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CUMHURBAŞKANLIĞININ KEP KULLANIMI İLE İLGİLİ RESMİ YAZISI
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KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta) nedir?

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası
standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan
bir sistemdir. Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak,
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3. Gönderilen epostaya 
erişilip erişilmediği 

görülür

2. Gönderilmişse 
ulaşıp ulaşmadığı 

kontrol edilir

1. E-postaların ilgili 
kişiye gönderilip 

gönderilmediğine 
bakılır

4. E-postanın 
iletilme zamanını 

tespit eder

5. İçeriğin 
değişmediğini 
garanti eder

6. Hukuken geçerli delil 
seti oluşturacak şekilde 

muhafaza eder



EBYS’de KEP ile gönderilecek yazı nasıl oluşturulur?

EBYS üzerinden yapılan resmi yazışmalarda Bakanlığımız merkez ve taşra
dışındaki KEP kullanan “şirketlere, şahıslara, resmi kurumlara vb. kuruluşlara”
fiziki evrak göndermeden belge iletimi yapılabilmektedir.
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Böylece postaya verilmeden zaman ve ekonomik
açıdan tasarruf sağlanabilmektedir.

Fakat bu hizmetin varlığından birçok EBYS
kullanıcımız haberdar değildir.

Bu bilinci oluşturmak maksadıyla aşağıdaki akış
hazırlanmıştır.



1. Örneğin Türkiye büyük Millet Meclisi’ne veya üniversiteler ile 
SGK KEP kullanarak bir belge gönderelim.
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Burada öncelikle EBYS’de yeni 
bir belge oluşturulur. Dağıtım 
kısmına “Türkiye büyük Millet 
Meclisi” yazdığımızda çıkan 
kayar menüden 
“……….@hs01.kep.tr” 
gibi KEP ikonu yer alan, 
hiyerarşik sıralaması görünen 
gönderi yeri tercih edilir.
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2. KEP ile gönderilecek yazının 

- Elektronik e-imza ile imzalanması, 
- Ekleri ile birlikte 100 megabayt’ı geçmemesi, 
- Ekinde fiziki olarak gönderilmesi gereken kitap, 
CD, DVD, broşür vb. materyaller içermemesi 
- Evrak ekinde gönderilecek belgenin ebys’de
ekler kısmından eklenmesi gerekmektedir.
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3. Acil gönderilmesi gereken ıslak imzalı (yönerge, hukuki mevzuat, vb.) 
fiziki evrakların KEP ile gönderilmesi durumunda EBYS üzerinden “Bu 
belgenin acil olarak Bakan, Genel Müdür makamının resmi talebi 
doğrultusunda KEP ile gönderilmesi gerekmektedir. Fiziki evrak ayrıca 
gönderilecektir.” Notu yazıldığında Bakanlığımız Giden Evrak birimi 
tarafından ilgili yere gönderilmektedir.
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Burada dikkat edilecek husus “Genel not (Herkese açık not)” ikonu 
işaretlenmelidir.



4. Genel Müdürlüğümüze dış kurumlardan KEP ile gelen bir yazı 
örneği (Yazı KEP ile geldiği için yazıya cevap oluşturacak birim fiziki 
evrak beklememelidir.)
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5. Genel Müdürlüğümüzden dış kurumlara KEP ile gönderilen bir yazı 
örneği (Yazı KEP ile gönderildiği için evrak birimimize fiziki evrak 
iletilmemelidir.)
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EBYS kullanmayan Bakanlığımıza bağlı kuruluşlara (TİTCK) sistem 
entegrasyon tarafından evrak gönderilmesi
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1. Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumuna (TİTCK) 
e-imzalı bir belge 
göndermek istenildiğinde 
yazının dağıtım kısmından 

“TİTCK” seçilmesi 
gerekmektedir. Evrak 
oluşturulduğunda yazı 
üzerinde “E-Yazışmaya 
uygun hedef bilgisi yer 
almaktadır.” notu 
görünmektedir.



