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Öz
Kurumlarda belgeler resmi iletiﬂimi ve kurum içi bilgi al›ﬂ
veriﬂini sa¤layan, geriye dönük uygulamalara ›ﬂ›k tutan,
idari, yasal denetim ve do¤rulama uygulamalar› için kan›t
niteli¤i taﬂ›yan, yönetimin kararlar› için gerekli bilgiyi
bulunduran, içeri¤i ve form yap›lar› önceden belirlenmiﬂ
dokümanter kaynaklard›r.
Di¤er kurumlar gibi yerel yönetimlerde dosyalama ve arﬂiv
sistemlerinin idari gereksinimleri ile ulusal ve uluslararas›
koﬂullara uygun biçimde yap›land›r›labilmesi için gerekli
tüm sistem analizlerinin yap›lmas› gerekmektedir. Geliﬂtirilecek
sistem modellemelerinde yerel yönetimlere ait bütün iﬂ süreçleri
ve iﬂ ak›ﬂ analizlerini yap›larak belgelerin bas›l› ya da
elektronik ortamda üretimi ya da sa¤lanmas›,
indekslenmesi/dosyalanmas›, eriﬂim, gizlilik ve güvenlik
koﬂullar tan›mlanmal›, saklama süreleri ve ay›klama ile
gereksiz olanlar›n imhas›na dönük ﬂemalar oluﬂturulmal›d›r.
Yine günlü iﬂ süreçlerinde hiyerarﬂik yap›da vatandaﬂtan
ilgili birimlere ve üst yönetime belge ak›ﬂ›na yönelik yol
haritalar›, ak›ﬂ diyagramlar›ndan yararlan›larak
geliﬂtirilmelidir.
Yap›lan çal›ﬂmalar, resmi iletiﬂim ve belge süreçleriyle yürüyen
kurum bürokrasisinde yap›lacak iyileﬂtirmelerin herhangi
bir maddi yat›r›ma yap›lmadan kurum verimlili¤ine %25’e
kadar olumlu katk› sa¤layabildi¤ini göstermektedir. Geliﬂtirilen
bilgi ve belge yönetimi sistem güvenli¤i alt yap›s› da
eklendi¤inde kazanç katlanarak artmaktad›r. Sistemin
elektronik ortamda yürütülmesi ise geleneksel ortamlara göre
%80’in üzerinde tasarruf sa¤lamakta, sistemlerde h›z, çoklu
kullan›m ve yedekleme sorununu ortadan kald›rmaktad›r.
7/24 iﬂleyen sistemler kurumsal iﬂ süreçlerini s›n›rs›z ve
duvars›z platformlar taﬂ›maktad›r. Bu çerçevede yerel
yönetimlerimizin fizibilite çal›ﬂmalar›n› do¤ru yaparak,
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standartlara ve yasal koﬂulara uygun sistemlere kararl› ancak
temkinli ad›mlarla geçmesi son derece önemli görülmektedir.
Bu çal›ﬂma yukar›da de¤inilen konulara iliﬂkin temel ilkeleri
içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Belge yönetimi, arﬂiv yönetimi,
standartlaﬂma, yerel yönetimler, sistem geliﬂtirme.
Belge Yönetimi Uygulamalar›n›n Kapsam›
Kurumlarda belgeler resmi iletiﬂimi ve kurum içi bilgi al›ﬂ
veriﬂini sa¤layan, geriye dönük uygulamalara ›ﬂ›k tutan, idari
- yasal denetim ve do¤rulama uygulamalar› için kan›t niteli¤i
taﬂ›yan, yönetimin kararlar› için gerekli bilgiyi bulunduran,
içeri¤i ve form yap›lar› önceden belirlenmiﬂ dokümanter
kaynaklard›r.
Günlük iﬂ ve iﬂlemlerde en çok kullan›lan ve en çok yapt›¤›m›z
iﬂlemlerden biri olan belge iﬂlemleri ve dosyalamad›r. Bir
kurumun yap›s›n›n ve faaliyetlerinin aynas› üretti¤i belgelerdir.
