler 
• Kaymakamlıklar 
• İlçe Belediyeleri 
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
• Kamu Kurumu Dışındaki Tüzel Kişilikler
• Gerçek Kişiler 

• Dağıtım listesi hazırlanırken yukarıda belirtilen sıralama içerisinde yer alan aynı düzeydeki idareler kendi içerisinde 
alfabetik olarak sıralanmalıdır.



17. Olur
• Olur alınacak makam, belgenin mahiyetine ve idareye ait İmza ve/veya

Yetki Devri Yönergesi’ne uygun olarak belirlenmelidir.
• Hitap, oluru veren makama göre belirlenerek “……… MAKAMINA” şeklinde

düzenlenmelidir.
• Makam oluru alınan belgeler, ilgili birimin yöneticisi tarafından güvenli

elektronik imza ile teklif edilir ve oluru alınan makam tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanır. Zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda
ise imzalar el yazısıyla atılır.

• Oluru teklif eden birim ile olur alınan makam arasında başka yöneticiler
varsa bunlar “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle olura katılabilmektedir.

• Olur belgesi, oluru alınacak makama hitaben oluşturulduğu için kurum
dışına gönderilmek istendiğinde, bir üst yazıya ek yapılarak muhataba
iletilmelidir.



Elektronik 
Ortamda Olur 
Belgesi Örneği



Fiziksel Olur 
Belgesi Örneği



18. Paraf

• Paraf, belgeyi hazırlayan ile belgeyi imzalayacak yetkili makam 
arasında yer alan sorumluların imza ya da kısa imzalarını ifade 
etmektedir.

• Fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, oluşturan idarenin paraf bilgisine 
erişebilmesi amacıyla paraf (dosya) ve dağıtım nüshası olmak üzere 2 
nüsha tutulmaktadır. Bu sebeple paraf nüshasında paraf bilgisi belge 
üzerinde bulunmaktadır.

• Elektronik ortamda hazırlanan belgelerin paraf bilgilerine üstveriden
erişilebilmesi sebebiyle belge üzerinde paraf bilgisi bulunmamaktadır.



19. Koordinasyon

Birden fazla birimin 
müşterek faaliyetinde 
veya faaliyete ilişkin 
farklı birimlerin müdahil 
olması gerektiği 
durumlarda 
koordinasyon parafı 
kullanılabilmektedir.



20. Doğrulama ve İletişim Bilgileri
• Elektronik ortamda hazırlanan belgelerin iç veya dış yazı ayrımı yapılmaksızın tamamında

doğrulama kodu olmalıdır. Elektronik ortamda iletimin mümkün olmadığı durumlarda
fiziksel çıktısı gönderilen belgelerin muhatap tarafından kaydedilmeden önce
doğrulanması gerekmektedir. Doğrulama işlemi yapılmadan belge kayıt işlemi
gerçekleştirilmemelidir.

• Zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda fiziksel olarak hazırlanan belgelerde
doğrulama bilgileri alanına ihtiyaç duyulmamaktadır.

• İletişim bilgileri bilgi alınacak kişinin adı, soyadı, unvanı ve telefon numarasını içerecek
şekilde sayfa sonuna yazılmalıdır.



21.1. Gizlilik Dereceleri ve Gizlilik Mevzuat

• Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetler sırasında
kullanmaları gereken gizlilikle ilgili hükümler 1964 yılında yürürlüğe konulmuş
bulunan “Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar” başlıklı
13.05.1964 tarihli ve 6/3048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
çerçevelendirilmiştir.

• Bu esaslar “Hizmete Özel” gizlilik derecesi taşıması sebebiyle Resmî Gazete’de
yayımlanmamıştır.

• Genel kurallar bu esaslarla belirlenmiş olmakla birlikte daha sonraki yıllarda bazı
ufak düzenlemelerle uygulamalar yeniden tanımlanmıştır. Ancak bu tanımlamalar
Bakanlar Kurulu Kararı’nın özünü değiştirecek mahiyette olmamıştır. Günümüzde
de bu Esaslar yürürlüktedir.

• Geneli etkilememekle birlikte söz konusu Esasları çerçeve kabul ederek özellikle
gizli belge süreçleri yoğun olan idarelerce yönergeler hazırlanmış ve kurumsal
gizlilik süreçleri bu düzenlemeler ile yürütülmüştür.



