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Öz
Nitel yönteme dayal› olarak yap›lan bu çal›ﬂmada,
belediyelerde yürütülen dijitalleﬂtirme uygulamalar›na yönelik
mevcut durum, Alt›nda¤ Belediyesi örne¤i üzerinden ele
al›nm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda, belediyede gerçekleﬂtirilen
dijitalleﬂtirme çal›ﬂmalar› “dijitalleﬂtirme ilkeleri, aﬂamalar›,
dijital arﬂiv kaynaklar›n›n tan›mlanmas›, düzenlenmesi,
eriﬂim ilkeleri ve uzun süre koruma yöntemleri” çerçevesinde
de¤erlendirilmiﬂtir. Alt›nda¤ Belediyesi Arﬂivi’nde dijitalleﬂtirme
uygulamalar›ndan sorumlu ve bu uygulamalar hakk›nda
bilgi sahibi oldu¤u düﬂünülen yetkililerle yap›lan görüﬂmeler
arac›l›¤›yla toplanan araﬂt›rma verileri, içerik analizi
yöntemine uygun olarak çözümlenmiﬂtir. Araﬂt›rma bulgular›,
belediyede yürütülmekte olan dijitalleﬂtirme uygulamalar›n›n,
tarama iﬂlemi ve s›n›rl› üstverileri ö¤eleri yaratma süreciyle
tamamland›¤›n› ve bu yönüyle standart yaklaﬂ›mlardan
uzak oldu¤unu göstermiﬂtir. ‹deal dijitalleﬂtirme süreçleriyle
ilgili öneriler içeren bu çal›ﬂman›n, belediyelerde yürütülen
ya da yürütülmesi planlanan dijitalleﬂtirme uygulamalar›na
katk› sa¤layaca¤› düﬂünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dijitalleﬂtirme, belediye arﬂivleri, Alt›nda¤
Belediyesi.
Giriﬂ
Mekâna dönük anlam› Yunanca (arkheion) ve Latince’de
(archivum) resmi daire, belediye saray› gibi sözcüklere karﬂ›l›k
gelen “arﬂiv”, içeri¤i itibariyle de¤erli olan belgeler ve bu
belgelerin düzenlendi¤i, korundu¤u, eriﬂime uygun hale
getirildi¤i yer olarak tan›mlanabilir (Binark, 1980, s. 6).
Arﬂivlerin önemine dikkat çekerken “geçmiﬂe dayal› gelecek”
kurgusu üzerine odaklanmak oldukça s›¤ kal›r.
Arﬂivler;
• Kiﬂilerin, devletin, uluslaras›n haklar›n› korur ve
belgeler,
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• Herhangi bir konunun ayd›nlat›lmas›nda kaynak
görevi üstlenir,
• Oluﬂturuldu¤u dönemin norm, de¤er ve özellikleri
hakk›nda bilgiler içerir,
• Toplumsal bellek konumuyla, geçmiﬂ ve yaﬂan›lan
dönem aras›nda ba¤lay›c› bir rol oynar (Ar, 1994,
s. 44).
Daha çok kurumsal arﬂiv ya da kurum arﬂivi gibi kavramlarla
ifade edilen arﬂivler ise bünyesinde bulunduklar› kurumun
gerçekleﬂtirdi¤i hizmetler ya da rutin iﬂ ak›ﬂ süreçlerinde
üretilen belgelerin düzenlendi¤i, depoland›¤›, korundu¤u ve
da¤›t›ma sunuldu¤u birimleri ifade etmektedir. Söz konusu
birimler iﬂlevleri itibariyle, kurumsal birer “haf›za” niteli¤i
taﬂ›maktad›r.
Modern teknolojilerin kurumsal arﬂivler üzerindeki belki de
en büyük etkilerinden biri dijitalleﬂtirme uygulamalar›d›r.
Materyallerin analog ortamdan dijital biçimlere dönüﬂtürülmesi
sürecini kapsayan bu uygulamalar, kurumsal bilgi birikiminin
dijital ortamda bir arada topland›¤›, sakland›¤›, korundu¤u
ve da¤›t›ma sunuldu¤u hizmetleri yöneten “kurumsal dijital
arﬂivlerin” do¤mas›na yol açm›ﬂt›r. Kurumsal dijital arﬂivler
için öncü say›labilecek uygulamalardan biri, arﬂiv belgelerinin
düzenlenmesi, saklanmas› ve eriﬂimiyle ilgili dijital görüntü
ve optik disk teknolojisinin kullan›labilirli¤ini test etmek
amac›yla 1984 y›l›nda Washington’da The National Archives
and Records Administration (NARA- Ulusal Arﬂivler ve Kay›tlar
Yönetimi ) taraf›ndan geliﬂtirilen Optik Dijital Görüntü Saklama
Sistemi’dir (Optical Digital Image Storage System-ODISS).