Küresel iliﬂkiler ve internete dayal› belge iﬂlemleri ile oluﬂan
yeni koﬂullar belge uygulamalar›nda standartlaﬂma ve ortak
program geliﬂtirmeyi gerekli k›lmaktad›r. Kaynaklar›n daha
etkili kullan›m›, iﬂ ve iﬂlemlerde daha etkin iletiﬂimin sa¤lanmas›
standartlara ba¤l›d›r. Örne¤in günlük yaﬂamda kulland›¤›m›z
bilgisayar donan›m ve yaz›l›m standartlar›, e-posta ya da veri
aktar›m standartlar› olmasayd› karﬂ›l›kl› iletiﬂim mümkün
olamazd›.
Di¤er kurumlar gibi yerel yönetimlerde dosyalama ve arﬂiv
iﬂlemlerinin ulusal ve uluslararas› koﬂullar ile kurumsal
gereksinimlere uygun biçimde yürütülebilmesi için yaz›l›
politikalar›n oluﬂturulmas› önemlidir. Bu k›lavuz dokümanda
ile iﬂ ve iﬂlemler sürecinde oluﬂan belgelerin bas›l› ya da
elektronik ortamda üretimi ya da katar›m›, indekslenmesi/
dosyalanmas›, eriﬂim, gizlilik ve güvenlik koﬂullar›n›n
tan›mlanmas›, saklama süreleri ve ay›klanmas› ile gereksiz
olanlar›n imhas›na dönük belirlemelerin yap›lmas› gereklidir.
Yine günlü iﬂ süreçlerinde hiyerarﬂik yap›da vatandaﬂtan
ilgili birimlere ve üst yönetime belge ak›ﬂ›na yönelik yol
haritalar›, iﬂ ak›ﬂ diyagramlar›ndan yararlan›larak geliﬂtirilmelidir.
Kurumsal belge iﬂlemlerine yönelik geliﬂtirilen ulusal ve
uluslararas› düzenlemeler, bir yandan ilgili alanlarda belge
iﬂlemlerinde belirli bir düzen ve eﬂgüdümü sa¤lamay›
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hedeflerken; öte yandan kurumsal etkilili¤i ve verimlili¤i
art›rma amac› gütmektedir. Genel olarak de¤erlendirildi¤inde
ortaya konulan düzenlemelerin belge üretiminin denetim
alt›na al›nmas›n›, belgelerin elden geldi¤ince h›zl› ve do¤ru
biçimde ilgili alanlara ulaﬂt›r›lmas›n›, belge dosyalama ve
kodlama iﬂlemlerinde gereksinimler ve geliﬂtirilen uygulama
örneklerine uyumlu çal›ﬂmalar›n yürütülmesini, belge al›koyma
ﬂemalar›n›n geliﬂtirilmesini, saklanmas›na gerek olmayan
belgelere yönelik ay›klama ve imha planlar›n›n haz›rlanmas›n›
ve arﬂivcilik uygulamalar›n›n geliﬂtirilmesini hedefledi¤i ortaya
ç›kmaktad›r (Külcü, Çakmak ve Özel, 2015).
Yaz›ﬂma, dosyalama ve arﬂivleme bir bütün olarak düﬂünülmesi
gereken çal›ﬂmalard›r. Günlük iﬂ ak›ﬂ›n›n baﬂlang›c› olan
yaz›ﬂma iﬂlemleri, ihtiyaç duyuldu¤unda belgenin bulunmas›
için oluﬂturulmuﬂ dosyalama sistemi ve son nokta olarak
tarihsel aç›dan önem arz eden belgelerin bir araya getirilmesi
anlam›na gelen arﬂivleme iﬂlemlerinin standart bir hale
getirilmesini, organizasyonda iﬂ ve iﬂlemlerin h›z› ve etkilili¤ini
art›racak, aranan bilgiye istenilen zamanda ve do¤ru formda
eriﬂilmesini sa¤layacakt›r. Yap›lan çal›ﬂmalar herhangi bir
maddi yat›r›m yap›lmadan, resmi iletiﬂim ve belge süreçleriyle
yürüyen kurum bürokrasisinde yap›lacak iyileﬂtirmelerin
herhangi bir maddi yat›r›ma yap›lmadan kurum verimlili¤ine
%25’e kadar olumlu katk› sa¤layabildi¤ini göstermektedir.