Gizlilik Dereceleri Açıklama

Hizmete Özel
ÇOK GİZLİ, GİZLİ ve ÖZEL gizlilik dereceleriyle 
korunması gerekmeyen ve fakat bilmesi 
gerekenlerden başkasının bilmesine lüzum 
görülmeyen mesaj ve doküman

Özel
Müsaadesiz açıklandığı takdirde milletimizin menfaat 
ve prestijini haleldar edecek veya bir şahsın zarar 
görmesini mucip olacak veya yabancı bir devlete 
fayda telkin edecek mahiyette olan mesaj ve 
doküman 

Gizli
Müsaadesiz açıklandığı takdirde, millî güvenliğimizi, 
prestij ve menfaatlerimizi ciddi suretle haleldar 
edecek ve diğer yandan, yabancı bir devlete geniş 
faydalar temin edecek mahiyette olan mesaj ve 
doküman

Çok Gizli 
Müsaadesiz açıklandığı takdirde, millî 
menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük 
zarar verecek olan ve güvenlik bakımından 
olağanüstü önemi haiz mesaj ve doküman

 İlgili mevzuatta “Tasnif Dışı” ibaresi gizlilik derecesi olarak belirtilmemektedir. “Tasnif Dışı” olarak adlandırılan belge, herhangi 
bir gizlilik derecesi taşımamaktadır. Bu sebeple belgede gizlilik derecesi bulunmadığından belge üzerine ve belge üstverilerine
bu ifadenin yazımına gerek duyulmamaktadır.

Elektronik ortamda üretilebilir.

Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi ile gizlilik 
dereceli belgelerin 
elektronik ortamda 
üretilmemesi hüküm 
altına alınmıştır. 



22. Süreli ve Kişiye Özel Yazışmalar
• Süreli resmi yazışmalarda “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresine üstveride

ve üst yazı alanının sağ üst köşesinde kırmızı renkli olarak yer verilmelidir.
• “ACELE” ibaresi taşıyan belgeye derhâl ve süratle cevap verilmelidir
• “GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan belgelere cevap verilmesi gereken süre ya da

tarih metin içinde ve ilgili üstveri alanında belirtilmelidir. “GÜNLÜDÜR”
ibaresi taşıyan belgeye belirtilen süre içinde cevap verilmelidir.

• EBYS’ler arasında ortak üstveri ibarelerinin oluşması amacıyla sadece
“ACELE” ibaresinin kullanılması uygun olacaktır. Bu sebeple ÇOK ACELE,
İVEDİ, ÇOK İVEDİ, ACİL vb. ibarelerin kullanılmaması gerekmektedir.

• Olur belgelerinde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresinin kullanılmaması
gerekmektedir. Olur belgelerinde söz konusu ibarelerin kullanılması
durumunda oluru alınacak makama talimat verilmekteymiş gibi bir anlam
oluşmaktadır.



• Kişiye Özel, bir gizlilik derecesinden ziyade belgenin ilgilisine teslim
edilmesini ve sonrasında yürütülecek süreci ifade eder.

• Kişiye özel gelen belgeler için işlem süreçleri:
• “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi taşıyan belgelerin zarfı açılmadan zarf üzerinde yer alan

bilgiler, yetkili birimce EBYS’ye veya kurumsal belge kayıt sistemine
kaydedilmeli ve ilgilisine teslim edilmelidir.

• “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi taşıyan zarfın içerisindeki belge yalnızca ilgili kişi
tasarruf hakkına sahiptir ve belge, ilgilinin talebi ile EBYS’ye kaydedilmelidir.
İlgilisi talep etmedikçe EBYS’ye kaydedilmemelidir.

• “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi taşıyan zarfın üzerinde muhatabın belirtilmemesi veya
bulunamaması durumunda zarf, ilgili makama teslim edilmelidir.



23. Sayfa Numarası

• Üst yazısı birden fazla sayfa tutan belgelerde ve belgeye ek yapılan
dokümanlarda sayfa numarası verilmelidir.

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

• Örnek:

• Özellikle belgelerin fiziksel iletilmesi durumunda belgeye eklenen dokümanın ek
alanı içerisinde toplam sayfa sayısının belirtilmesi belge bütünlüğü açısından
kontrol mekanizması sağlayacaktır.



24. Belgenin Çoğaltılması

• Elektronik ortamda hazırlanan belgenin çoğaltılması gerektiğinde yetkili kişiler 
(Belge alım ve gönderim sürecini yöneten birim personeli) tarafından belgenin 
çıktısı alınmalıdır. Belge çıktısında belgenin doğrulama bilgilerinin olması 
zorunludur.

• Doğrulama bilgileri aracılığıyla belgenin asıl nüshasına ulaşılıp doğrulama işlemi 
yapılmalıdır. Bu nedenle belge çıktısı üzerinde ayrıca “BELGENİN ASLI 
ELEKTRONİK İMZALIDIR” ifadesinin yer aldığı kaşenin kullanılmasına gerek yoktur.