‹zleyen süreçte evrilen teknolojilere ba¤l› olarak geliﬂimini
sürdüren dijital arﬂivler, kurumlar ve kullan›c›lar aç›s›ndan
pek çok yarar sa¤lar: Bilgiye eriﬂimde zaman tasarrufu,
depolama alan›n› artt›rma, belgelerin düzenlenmesiyle ilgili
iﬂ yükünü azaltma, belgenin yaﬂam süresini uzatma bunlardan
baz›lar›d›r (Terras, 2011, s. 4-5). Bu yönüyle dijitalleﬂtirme,
yo¤un iﬂ temposunda belgeye dönük hizmetleri zaman al›c›
u¤raﬂlar gerektiren belediye arﬂivleri için kaç›n›lmaz bir hal
almaktad›r.
Dijitalleﬂtirmenin Sa¤lad›¤› Kazan›mlar
Uluslararas› Kütüphane Dernekleri Federasyonu (International
Federation of Library Association-IFLA), dijitalleﬂtirme
uygulamalar›n›n sa¤lad›¤› yararlar› ﬂöyle özetlemektedir:
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• Dijitalleﬂtirme, amaçlar›ndan biri olan “eriﬂimi
art›rma” iﬂlevini yerine getirir.
• Kullan›c›lar›n, kütüphanelerin ya da arﬂivlerin daha
özel bir koleksiyon geliﬂtirmeye yönelik taleplerini
karﬂ›lar.
• Say›s› her geçen gün artan kullan›c› gruplar›na
yaﬂam boyu ö¤renme ve e¤itimle ilgili hizmetler
sunulmas›nda kolayl›k sa¤lar.
• Kurumlar›n teknik alt yap› ve personel kapasitesini
art›rmalar›na yol açar.
• Sanal koleksiyonlarla dünya genelinden eriﬂilebilir
olmay› sa¤lar.
• Di¤er kurumlardaki paydaﬂlarla ekonomik aç›dan
avantaj sa¤layacak ortak yaklaﬂ›mlar benimsemeye
f›rsat verir.
• Finansal f›rsatlar yakalama avantaj› sunar. Örne¤in
finansman kayna¤› olabilecek bir program
uygulamak ya da belirli bir proje yürütmek gibi
(IFLA, 2002, s. 6-7 ).
Rikowski’ye göre (2011, s. 50-51) dijital bir kütüphanenin
genel özellikleri ﬂöyle s›ralanabilir:
• Dijital olarak üretilmiﬂ ya da dijital formata
dönüﬂtürülmüﬂ bilgi kaynaklar›n› kapsar.
• Fiziksel alana duyulan gereksinimi azalt›r.
• Uzaktan eriﬂim imkan› sunar.
• Kullan›c›lar›na kendi koleksiyonlar›n› yaratma
olana¤› sunar.
• Da¤›t›k bilgi kaynaklar›na eriﬂim sa¤lar.
• Ayn› bilginin eﬂ zamanl› olarak çok say›da kullan›c›
taraf›ndan eriﬂilebilir ve kullan›labilir olmas›n›
sa¤lar.
• Filtreleme mekanizmas› bilgiye eriﬂimde kolayl›k
sa¤lar.
• Çok dilli içerik iﬂleme yetene¤i vard›r.
• ‹nsan arac›l›¤›na gerek duymadan bilgiye eriﬂim
sa¤lar.
• Bilgi eriﬂimde zaman, mekan ve dil s›n›rlamalar›n›
ortadan kald›r›r.
Dijitalleﬂtirme Süreci
Dijitalleﬂtirme projelerine baﬂlamadan önce göz önünde
bulundurulmas› gerekenler ﬂöyle özetlenebilir:
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• Materyalin kullan›m amac›n›n belirlenmesi,
• ‹çerikte dijitalleﬂtirme ihtiyac› bulunmayan
materyallerin saptanmas›,
• Dijitalleﬂtirilecek içeri¤i kullanacak kitlenin nicel
ve nitel özellikleri,
• Materyalin fiziksel koﬂullar›n›n ne oldu¤u,
• Materyallerin uzun süre korunmas› ve muhafazas›na
dönük beklentiler,
• ‹çeri¤e eriﬂim ve yetkilendirmelerle ilgili koﬂullar,
• Dijitalleﬂtirilecek içeri¤in telif haklar›,
• Personel ve bütçe gibi proje için gerekli kaynaklar,
• ‹çeri¤in benzeri di¤er içeriklerle ortak platformlarda
paylaﬂ›m›na dönük koﬂullar (Külcü, 2012).