Geliﬂtirilen bilgi ve belge yönetimi sistem güvenli¤i alt yap›s›
da eklendi¤inde kazanç katlanarak artmaktad›r. Sistemin
elektronik ortamda yürütülmesi ise geleneksel ortamlara göre
%80’in üzerinde tasarruf sa¤lamakta, sistemlerde h›z, çoklu
kullan›m ve yedekleme sorununu ortadan kald›rmaktad›r.
7/24 iﬂleyen sistemler kurumsal iﬂ süreçlerini s›n›rs›z ve
duvars›z platformlar taﬂ›maktad›r. Bu çerçevede yerel
yönetimlerimizin fizibilite çal›ﬂmalar›n› do¤ru yaparak,
standartlara ve yasal koﬂulara uygun sistemlere kararl› ancak
temkinli ad›mlarla geçmesi son derece önemli görülmektedir.
Bu çal›ﬂma yukar›da de¤inilen konulara iliﬂkin temel ilkeleri
içermektedir (Külcü, 2012).
Yerel Yönetimlerde Belge Yönetimi Kavramsal ‹lkeleri
Belgeler Do¤ru Formda Oluﬂturulmal›d›r: Yürütülen
çal›ﬂmalar›n geçerlili¤ini ve çal›ﬂmalara yönelik kan›t olma
özelli¤ini sürdürebilmesi için belgelerin yasal ve idari
gereklilikler çerçevesinde do¤ru formda haz›rlanmas› gerekir.
Ortaya ç›kan ürün ya da hizmetlere yönelik do¤ru bilgi
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önceden standartlaﬂt›r›lm›ﬂ formlarda belgelere gerekli
zamanda iﬂlenmelidir.
Belge ‹ﬂlemlerinin Süreklili¤i Sa¤lanmal›d›r: Modern kurumsal
yönetim anlay›ﬂ› kurumsal iﬂleyiﬂin süreç içerisinde sürekli
de¤erlendirilmesine dayanmaktad›r. Sürecin de¤erlendirmesinin
de üretilen belgelere dayal› olarak gerçekleﬂti¤i göz önüne
al›n›rsa, belge iﬂlemlerinde devaml›l›¤›n sa¤lanmas› ön plana
ç›kmaktad›r (Brumm, 1995, s.29-30).
Belgeler Etkin Biçimde Kullan›lmal›d›r: Yap›lan araﬂt›rmalar
kurumlar›n %90’›n›n ürettikleri belgelere bir daha
baﬂvurmad›klar›n› göstermektedir (Robek, 1987, s.29). Buna
ek olarak kurumlar›n büyük bölümünün iﬂ için gerekenden
çok ya da fazla kopya belge ürettikleri dile getirilmektedir
(Brumm, 1995, s. 23). Bir taraftan etkin olarak denetlenmeyen
belgeler, di¤er yandan h›zla artan belge say›lar› kurumlarda
belgelerin etkin olarak kullan›lmas›n› engelleyen faktörler
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Kurumlar geleneksel
yaklaﬂ›mlar›n yerine yeni uygulamalara gitmek durumunda
kalmaktad›rlar.
Kurumsal amaçlar›n bir parças› olarak üretilen ve kullan›lan
belgelerin iﬂlevlerini, genel olarak aﬂa¤›daki maddeler halinde
de¤erlendirmek mümkündür.
Kan›t sa¤lama: Kurum içerisinde hangi çal›ﬂmalar›n kim
taraf›ndan ne ﬂekilde yap›ld›¤›n› ortaya koyan birincil el
kaynaklar belgelerdir. Yürütülen çal›ﬂmalar›n de¤erlendirmesi
de bu belgelere dayal› olarak gerçekleﬂtirilebilir.
Güven sa¤lama: Kurumun yürüttü¤ü hizmetlerin beklentileri
karﬂ›lad›¤›n› gösteren belgeler, kurum çal›ﬂanlar›n›n, ilgili
birimlerin ve genel olarak kurumun çevresine karﬂ›
sorumluluklar›n› ne ölçüde gerçekleﬂtirebildi¤ini gösteren
kaynaklard›r.