• Fiziksel ortamda hazırlanan ve gizlilik derecesi taşımayan bir belgeden örnek
çıkartılması halinde, çoğaltılan belgenin uygun bir yerine “ASLI GİBİDİR” ibaresi
konulmalıdır ve idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından ad, soyadı, unvan ve
tarih belirtilmek suretiyle imzalanmalıdır. Bu şekilde çoğaltılan belge, asıl belge
gibi kabul edilmelidir.



25. Belgenin Elektronik Ortamda Gönderilmesi 
ve Alınması
• Belgelerin elektronik ortamda KEP üzerinden muhatabına 

gönderilmesinden sonra tekrar fiziksel çıktısının gönderilmemesi 
gerekmektedir. 

• Bu durum mükerrer kayıtlara yol açmakta ve belgeyi gönderen/alan 
idarede mükerrer işlemlere sebep olmaktadır.



26. Belgenin Fiziksel Ortamda Gönderilmesi ve 
Alınması
• Elektronik ortamda hazırlanan bir belgenin elektronik olarak iletiminin

mümkün olmadığı durumlarda yetkilendirilmiş görevli tarafından çıktısı
alınarak muhatabına iletilebilmektedir.

• Söz konusu belgenin çıktısında yer alan doğrulama bilgileri ile belgenin
doğrulaması yapılarak kaydedilmelidir.

• Belgenin doğrulanması esnasında herhangi bir nedenle belge
doğrulamasının yapılamaması durumunda belge alt kısmında yer alan
iletişim bilgilerinden belgeyi hazırlayan kişiye ulaşılarak belgenin oluşturan
idare tarafından hazırlandığı teyit edilmeli ve belgeyi doğrulayamama
gerekçesi (sunucuya erişememe vb.) bildirilmelidir.

• Doğrulama işlemi yapılmadan belge kayıt işlemi gerçekleştirilmemelidir.



27. Zarf Örnekleri

• Fiziksel ortamda hazırlanan belgenin muhatap idareye doğru şekilde 
ulaşması amacıyla bilgilerin eksiksiz yazılması gerekmektedir. 

• Belge, muhatap tarafından zarf dışındaki bilgiler dikkate alınarak 
teslim alınmakta, kayıt ve havale işlemlerine başlanmaktadır. 

• Bu sebeple zarf dışında süre ve kişiye özel bilgileri mevzuatta belirtilen 
şekilde zarfa eklenmelidir.



Gizlilik Dereceli Belgelerin Gönderimi



28. Belgenin İade Edilmesi
• İdareye muhatabı olmadığı hâlde güvenli elektronik imza ile imzalanarak

elektronik ortamda bir belge gelmesi durumunda aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:
• Asıl muhatabın açıkça belli olması durumunda, belge asıl muhataba iletilmeli ve gönderen

idareye bilgi verilmelidir. Bu durumda belgenin bir kopyası elektronik ortamda muhafaza
edilmelidir.

• Belgenin muhatabının anlaşılamadığı durumlarda belgeye ait tanımlayıcı bilgilerle birlikte
belgenin muhatabı olunmadığı bilgisi, resmî yazıyla gönderen idareye iletilmelidir.

• İdareye muhatabı olmadığı hâlde fiziksel ortamda belge gelmesi durumunda:
• Asıl muhatabı anlaşılamıyorsa belge gönderene iade edilmelidir.
• Asıl muhatabın açıkça belli olması durumunda, belgenin bir sureti alınarak aslı muhatabına

gönderilmeli ve belgeyi gönderene de bilgi verilmelidir.



29. Tekit Yazısı
• Belgeye süresi içinde cevap 

verilmemesi durumunda 
muhataba tekit yazısı 
yazılabilmektedir. 

• Tekit yazıları amacı itibarıyla 
hiyerarşi yönünden alt 
idarelere yazılmalıdır.
Kurumlar hiyerarşi yönünden 
üst seviyedeki kurumlara 
tekit yazısı yazmamalıdır.



30. Uygun Yazılmayan Belgeler

• Yönetmeliğin herhangi bir madde hükmüne aykırı hazırlanan bir belge 
teslim alındığında muhatap cevabi yazıda veya şifahen uyarılmalı, 
Yönetmelik’e aykırılığın daha sonra gerçekleştirilen yazışmalarda da 
devam etmesi durumunda ise aşağıda örneği verilen yazıyla muhatap 
uyarılmalıdır.
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