Dijitalleﬂtirme, dijital dosyalara eriﬂmek için belirli bir yap›n›n
oluﬂturulmas›n› gerektiren ve detayl› bir planlama isteyen
masrafl› bir süreçtir. Geliﬂen dünya ülkelerindeki kurumlar,
dijitalleﬂtirmeye karar verirken harcayacaklar› para ve zaman›
elde edecekleri faydalar ile orant›l› olarak göz önünde
bulundurmal›d›rlar. IFLA (2002) karar verme sürecinde dikkate
al›nmas› gereken baz› unsurlar› ﬂöyle aç›klar:
• Kullan›c›lar: Kullan›c› bir projenin baﬂlamas›na
yönelik karar al›rken son derece önemli bir role
sahiptir. Ancak bu rolün tan›mlanmas›, kullan›c›n›n
özel gereksinim ve taleplerinin anlaﬂ›lamamas›,
kullan›c› grubunun organizasyonun türü ve
misyonuna göre farkl›l›klar göstermesi gibi
nedenlerle oldukça zordur. Kullan›c› beklentilerine
yönelik fark›ndal›k kütüphanelerin seçim, sunum
ve eriﬂim gibi hizmetlerinin ﬂekillenmesinde büyük
rol oynamaktad›r.
• Koruma/muhafaza/saklama: IFLA rehberine
göre dijitalleﬂtirme saklama de¤ildir. dijitalleﬂtirme,
mikro filmlere göre ucuz, daha güvenli ya da daha
sa¤lam bir uygulama da de¤ildir. Dijitalleﬂtirme,
dijital suretlerin orijinallerine göre eskime ve
y›pranmaya maruz kalmalar›n› engellerken kaliteli
ve uzun ömürlü korunmalar›n› sa¤lar.
• Maliyet tasarrufu: Dijitalleﬂtirme maliyet
gerektirmeyen ya da düﬂük maliyetli bir süreç
de¤ildir. Seçim, tarama, kay›t oluﬂturma gibi
dijitalleﬂtirme aﬂamalar› yo¤un iﬂ gücü
gerektirmektedir ve dijital varl›klar›n uzun dönem
bak›m›n›n kendine has masraflar› vard›r.
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• Dijital Bilgi Havuzu Kurulmas›: Dijital bilgilerin
korunmas› donan›ml› teknik personel ve ekipman
gerektirmektedir. Dijital projeleri yürüten
kütüphaneler bölgesel, ulusal ve uluslararas›
anlaﬂmalar çerçevesinde ortakl›klara baﬂvurmal› ve
güvenilir kaynaklar ile anlaﬂmaya varmal›d›rlar.
• Al›nabilecek di¤er kararlar: Dijitalleﬂtirme süreci
baﬂlamadan önce kaynaklar›n orijinalinden mi
yoksa mikrofilmden mi dijitalleﬂtirilece¤ine karar
verilmelidir. Mikrofilmden dijitalleﬂtirme yap›lmas›
özellikle Cornell Üniversitesi ve Yale Üniversitesi
Aç›k Kitap Projesi taraf›ndan araﬂt›r›lan hibrit bir
yaklaﬂ›md›r (IFLA, 2002, s. 9).
Alt›nda¤ Belediyesi Örne¤inde Gerçekleﬂtirilen Araﬂt›rma
Alt›nda¤ Belediyesi, sundu¤u hizmetleri etkinlik, verimlilik,
kat›l›mc›l›k, saydaml›k, hesap verebilirlik, insan odakl›
yaklaﬂ›mlar çerçevesinde gerçekleﬂtirmeyi temel misyonu
olarak yans›tmaktad›r. Teknoloji kullan›m›na öncelik tan›yarak,
plan ve projeye önem vererek belediyeler ars›nda öncü ve
örnek olmak belediyenin belirledi¤i vizyonu tan›mlamaktad›r
(Alt›nda¤ Belediyesi, 2015, s. 1 ).