Olanaklar›n belirlenmesi: Kurumun yürüttü¤ü çal›ﬂmalarda
var olan eksikliklerin ve çal›ﬂmalar›n s›n›rlar›n›n belirlenmesinde
yürütülen çal›ﬂmalarda üretilen belgeler birinci derecede
öneme sahiptir. Böylece kurum kendi içerisinde hizmetlerine
yönelik s›n›rlar›n› ortaya koyarak, gelece¤e iliﬂkin sa¤l›kl›
vizyon geliﬂtirebilir (Brumm, 1995, s.24-25).
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Belge Türleri ve Özellikleri
Genel belgeler: Tüm birim ve bölümlerde; günlük iﬂ ak›ﬂ›
içerisinde gerekli çal›ﬂmalar›n neler oldu¤u, ilgili faaliyetlerin
ne ﬂekilde gerçekleﬂtirilece¤i ve bu çal›ﬂmalarda hangi
yöntemlerin uygulanaca¤›na iliﬂkin bilgilerin yer ald›¤›
belgelerdir. Yine ilgili birimlerde üretilen yay›nlar bu
kapsamdad›r. Birimler ürettikleri ya da sa¤lad›klar› bu tür
belgeleri kendi bünyelerinde oluﬂturduklar› dosya birimlerinde
saklamaktad›rlar. Bu belge serileri aﬂa¤›daki baﬂl›klardan
oluﬂmaktad›r:
• Birim ya da bölümlerin y›ll›k faaliyet raporlar›.
• Kurumsal organizasyon ﬂemalar›.
• Birim ya da bölümlerin iﬂleyiﬂini etkileyen yasal
düzenlemeler.
• Birim ya da bölümlerin yay›nlar› (Schedules for
Retention & Disposition, 1997, s. 2).
Özel belgeler: Birim ve bölümlerin, günlük iﬂ ak›ﬂ› s›ras›nda
kurumsal amaçlar› gerçekleﬂtirmek için oluﬂturduklar› ya da
sa¤lad›klar›, genellikle özel bir amaca yönelik üretilen,
yaz›ﬂmalar ve talimatlardan oluﬂan belgelerdir. Belirli bir
dönem kal›c› de¤ere sahip bu belgelerin sürenin sonunda
güncel dosyalardan ay›klanmas› gerekmektedir.
Proje ya da program belgeleri: ‹lgili birimlerce yürütülen ya
da desteklenen proje ya da programlara iliﬂkin belgeler
genellikle kal›c› de¤ere sahiptir. Bu tür belgeler pek çok
kurumda oldu¤u gibi di¤er belgelerden farkl› olarak, alfabetik
bir s›ralama do¤rultusunda konular›na göre
s›n›fland›r›lmaktad›rlar. Bu tür belgeler sadece ilgili birimde
kalmay›p genelde, projenin içinde yer alan ilgili di¤er birim
ya da bölümlere de gönderilirler. Ayn› kurum içerisinde ilgili
birim d›ﬂ›nda fazla kopyalar›n ay›klanmas› ve güncel
kullan›m›n›n ard›ndan bir kopyan›n arﬂive gönderilmesi
gerekmektedir.
Yukar›da üç baﬂl›k alt›nda toplanan kurumlarda üretilen
belge yap›lar›n› kurumlar›n kendi özgün yap›lar›n› göz önüne
alarak aﬂa¤›daki gibi geniﬂletmek mümkündür:
Müﬂteri Belgeleri: Müﬂteri belgelerinin çok büyük bir bölümü
kurumlarda halka iliﬂkilerden sorumlu birimlerce
saklanmaktad›r. Di¤er birim ya da bölümlerde yer alan
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müﬂteri belgelerine yönelik seriler genellikle uzun dönemli
kullan›m de¤erine sahip olmayan belgelerden oluﬂur.
Personel Belgeleri: Resmi personel belgelerinin önemli bir
ço¤unlu¤u personel iﬂlerinden sorumlu birimlerde saklan›r.
Birim ya da bölümlerde yer alan personel belgelerinin önemli
bir bölümü ilgili birimlerce gönderilen ya da ilgili birimlerden
gelen bilgi ihtiyac›n› gidermeye yönelik belgelerden oluﬂur.