2. Yukarıda görseldeki gibi oluşturulduğu zaman EBYS yazıyı 2 ila 10 
saat arası süre sonra TİTCK’nın kullandığı sisteme entegrasyondan 
ulaştırmaktadır. 
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3. Sistem entegrasyon tarafından gönderilen yazının fiziki evrakının 
gönderilmemesi gerekmektedir. 

4. Islak imzalı ve/veya e-imzalı olup ekinde kitap, CD, DVD, broşür 
vb. materyaller içeren belgeler sistem entegrasyon tarafından 
gönderilememektedir. Bunların fiziki olarak gönderilmesi 
gerekmektedir.
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EBYS’de alt veri bilgisi 
düzenlemesi nasıl yapılır?

EBYS’de hazırladığımız evrak alt 
bilgisinde “evrağı yazan daire 
başkanlığı adı, telefonu, adres 
bilgileri, yazan kişinin ismi, 
ünvanı, e-posta adresi gibi 
bilgilerin” yazılması 
gerekmektedir. 

Bu bilgilerin düzenlenebilmesi için 
EBYS ekranında sağ üst köşede 
yer alan “AYARLAR” menüsü 
tıklanarak açılan pencerede 
gerekli kısımlar doldurulmalıdır.
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Hatalı Dağıtımlı Evrak? 

Bazı Ebys kullanıcıları yazılarının evrak birimine düşmesi için dağıtım kısmına KHGM evrak birimini seçerek hata 
yapmaktadırlar. Dağıtım kısmı düzgün olarak yapılan tüm yazılar evrak birimine düşmektedir. 
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Doğru yöntem kullanılarak Dağıtımı Yapılan Evrak? 
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Doğru yöntem kullanılarak Dağıtımı Yapılan Evrak? 



Bakanlığımız merkez, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurumları, şahıslar şirketler vb. 
yerlere gönderilecek ıslak imzalı evraklar ile e-imzalı evrakların ekinde bulunan CD, DVD, kitap broşür 
kapalı zarf vb. materyaller üst yazı tarih sayı alındıktan sonra 1 yada 2 iş günü içinde fiziki olarak KHGM 
Birim evrağına teslim edilmelidir.
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Hangi evraklar fiziki olarak gönderilmelidir? 



Dağıtımlı yazılarda ise ıslak imzalı olsalar dahi EBYS kullanan yerlere fiziki 
olarak gönderilmez. Genel nota “fiziki evrak gönderilmeyecektir” yazılarak ilgili 
yere ulaştırılır. 

Fakat önem derecesi yüksek ıslak imzalı evrakların aslının ilgili yere gönderilip 
gönderilmemesi yazıyı oluşturan birimin inisiyatifindedir. 

E-imzalı olup fiziki olarak ulaştırılması gereken eki olmayan yazılar Evrak Birimi 
tarafından üst yazı çıktısı alınarak bekletilmeden ilgili yerlere gönderilir. Birim 
tarafından gereği yapılacak bu üst yazının fiziki olarak tekrar Evrak Birimine 
getirilmesine gerek yoktur.
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Hangi evraklar fiziki olarak gönderilmelidir? 
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Resmi Yazılar nasıl oluşturulur?

Kullanıcıların en sık yaptığı hatalardan biri “resmi yazıları” olur-onay 
şablonunu seçerek yapmalarıdır. Bunun yerine “resmi yazı şablonunun” 
seçilmesi önem arz etmektedir.
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Resmi Yazılar nasıl oluşturulur?
Olur-onay şablonu kullanılarak yazılan yazılar KHGM Evrak Birimine düşmeden 
yazının Dağıtım bölümüne eklenen yere düşer. Bu durum o evrakın kaybolmasına 
sebep olur.
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Olur-Onay Şablonundan Makam Onayları yazılırken yapılan hatalar!

Kullanıcıların en sık yaptığı hatalardan biri olur-onay şablonundan Makam onayı 
alırken Dağıtım bölümüne “KHGM” seçmeleridir. Bu şekilde alınan makam 
onayları Genel Müdürlük Makamı EBYS’sine düşmektedir. Dağıtım bölümünde 
«KHGM birim evrağı» seçilmelidir.



TEŞEKKÜR EDERİZ
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EBYS Doğru kullanılırsa büyük tasarruf sağlanır!!!