Belediyenin sahip oldu¤u teknik altyap› ve hizmetler
de¤erlendirildi¤inde, belediyeye ba¤l› hizmet noktalar›n›n
ADSL ve VPN üzerinden ana binaya kesintisiz bir biçimde
eriﬂimini sa¤layan “uzak ba¤lant›lar”›n›n bulundu¤u
saptanm›ﬂt›r. Artan kullan›c› say›s›n›n taleplerini karﬂ›layabilmek
ad›na 60 Mbps Metroethernet internet ba¤lant›s›
kullan›lmaktad›r. Belediyede kullan›lan uygulamalar, 4 fiziksel
sunucu ve 3 veri depolama ünitesi üzerinde 52 sanal sunucu
çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Sunucular günlük, haftal›k ve ayl›k
yedeklenmektedir. Belediye hizmet binas›nda tüm kat
kabinelerine Cat6 ve Fiber Optik kablo ba¤lant›lar› mevcuttur.
Ayr›ca belediye vatandaﬂlar›n kolay kullan›m›n› olanakl› hale
getirmek için kablosuz a¤ ba¤lant›lar› da sa¤lamaktad›r.
Bunlara ek olarak belediyede, yaz›l›m ve donan›m ayg›tlar›n›n
iﬂletim, bak›m, onar›m gibi süreçlerini gerçekleﬂtirecek teknik
hizmetler de sa¤lanmaktad›r (Alt›nda¤ Belediyesi, 2015,
s. 9).
Belediyenin elektronik ortamda sundu¤u hizmetler aras›nda,
e-belediye sistemi ve e-devlet kap›s› entegrasyonu
bulunmaktad›r. e-belediye uygulamas› ile vatandaﬂlar tahakkuk,
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tahsilat ve borç bilgilerini ö¤renebilmekte dahas› kredi kart›yla
internet üzerinden ödeme yapabilmektedirler. E-devlet
kap›s›na entegrasyon hizmeti ile belediye, kamu kurumlar›n›n
sundu¤u hizmetlere tek bir noktadan h›zl› ve güvenli eriﬂim
sa¤layan e-devlet kap›s› (www.turkiye.gov.tr) ile bütünleﬂik
hizmetler sunmaktad›r (Alt›nda¤ Belediyesi, 2015, s. 11).
Araﬂt›rman›n Yöntemi ve Veri Toplama Teknikleri
Yap›lan bu araﬂt›rma nitel yönteme dayal› olarak
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Nitel araﬂt›rma, gözlem, görüﬂme ve
doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullan›ld›¤›,
alg›lar›n ve olaylar›n do¤al ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konulmas›na yönelik nitel bir sürecin izlendi¤i
araﬂt›rma olarak tan›mlanmaktad›r (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2008,
s. 39). Nitel araﬂt›rmada temel veri toplama tekniklerinden
biri olan ve araﬂt›rmalarda yayg›n bir biçimde kullan›lan
görüﬂme ya da mülakat; önceden haz›rlanm›ﬂ sorular› sordu¤u
ve karﬂ›s›ndaki kiﬂinin sorulara yan›tlar verdi¤i amaçl› bir
söyleﬂi, k›saca sözlü iletiﬂim yoluyla veri toplama (soruﬂturma)
tekni¤idir (Karasar, 2005; Kuﬂ, 2003, s:50).
Bir baﬂka tan›mla görüﬂme, bir amaç do¤rultusunda önceden
belirlenmiﬂ sorulara yan›t aramaya dayal› bir iletiﬂim sürecidir.
Karﬂ›l›kl› etkileﬂime ba¤l› olarak gerçekleﬂen bu süreç,
iletiﬂimin süre¤en ve dinamik yap›s›n› ifade eder. Görüﬂme
tekni¤i belirli amaçlar do¤rultusunda veri toplama çabas›na
dayanan rolü ile sohbetten ayr›lmaktad›r (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek,
2008, ss.119-120). Araﬂt›rma sonunda elde edilen veriler içerik
analizi yöntemiyle analiz edilmiﬂtir. Bu yöntemde araﬂt›rma
verileri kendilerini aç›klayan kavramlar alt›nda çözümlenerek
kodlanmaktad›r. Kodlama iﬂlemi ise önceden belirlenen ya
da toplanan verilerden ç›kar›lan kavramlarla yap›lmaktad›r
(Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2008).
Bulgular ve Yorumlar
Alt›nda¤ Belediyesi’nde yürütülen dijitalleﬂtirme uygulamalar›,
‹mar ve ﬁehircilik Müdürlü¤ü bünyesinde gerçekleﬂtirilmektedir.