‹lgili konudaki yaz›ﬂmalar›n birimlerde gere¤inden uzun
tutulmas›n›n bir anlam› yoktur (Schedules for Retention &
Disposition, 1997, s.2).
Mali Belgeler: Mali içerikli belgelerin önemli bir bölümü,
idari ve mali iﬂlerden sorumlu birimlerce tutulmaktad›r. Ancak
birimler taraf›ndan gerçekleﬂtirilen ya da birimlerle iliﬂkili
mali iﬂ ve iﬂlemlerde üretilen belgelerin, en az›ndan asgari
yasal süreler dahilinde bölümlerde de bulundurulmas›
gerekmektedir.
Kal›c› Belgeler: Kal›c› belgeler yasal ya da idari düzenlemeler
do¤rultusunda uzun bir süre saklanmalar› zorunlu tutulan
belgelerden oluﬂmaktad›r. Genellikle süresiz olarak
saklanmalar› gerekmektedir. Bu tür belgeler fiziksel formlar›
ve içerdikleri bilginini öneminde dolay› kal›c› de¤ere sahip
olabilirler, sözleﬂmeler ve ikili anlaﬂmalar gibi belgeler yan›nda
el yazmalar›, nadir eserler ve özel konulu kal›c› de¤ere sahip
yaz›ﬂmalar bu kapsamda de¤erlendirilmektedir. Bu tür
belgelerin farkl› ortamlarda da saklanmas› gerekebilmektedir.
Bu belgelere örnek olarak:
• Ortakl›klara iliﬂkin mukaveleler
• Sözleﬂmeler
• Y›ll›k raporlar
• Çal›ﬂmalar›n ya da raporlar›n son kopyalar›
• Yasalar, tüzükler ve yönergeler
• Mimar› çizimler
• Y›ll›k Foto¤raf, film, kaset ya da optik kay›tlar
• Kurumdaki olaylar ve kutlamalara iliﬂkin materyaller
• Resmi yay›nlar
• Kurullar›n toplant› tutanaklar› verilebilir. (Schedules
for Retention & Disposition, 1997, s.3).
Üretilen belgenin içeri¤i ne olursa olsun içerdi¤i bilginin
de¤eri önemlidir. Belgelerin içerdi¤i bilginin entelektüel
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düzeyini belirleyebilmek için dört ana baﬂl›kta de¤erlendirilmesi
öngörülmektedir. Bunlar:
Hayati Belgeler (Vital records): Kurumun temel iﬂlevlerini
yans›tan ya da kurum içerisinde devam eden bir iﬂle ya da
iﬂleyiﬂle ilgili belgeleri kapsamaktad›r. Bu tür belgelere örnek
olarak yönetim kurullar›n›n toplant› tutanaklar›, personel sicil
dosyalar›, ö¤renci transkripleri...vb Hayati belgelerin yer
de¤iﬂtirilmesi ço¤u zaman mümkün de¤ildir.
Hayati belgeler sürekli olarak saklanmal›d›rlar. Çünkü bu tür
belgeler kurumsal iﬂlemlerde sürekli olarak kullan›labilme
potansiyeli taﬂ›rlar . Genellikle bu tür belgelerin kurum
içerisinde yer de¤iﬂtirmeleri de mümkün de¤ildir. Yasal
metinler (legal papers), kurumsal varl›klara iliﬂkin bilgiler,
hissedarlara iliﬂkin (shareholder) raporlar, önemli kurul
toplant›lar›na iliﬂkin tutanaklar (minutes)..vb belgeler bu
kategori içerisinde de¤erlendirilebilir.
Önemli Belgeler (Important Records): Önemli belgeler de
genellikle yer de¤iﬂtirilmezler, yer de¤iﬂtirilmeleri de ço¤unlukla
büyük maliyetler gerektir. Bu tür belgelere örnek olarak
önemli kararlara iliﬂkin tarihi de¤ere sahip materyaller. Yine
önemli olaylara ve geliﬂmelere ›ﬂ›k tutan belgeler....vb bu
kapsamda verilebilir.
