
Standart 15- Kayıt ve Dosyalama Sistemi 

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 imkânı sağlamak amacıyla, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün 

koordinasyonunda “Standart Dosya Planı” çalışmaları başlatılmış ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının kendi “Ana Hizmet Birimlerine İlişkin Dosya Planını” hazırlamaları, yazı ile 

talimatlandırılmıştır.  

Söz konusu talimat doğrultusunda “Ana Hizmet Birimlerine İlişkin Dosya Planı” nı hazırlayan 

kamu kurum ve kuruluşları, bu dosya planlarına “Ortak Alanlara Ait Dosya Planı” nı da eklemek 

suretiyle dosya planlarını oluşturmuş olacaklar ve Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 

uygulamaya başlayacaklardır.  

Bu genelge doğrultusunda Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları 

saklama süreli “Standart Dosya Planı” oluşturulmuş ve Başkanlığımız yazışmaları ve kayıt ve 

dosyalama sistemi bu Standart Dosya Planına göre yapılmaktadır.  

İdareler gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve 

dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. 

1 – Kayıt ve depolama sistemi, elektronik ortamdakiler dâhil, gelen ve giden evrak ile idare içi 

haberleşmeyi kapsamalıdır. Kurum içi haberleşmede, kütüphane ile ilgili bilgi ve belgelerin 

temininde EBYS ve elektronik imza aktif olarak kullanılmaktadır. 

2 – Kayıt ve dosyalama sistemi, kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından 

ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. Kayıt ve dosyalama sistemi EBYS üzerinden yapılmaktadır. 

3 – Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korumasını sağlamalıdır. 

4 – Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. 

5 -Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde 

sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. Başkanlığımız Yazı 

İşleri tarafından gelen-giden evraklar kayıt altına alınmakta, EBYS ve fiziki ortamda 

arşivlenmektedir. 

6 – İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, 

belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. 

Başkanlığımıza bağlı her birimde iş akışına, personelin sorumluluk alanlarına göre uygun ve 

dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur (birim bazında). İş çıktıları EBYS veya fiziki ortamda 

saklanmaktadır. 

 

 