Dijitalleﬂtirme iﬂlemlerine iliﬂkin tüm süreçler baﬂkanl›¤›n
yürüttü¤ü proje odakl› çal›ﬂmalar kapsam›nda
gerçekleﬂtirilmektedir. Araﬂt›rma verileri Belediyede
dijitalleﬂtirme uygulamalar›na iliﬂkin olarak yetkili konumda
bulunan bir görevli ve dijitalleﬂtirme iﬂlerini gerçekleﬂtiren
yüklenici firman›n temsilcisi ile yap›lan görüﬂmeler
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do¤rultusunda toplanm›ﬂt›r. Görüﬂme ile toplanan veriler,
içerik analizi yöntemiyle de¤erlendirilmiﬂtir. ‹çerik analizinde
araﬂt›rma verileri kendilerini aç›klayan kavramlar alt›nda
çözümlenerek kodlanmaktad›r. Kodlama iﬂlemi önceden
belirlenen ya da toplanan verilerden ç›kar›lan kavramlarla
yap›labilmektedir (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2008). Yap›lan bu
araﬂt›rmada görüﬂmeci notlar›ndan elde edilen veriler önceden
belirlenen kavramlarla kodlanarak beﬂ tema ile aç›klanm›ﬂ
(bkz. Tablo 1), bu süreci bulgular›n yorumlanmas› izlemiﬂtir.
Tablo 1. Araﬂt›rma Temalar›
•
•
•
•
•

Teknik altyap›
Personel niteli¤i ve niceli¤i
Kullan›lan format türü
Üstveri yap›s›
Da¤›t›m, sunum ve eriﬂim

Teknik Altyap›
Alt›nda¤ Belediyesi’nin dijitalleﬂtirme süreçlerinde kullan›lan
yaz›l›m ve donan›m gereçleri dijitalleﬂtirme iﬂlerini
gerçekleﬂtiren yüklenici firma taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
Belediye dijitalleﬂtirme sürecinin sonunda sa¤lad›¤› hizmetlerde,
4 fiziksel sunucu ve 3 veri depolama ünitesi kullanmaktad›r.
Sunucular günlük, haftal›k ve ayl›k yedeklenmektedir.
Dijitalleﬂtirilen materyaller SQL sunucu üzerine kurulan bir
dijital arﬂiv yaz›l›m›na aktar›lmaktad›r.
Personel Niteli¤i ve Niceli¤i
Yüklenici firma toplam 25 kiﬂiden oluﬂan bir ekiple
dijitalleﬂtirme iﬂlemlerini gerçekleﬂirmiﬂtir. Söz konusu
iﬂlemlerin gerçekleﬂtirilmesinden sorumlu personel aras›nda
üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi alanlar›ndan mezun
herhangi bir kiﬂi bulunmamaktad›r. Tamam› üniversite mezunu
olan dijitalleﬂtirme personeli, bu süreçlere iliﬂkin bilgi ve
becerilerini daha çok meslek içi e¤itim grubunda
de¤erlendirilebilecek toplant›, seminer, vb. etkinlikler
arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirmektedir. Yap›lan iﬂlemlere iliﬂkin
aç›klay›c› dokümanlar personel niteli¤inin geliﬂtirilmesinde
baﬂvurulan di¤er seçenekler aras›ndad›r.
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Dijitalleﬂtirme Süreçleri
Alt›nda¤ Belediyesi’nde materyallerin dijital biçimlere
dönüﬂtürülmesi ile ilgili iﬂ ak›ﬂ süreci ﬁekil 1’de yans›t›ld›¤›
gibidir.
Tasnifleme

Tarama

Toplama
‹ndeksleme
Kalite Kontrol
Kurum Ona›y›
OCR
Yay›mlama ve
Da¤›t›m

ﬁekil 1. Alt›nda¤ Belediyesi’nde Dijitalleﬂtirme Süreci

Tasnifleme: Z›mba, ataç gibi eklerden ayr›larak taramaya
haz›r hale getirme.
Tarama: 300 dpi görüntü kalitesinde, yüklenici firma
taraf›ndan sa¤lanan düz yatakl› taray›c›larda dijital biçime
dönüﬂtürme
Toplama: Belgelerin tarama sürecinden sonra tekrar fiziksel
arﬂive kald›r›lmas›.
‹ndeksleme: Üstverilerin haz›rlanmas› ile ilgili iﬂlemleri kapsar.
Kalite Kontrol: Bu aﬂamaya kadar gerçekleﬂtirilen tüm
iﬂlemlerin kontrol edilmesiyle ilgili süreci kapsar.
Onay: Dijital belgelerin da¤›t›m› için kurum onay›n›n al›nmas›.