Önemli Belgeler kurumsal uygulamalara yard›mc› olan
belgelerdir. Genellikle yer de¤iﬂtirilmeleri oldukça ciddi
maliyetler do¤urur. ‹mha edilebilirler ancak imha iﬂlemlerinde
çok dikkatli olunmas›, kurumsal öneminin art›k hiçbir ﬂekilde
kalmad›¤›ndan emin olunmas› gerekmektedir. Muhasebe
kay›tlar›, sat›ﬂ kay›tlar›, maliye ya da vergi kay›tlar›, seçilmiﬂ
yaz›ﬂmalar ve raporlar önemli belgeler aras›nda yer alabilir.
Yararl› Belgeler (Useful Records): Yararl› belgeler günlük ofis
etkinlikleriyle ilgilidir. Bu belgeler içerisinde yaz›ﬂmalar ve
mali iﬂlemlerle ilgili belgeler yer almaktad›r. Bu tür belgeler
üretimlerini takip eden belirli bir dönem içerisinde kullan›m
de¤erlerini korurlar ve bu sürecin sonunda ay›klanmal›d›rlar.
Bu tür belgelerden belirli bir üre için kurumsal iﬂlerde
yararlan›l›r. Daha az maliyetli alanlara gönderilmeleri veya
imha edilmeleri mümkündür. Genel yaz›ﬂmalar (mektuplar,
memorandumlar ve faks ç›kt›lar›, banka dekontlar› vb...).
Gerekli belgeler, kullan›m de¤erinin sona ermesiyle birlikte
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imha edilmelidir. Dört kategorinin içerisinde en az de¤erli
belgeler önemsiz belgeler olarak adland›r›lmaktad›r.
Önemsiz Belgeler (Nonessential Records): Bu tür belgeler çok
k›sa süreli olarak genellikle bir olay ya da koﬂula iliﬂkin bilgi
vermek amac›yla üretilirler. Geçerlilik süresinin ard›ndan
yine bir program do¤rultusunda imha edilmeleri gerekir.
Örne¤in duyurular (announcements), rutin bilgilendirmeler
içeren memos’lar, bültenlerin fazla kopyalar›, rutin telefon
ya da mail mesajlar› vb... bu kapsamdad›r (Planning for
Records Management...1997, s. 2).
Belgelerin s›n›fland›r›lmas› asl›nda di¤er materyallere göre
oldukça güçtür. Bazen kurumsal uygulamalar, yasal
düzenlemeler ya da di¤er gereklikler önemsiz gibi görünen
bir yaz›ﬂmay› oldukça önemli hale getirebilmektedir. Bundan
dolay› kurumlarda belgelere yönelik saklama programlar›
geliﬂtirilirken seriler düzeyinde ayr›nt›l› analizlerin yap›lmas›
gerekmektedir. Belgelere yönelik seriler düzeyinde
geliﬂtirilebilecek saklama programlar›n›n ilgili birimlerin görev
tan›mlar› do¤rultusunda ele al›nmas› gerekmektedir. Önemli
oldu¤u düﬂünülen ayn› içerikli çoklu kopyalar›n belirlenmesi
de bu kapsamda belirlenebilecektir (Planning for Records
Management...1997, s. 3).
Bir belge yönetim program› oluﬂturulurken; fazla kopyalar›,
kay›p dosyalar› ve yanl›ﬂ uygulamalar› en aza indirecek
organize edilmiﬂ standart bir sistemin varl›¤› gereklidir.
Belgeler kurumun haf›zas› olma iﬂlevi görürler. Belgeler
kurum taraf›ndan yürütülmekte olan iﬂlemlere iliﬂkin gerekli
bilgileri sa¤lalar. Örne¤in kurumu idare edebilmek için gerekli
politikalar, geliﬂtirilmelerinin ard›ndan kay›t alt›na al›nmakta
ve kurumsal uygulamalara iliﬂkin rehberlere dönüﬂmektedir.
Kurum içerisinde her bir departman (örne¤in idari ve mali,
pazarlama, muhasebe, ya da insan kaynaklar› gibi)
uygulamalar› yaz›l› olarak kay›t alt›na al›nm›ﬂ çeﬂitli tür
belgelere dayal› olarak gerçekleﬂtirirler. Belgelerin kurum
içerisinde kullan›lma nedenleri, ya da baﬂka bir ifadeyle
belgelerin kurumsal de¤erleri genel olarak dört baﬂl›k alt›nda
toplanabilir.
