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Aşamalar İş Akışı Sorumlular Dayanak 

Gelen Yazılar 

 

Kamu kurum kuruluĢlarından, gerçek ve tüzel kiĢilerden, 

elden, posta, zimmet, faks ve elektronik ortam yollarıyla 

gelen evraklar Personel ve yazı iĢleri birimi personeli 

tarafından teslim alınır. Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi (EBYS) üzerinden gelen kurum içi veya kurum 

dıĢı resmi günlü, gizli ve diğer yazılar yüksekokul 

Müdürüne düĢer. Gelen yazıların tarihi, imzası, ivediliği, 

gizlilik derecesi, eki varsa ekinin yazı ekinde olup 

olmadığı kontrol edilir, faks yolu ile gelen evrakların 

teyidi yapılır. Yüksekokula sehven gelmiĢ olan evraklar 

ise ilgilisine iade edilir. 

Personel ve 

Yazı İşleri 

Birim 

Personeli 

-3056 sayılı BaĢbakanlık 

TeĢkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 

DeğiĢtirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun 

 

- Resmî YazıĢmalarda 

Uygulanacak Usul Ve 

Esaslar Hakkında 

Yönetmelik 

Yüksekokul Müdürü EBYS üzerinden gelen yazıları 

gördükten sonra gereği yapılmak üzere yüksekokul 

sekreterine sev eder. 

Yüksekokul sekreteri idari birimlere evrakların 

dağıtımını yapar. Yapılacak iĢler ile ilgili notunu düĢer. 

 

EBYS haricinde Kurum içi ve kurum dıĢı gelen yazılar, 

personel ve yazı iĢleri birimi tarafından taranır, 

EBYS’ye kaydedilir ve müdüre sev edilir. Yüksekokul 

Müdürü bu yazıları gereği yapılmak üzere yüksekokul 

sekreterine sevk eder. 

Personele tebliğ edilmesi gereken yazılar EBYS 

üzerinden ilgili personele tebliğ-tebellüğ sayılarak sevk 

edilir. Geri bildirim istenen yazıların zamanında 

cevaplanmasını takip eder. 

 

Giden Yazılar 

Kurum dıĢına gönderilecek evrakı hazırlayan personel 

evrakın bilgilerini EBYS’de düzenler. Evrakı hazırlayan 

personel evrakın gönderim türüne karar verir. (Kargo, 

posta, iadeli taahhütlü posta, tebligat, elden zimmetle 

teslim, KEP) 

Personel ve 

Yazı İşleri 

Birim 

Personeli 

-3056 sayılı BaĢbakanlık 

TeĢkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 

DeğiĢtirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun 

 

- Resmî YazıĢmalarda 

Uygulanacak Usul Ve 

Esaslar Hakkında 

Yönetmelik 

 

 

Evrakı oluĢturan kullanıcı resmi yazıĢma kuralları 

çerçevesinde ilgili alanları doldurduktan sonra 

Paraf/Ġmza sürecine sunar. Evrak bu aĢamadan sonra 

sırasıyla parafçı seçilen kullanıcıların kategorik 

görevlerine, son parafçı evrakı parafladıktan sonra 

imzalanmak üzere seçilen kullanıcının kategorik 

görevlerine düĢer. Bu aĢamalarda paraf ve imza reddi 

gerçekleĢirse, evrak oluĢturan kullanıcıya düzeltme 

yapmak üzere geri düĢer ve ret iĢleminden önce evrakı 

paraflayan kullanıcılara düzeltme bilgisi gönderilir. 

OluĢturan kullanıcı gerekli düzeltmeyi yaparak süreci 

yeniden baĢlatır. 

E-imza ile onaya sunulan evrak imzalandıktan sonra 

evrakı hazırlayan personelin sayfasına düĢer.  

 

Personel ve yazı iĢleri birimi personeli e-imza ile 

imzalanan evrakı kargo, posta, iadeli taahhütlü posta, 

tebligat vb. ile gönderilecek ise evrakın çıktısını alarak 

zarfa koyar ve ilgili yere gönderilmesini sağlar. 

EBYS’ye dâhil edilemeyen ekleri varsa bu iĢlem evrakın 

ekleri hazırlayan personelden teslim alınıp evraka dâhil 

edildikten sonra yapılır. Evrak elden teslim edilecekse 
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ilgili tüzel/gerçek kiĢiye zimmetle teslim eder. 

Evrak Arşivleme 

İşlemleri 

 

Personel ve yazı iĢleri birimi, gerçek ve tüzel kiĢilerden, 

elden, posta, zimmet, faks ve elektronik ortam yollarıyla 

gelen ve giden yazıları ilgili dosyasında arĢivler.  

Personel ve 

Yazı İşleri 

Birim 

Personeli 

3473 sayılı Kanun ile 

Devlet ArĢiv Hizmetleri 

Hakkında Yönetmeliğin 

ilgili maddeleri uyarınca. 

 