OCR: Dijital materyalin da¤›t›ma haz›r hale getirilen pdf
sunumu.
Yay›mlama ve Da¤›t›m: Eriﬂim kurum içi yetkililerle ile s›n›rl›
olup, dijital arﬂiv ka›tlar› EBYS ile bütünleﬂtirilerek eriﬂime
aç›lmaktad›r.
Arﬂivde Kullan›lan Format Türü
Dijitalleﬂtirilen ana dosya için TIFF, sunum dosyalar› için pdf
standard› kullan›lmaktad›r.
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Üstveri Ö¤eleri:
Belge türü, ada, parsel, tarih ve say› bilgisi ile belgeler
tan›mlanmaktad›r.
Da¤›t›m, sunum ve eriﬂim:
Önceki aﬂamalarda dijitalleﬂtirilen belgeler ve bunlara iliﬂkin
üstveriler, kurumsal EBYS ile entegre bir biçimde da¤›t›m ve
sunum sürecinin gerçekleﬂmesi için eriﬂimden sorumlu firmaya
aktar›lmaktad›r. Tasarlanan bütünleﬂik sistemde ayn›
veritaban›nda farkl› dosyalar üzerinde tutulan dijital arﬂiv
belgeleri ve EBYS kay›tlar›n›n sorgulanmas› sa¤lanmaktad›r.
Sonuç ve Öneriler
• Dijitalleﬂtirme uygulamalar›n›n yüklenici firman›n
belirledi¤i, konu uzman› ya da ehil olmayan kimseler
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesi uygulamalar›n
sürdürülebilirli¤ini olumsuz yönde etkileyebilir.
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun personel
istihdam› ile dijitalleﬂtirme ve eriﬂim uygulamalar›n›n
sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› gerçekleﬂtirilebilir.
• Belgeleri tan›mlarken kullan›lan üstveriler standart
yaklaﬂ›mlardan oldukça uzakt›r. Bu kapsamda,
üstveri yaratma sürecinin gereksinimler
do¤rultusunda özelleﬂtirilebilen standartlar
çerçevesinde gerçekleﬂtirilmesi çözüm sa¤lay›c›
olabilir.
• Eriﬂimin yaln›z kurum arac›l›¤›yla sa¤lan›yor olmas›
dijitalleﬂtirmenin nihai amac› (mekân, zaman,
platform engeli olmaks›z›n eriﬂilebilir olma...) ile
çeliﬂmektedir.
• Dijitalleﬂtirilen belgeler güvenli yollarla elektronik
ortamda eriﬂilebilir olmas› söz konusu çeliﬂkinin
giderilmesine katk› sa¤layabilir.
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Öz
Belediyeler, e-devlet çal›ﬂmalar› kapsam›nda pek çok hizmetini
e-ortam üzerinden sunmaktad›r. E-fatura, e-beyanname ve
di¤er elektronik uygulamalarda üretilen e-belgeler ile birlikte
elektronik belge yönetim sistemlerinde (EBYS) üretilen ebelgeler, mevcutta arﬂivlerde bulunan dijitalleﬂtirilmesi gereken
fiziksel belgeler, EBYS uygulamas›na dahil edilemeyen fiziksel
belgelerin ilgili belediyeye özgü geliﬂtirilecek elektronik arﬂiv
sisteminde birleﬂtirilmesi gerekmektedir.
Elektronik ortamda arﬂivlenecek yukar›da say›lan belgelerin,
belge yönetimi ve arﬂiv disiplinine, ulusal/uluslararas›
standartlara, hukuk kurallar›na (anayasa, kanun, tüzük,
yönetmelik vd) ve ilgili di¤er düzenlemeler/uygulamalara
göre geliﬂtirilecek elektronik arﬂiv sistemlerinde arﬂivlenmelidir.
Bu çerçevede bildiride, belediyelerin dijitalleﬂtirme ve e-arﬂiv
iﬂlemlerinde yap›lmas› gereken çal›ﬂmalar ile izlenmesi
gereken yol haritas› ele al›nacakt›r.
Anahtar Kelimeler: Belediyeler, e-arﬂiv uygulamalar›,
dijitalleﬂtirme, elektronik belge yönetim sistemleri.