• ‹dari De¤er (Administrative Value): Bu tür belgeler
kurum personelinin ofis operasyonlar›n› yürütmede
yard›mc› olur. Bu tür belgelere örnek olarak
kurumsal politika (policy) ve prosedürleri
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(procedures) ortaya koyan, y›ll›klar (annuals) el
kitaplar› (handbooks), organizasyona ait haritalar
(organizational charts) verilebilir.
• Mali De¤er (Fiscal Value): E¤er belgelerin kurumda
yürütülen mali iﬂlemlere iliﬂkin güncel ya da
gelecekte bir kullan›m de¤eri varsa bu tür belgeler
mali de¤ere sahip belgeler olarak tan›mlanabilirler.
Mali de¤ere sahip belgeler kurumsal fonlar›n
yönetimi, ödemelerin gerçekleﬂtirilmesi, vergi
denetimi gibi amaçlarla kullan›l›rlar. Vergi ödemeleri,
mali iﬂlemlerin gerçekleﬂtirilmesi, sat›n alma ya da
sat›ﬂ emirleri, faturalar, çeﬂitli ödeme emirleri, gelir
beyanlar› vb yine bu kapsamda ele al›n›r.
• Yasal De¤er (Legal Value): Kurumlar yürüttükleri
çal›ﬂmalar› yasal olarak belgelendirmek
durumundad›rlar. Kurumsal denetim kurum
içerisindeki birimlere karﬂ› kurum yönetimince
gerçekleﬂtirilebilece¤i gibi, çeﬂitli hükümet
organlar›nca kuruma yönelik olarak da belirli
aral›klarla yap›l›r. Yasal de¤ere sahip belgeler
aras›nda, kontratlar, mali antlaﬂmalar, yasal olarak
ba¤lay›c› hüküm içeren dokümanlar (legal bindings),
varl›klar›n sahipliklerine iliﬂkin dokümanlar,
kurumsal ba¤lay›c›l›¤› olan mukaveleler vb say›labilir.
• Tarihi De¤er (Historical Value): Belgelerin en
önemli iﬂlevlerinden birisi kurumun geçmiﬂine ›ﬂ›k
tutmas›d›r. Kurumda geçmiﬂe yönelik neyin, nerede,
ne zaman, ne ﬂekilde, kim ya da kimler taraf›ndan
yap›ld›¤›n› ortaya koyan geçerli tek, birinci el bilgiyi
belgeler sa¤larlar. Toplant›lara iliﬂkin tutanaklar,
halka iliﬂkiler dokümanlar›, tarihi de¤ere sahip
foto¤raflar, an›lar, veriler bu kapsamda ele al›nabilir.
Belgelerin Düzenlenmesi
Belgelerin düzenlenmesinde uygulanacak yöntem ve teknikere
geçmeden aﬂa¤›daki temel kavramlar›n tan›mlanmas›nda
yarar vard›r:
Depolama: Belgelerin dosyalara yerleﬂtirilmesi. Dosyalamayla
eﬂ anlaml› olarak kullan›lmaktad›r. Ancak dosyalama genellikle
ka¤›t belgeler için tan›mlanmaktad›r.
Depolama Yöntemi: Alfabetik, konusal, numerik (alfanumerik
olarak da düzenleme yap›labilir), co¤rafi ya da kronolojik
olarak belgelerin depolanma biçimini gösteren düzen.
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Depolama Ekipmanlar›: 1. Dikey (vertical) dosya kabinleri.
2. Yatay (lateral) dosya kabinleri. 3. Raf (shelf) Düzeni. 4.
Hareketli raf dosyalar›.
Dikey Dosya Kabinleri: Bu tür kabinler geniﬂli¤inden çok
derinli¤ine dosyalar›n yerleﬂtirilmesine imkan tan›r. Belgeleri
genellikle dikine yerleﬂtirilir. Genellikle aﬂa¤›ya do¤ru bir
den 5 çekmeceye kadar uzan›rlar. Resmi belgelerin A4
formundaki kay›tlar›n yerleﬂtirilmesi için uygundur.
