
Evraka Ek Dosya Kodu Atama İşlemi 
 

EBYS sisteminde Kurum Dışı Gelen Evraklar dosya kodu eklenmeden sisteme giriş yapmakta, evrakın dosya kodu 

en son evrakı sonlandıran kişi tarafından verilmektedir.  

Kurum içi Evraklarda ise dosya kodu evrakı oluşturan kişi tarafından verilmek zorundadır. Bu noktada EBYS 

sisteminde bir değişikliğe gidilmiştir. Evrakı ilk oluşturan kişiye birden fazla dosya kodu girme imkanı, evrakı 

sonlandıracak kişiye de evraka dosya kodu ekleyebilme imkanı verilmiştir. 

Bu işlem iki şekilde yapılabilir: 

1- Kurum içi bir evrak ilk oluşturulduğunda evrakı yazan kişi tarafından, 

 

2- Kurum içi evrak imzalanıp dağıtımı yapıldıktan sonra son kullanıcı tarafından, evrak sonlandırılmadan 

önce ilk dosya kodu yanına 2. veya 3.  bir dosya kodu eklenebilir.   

Bu işlem şu şekilde gerçekleştirilir: 

Evrakı ilk oluşturan kullanıcı veya evrakı sonlandıracak kullanıcı, mevcut dosya kodu alanına tıklayıp, ilgili dosya 

kodundan hemen sonra “;” (noktalı virgül) ekleyerek 2. bir dosya kodunu yazabilir. Aşağıdaki ekran 

görüntüsünde sarı ile belirtilen alanda evrak oluşturulurken eklenen ilk dosya kodu görünmektedir. 

 

 

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüleceği üzere, 2. Dosya kodu eklediğimizde dosya kodları 2 satır olarak 

ekrana yansımaktadır.  



 

Evrak sonlandırıldığında, 2 dosya koduyla birden sonlandırılıp dosyasına kaldırılacaktır. Evrak arşivlendiğinde de 

yine her iki dosya koduna göre arşivlenecektir.  

Örnek olarak 100 yıl saklanması gereken bir evraka, yanlışlıkla 5 yıl saklanacak ve daha sonra imha edilecek bir 

dosya kodunu verilmiş olsun. 5 yıl sonra arşiv evrakları imha edilirken, bu evrakta imha edilecektir. Böylece 100 

yıl saklanması gereken bir evrak basit bir hata sebebiyle 5 yıl içinde imha edilerek sistemden kalkacaktır.  EBYS 

de yapılan bu güncelleme ile evrakı sonlandıracak kişi bu hatayı fark ettiğinde 2. dosya kodunu ekleyerek bu 

hatanın önüne geçebilecektir.   

Not: Evrak sonlandırma esnasında 2. Dosya kodu girildiğinde evrakın pdf görüntüsü değişmeyecektir. Yani pdf 

görüntüsünde evrak dosya kodu alanında 1 dosya kodu görünecektir. Ancak evrak detaylarından yada evrak 

tarihçesinden bakıldığında evrakın meta bilgilerinde 2. Dosya kodu bilgisini aldığı görülebilir. 

 

 