Giriﬂ
Belediyelerde e-arﬂiv iﬂlemlerinin do¤ru ve etkin biçimde
gerçekleﬂtirilmesi, geriye dönük belgelerin dijitalleﬂtirme
iﬂlemleri, e-belge saklama planlar›n›n oluﬂturulmas›, edosyalama çal›ﬂmalar›n›n yap›larak mevcut elektronik belge
yönetim sistemleri (EBYS) ile entegre olabilecek sürdürülebilir
bir e-arﬂiv sisteminin geliﬂtirilmesine ba¤l›d›r. Bununla birlikte
dijitalleﬂtirme ve e-arﬂiv iﬂlemleri kurumsal belle¤i oluﬂturan
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arﬂiv belgenin tespiti, ayr›ﬂt›r›lmas› ve tasnif iﬂlemleri ile
baﬂlayan elektronik ortama aktar›m›, üst verilerin tan›mlanmas›,
dosyalama, eriﬂim tan›mlamalar›, koruma ve sürdürülebilirlik
çal›ﬂmalar› ile bir bütündür.
Çok say›da belediye EBYS’lerini aktif biçimde kullanarak
belgelerini elektronik ortamda üretmekte, göndermekte ve
arﬂivlemektedir. EBYS’lerin kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas› ile
birlikte belediyelerin kurumsal belle¤ini oluﬂturan arﬂiv
belgelerinin daha çok ihmal edilmeye baﬂland›¤› dikkat
çekmektedir. Kurumsal belleklerin bütünlü¤ünün sa¤lanmas›
bak›m›ndan belediyelerin geriye dönük arﬂiv belgelerini
elektronik ortama taﬂ›yarak EBYS’lerde ürettikleri e-belgelerini
belediyelere özgü yap›da geliﬂtirecekleri e-arﬂiv sisteminde
birleﬂtirmeleri önem taﬂ›maktad›r.
Dijitalleﬂtirme ve E-Arﬂiv ‹ﬂlemlerine ‹liﬂkin
Düzenlemeler
Dünyada elektronik belge ve arﬂiv yönetimini do¤rudan ya
da dolayl› ﬂekilde etkileyecek pek çok düzenleme
yap›lmaktad›r. Ülkemizde ise özellikle elektronik belge
yönetim uygulamalar›n›n ayr›lmaz parçalar›n› oluﬂturan
düzenlemelerin aﬂa¤›da yer almaktad›r.
• E-imzaya iliﬂkin tüm süreçleri kapsayan 5070 say›l›
Elektronik ‹mza Kanunu (5070 say›l› Kanun, m.1),
• Genel yaz›ﬂma kuralar› ile birlikte özellikle elektronik
ortamda yap›lacak resmi yaz›ﬂmalarla ilgili hükümleri
de kapsayan Resmi Yaz›ﬂmalarda Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik (Resmi
Yaz›ﬂma…, 2015),
• Belge yönetimi alan›nda Türkiye’de kabul edilen
ilk standart olan TS ISO 15489 Bilgi ve
Dokümantasyon-Belge Yönetimi (TS 15489, 2007)
ile 2015 y›l›nda revize edilen ve elektronik
arﬂivlemeye iliﬂkin maddeleri içeren TS 13298
Elektronik Belge ve Arﬂiv Yönetimi Standard› (TS
13298, 2015),
• Ülkemizde resmi nitelikte yaz›ﬂma yapan tüm
kurum ile kuruluﬂlar›n alt birimleriyle birlikte
elektronik ortamda teﬂkilat yap›lar›n›n tan›mland›¤›
Devlet Teﬂkilat› Merkezi Kay›t Sistemi (DETS‹S)
(Devlet Teﬂkilat›..,2011),

209

• Elektronik iletilere delil sa¤layan Kay›tl› Elektronik
Posta (KEP) (Kay›tl› Elektronik.., 2011),
• Kurum ve kuruluﬂlar aras›nda elektronik ortamda
yap›lacak yaz›ﬂmalar›n ortak kurallar setini içeren
e-yaz›ﬂma platformu (E-yaz›ﬂma.., 2011),
• Kurum ve kuruluﬂlarda üretilen belgelerin sistemli
ﬂekilde dosyalanmas›n› sa¤lamak üzere haz›rlanm›ﬂ
konu ve konu numaralar›n› içeren standart dosya
plan› (Standart Dosya..,2005)
Dijitalleﬂtirme ve e-arﬂiv uygulamalar›, belediyelerin kurumsal
belle¤ini oluﬂturan arﬂiv belgelerinin belirlenmesi,
de¤erlendirme-ay›klama-imha iﬂlemlerinin yap›lmas›,
dijitalleﬂtirilecek arﬂiv belgelerine karar verilmesi ile birlikte
e-arﬂiv uygulamas›nda arﬂiv belgelerinin tan›mlanmas›, saklama
planlar›n›n oluﬂturulmas›, kullan›c› yetki tan›mlamalar›n›n
yap›lmas› iﬂlemlerini kapsamaktad›r.
Belediyelerde Dijitalleﬂtirme ve E-Arﬂiv ‹ﬂlemlerinde
Yap›lmas› Gereken Çal›ﬂmalar
Belediyelerde dijitalleﬂtirme ve e-arﬂiv iﬂlemlerinde yap›lmas›
gereken çal›ﬂmalar k›saca ﬂöyle özetlenebilir:
• Dijitalleﬂtirme ve e-arﬂiv iﬂlemlerine iliﬂkin politikalar,
stratejiler, prosedür ve eylem planlar› geliﬂtirilmelidir.
• Dijitalleﬂtirme ve e-arﬂiv iﬂlemlerine geçiﬂ süreci ve
sonras›ndaki çal›ﬂmalar belirlenmelidir.
• Dijitalleﬂtirme ve e-arﬂiv sistemi kullanan kurumlar
incelenmelidir.
• Dijitalleﬂtirme iﬂlemlerinde hangi belgelerin
dijitalleﬂtirilece¤ine karar verilmelidir.
• Birim/Kurum arﬂiv provenans yap›s› ç›kar›lmal› ve
arﬂiv belgeleri-birim/kurum organik ba¤›n›n
kurulmas›nda izlenecek yol, yöntem ve teknikler
tespit edilmelidir.
• Dijitalleﬂtirme ve arﬂiv iﬂlemlerinde ilgili hukuk
kurallar›, ulusal/uluslararas› standartlar, belge
yönetimi ve arﬂiv literatürü ve di¤er kaynaklar
incelenmelidir.
• Belediyenin EBYS uygulamas›nda görev alan
personelin dijitalleﬂtirme ve arﬂiv iﬂlemlerinde de
yer almas› sa¤lanmal›d›r.
• Dijitalleﬂtirme ve arﬂiv sisteminin kurumun yap›s›na
uygun olarak geliﬂtirilmesi gerekmektedir.
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Belediyenin mevcuttaki teknik alt yap›s›, personel
durumu, belge yönetimi ve arﬂiv sistemi ve
belediyeyi oluﬂturan di¤er unsurlar göz önünde
bulundurulmal›d›r.
• Dijitalleﬂtirme ve e-arﬂiv sistemi kurumun mevcut
ya da geliﬂtirilecek bilgi sistemleri ile birlikte
çal›ﬂabilecek yap›da olmal›d›r.
• Dijitalleﬂtirme ve e-arﬂiv sistemi EBYS
uygulamas›ndan ba¤›ms›z olarak geliﬂtirilmeli ve
EBYS uygulamas›n›n bir modülü olarak
geliﬂtirilmemelidir. EBYS ile ayn› veritaban›ndan
oluﬂturulmas› durumunda veri y›¤›lmas›na ve
sistemin yavaﬂ çal›ﬂmas›na neden olabilir.
• Kurumsal bellekleri oluﬂturan arﬂiv belgelerinin
analiz ve uygulamal› alan çal›ﬂmas› yap›larak tespit
edilmelidir. Tespit ve analiz formlar› geliﬂtirilmelidir.
Ayn› belge fonu ve serilerine sahip birim arﬂivleri
belirlenmelidir. Elde edilen analiz verileri objektif
biçimde de¤erlendirilmelidir.
Sonuç
Belediyeler bilgi ve iletiﬂim teknolojileri ile birlikte yaﬂanan
de¤iﬂim ve dönüﬂümü iyi yönetemezlerse kurumsal belleklerini
kaybetmek ile karﬂ› karﬂ›ya kalacaklard›r.
EBYS uygulamalar›na geçen belediyelerin, acilen milli belle¤in
bir parças›n› oluﬂturan kurumsal belleklerini oluﬂturan arﬂiv
belge ve materyallerini h›zla arﬂiv disiplininin öngördü¤ü
yöntem ve tekniklere uygun olarak e-ortama taﬂ›mak
zorundad›r.
Belediyelerin geriye dönük arﬂiv belgelerini dijitalleﬂtirirken
baﬂta “Neler dijitalleﬂtirilmeli?”, “‹zlenecek yöntem ne olmal›?”,
“Nas›l yönetilmeli?”, “Teknik altyap› nas›l olmal›?”, gibi sorulara
h›zla cevaplar bularak iﬂlemlerine baﬂlamalar› gerekmektedir.
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