Yatay Dosya Kabinleri: Derinli¤inden çok geniﬂli¤iyle ön
plandad›r. Belgeleri yan yana ya da arkaya do¤ru uzanacak
biçimde yerleﬂtirilirler. Genellikle çizimler, haritalar ya da
di¤er kartografik materyallerin yerleﬂtirilmesi için uygundur.
Yatay yap›lar›ndan ötürü küçük alanlarda kullan›m› daha
avantajl› olabilir.
Raf Düzeni: Genellikle aç›k, yar› aç›k ya da hareketli kapak
biçiminde düzenlenmiﬂlerdir. En yayg›n belge saklama
araçlar›ndand›r. Belgeler klasörler içerisinde dosyalara
yerleﬂtirilir ve belirlenen düzen içerisinde dizilirler. Aç›k raf
sistemi di¤erlerine göre çok daha az alanda daha fazla klasörü
bar›nd›rabilmektedir. Örne¤in: 10.000 belge için 75 m2 yere
sahipsek 24 dikey kabine ihtiyaç duymaktay›z demektir. 4
adet çekmecesi olan yatay kabinlerde ise 10.000 belge için
70m2 alan ve 10 kabine ihtiyaç duymaktay›z demektir. Aç›k
raf sisteminde (open shelf) 35m2 ve 10 göz yeterli olacakt›r.
Belgelerin alfabetik düzende dosyalanmas› genellikle en
kolay yöntem oluﬂturur. Ancak öncelikle alfabeti¤e girecek
konu baﬂl›klar›n›n oluﬂturulmas› ve ard›ndan dosya düzeninin
belirlenmesi gerekmektedir.
Belgelerin Düzenlenmesinde Kullan›lan Yöntemler
Belgelerin üretimi ve kullan›m› belgelerle ilgili iﬂlemleri
yürüten tüm personelin sorumlulu¤undad›r. Belge sorumlulu¤u
tasar›mla baﬂlar, üretim, dosyalama, kullan›m, koruma ve
sonuçta imha ile son bulur. Bu noktada dört temel kurum
personeli devreye girmektedir (Bradsher, 1988, s. 2. Cook,
1986, s.29):
• Belgeleri üreten ya da sa¤layan kiﬂiler.
• Belgeler üzerinde iﬂlem yapan ya da kullanan
kiﬂiler.
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• Belgeleri haz›rlayan kiﬂiler (Sekreter, bilgisayar
operatörü vb.)
• Belgeleri al›koyan ya da düzenleyen personel.
Belge düzenleme çal›ﬂmalar›n› denetim alt›nda tutmak için
çeﬂitli düzeylerde haz›rlanm›ﬂ ﬂemalara gereksinim duyulur.
Bu ﬂemalar kullan›larak amaca uygun etkin belge tasar›m›
ve üretimi gerçekleﬂebilir. Ayn› zamanda, belgeler üretilmeden
önce üretecek personelin böyle bir belge serisini önceden
ayr›nt›lar›yla bildirmesi sonucu, gereksiz belge üretiminin de
önüne geçilebilir.
Güncelli¤ini koruyan ve kullan›m de¤erlerinin uzun süre
sürdürecek belgeler için düzenleme daha önemlidir. Güncel
olduklar› dönemde belgelerin düzenlenmesi çal›ﬂmalar›n›n
temelini belgelerin dosyalanmas› oluﬂturur (Emerson,1989,
s.5, Özdemirci,1996, s.42). Dosyalama; ayn› iﬂle ilgili olarak
üretilen belgelerin bir bütün ve sistem içerisinde, amaç,
kapsam ve iﬂlev olarak uyumlu bir biçimde korunmas›na
denir*. Dosyalama, bir kurumun ilgi alan›na giren belgelerin
s›n›flar içerisinde düzenlenmesi, depolanmas› ve eriﬂimi için
bir s›n›fland›rma plan›d›r. Dosyalama ile belgeler, ilk
üretimlerine uygun bir ﬂekilde, üretimlerine neden olan
kurumsal iﬂlevler de göz önüne al›narak yerleﬂtirilmelidir
(Gürbüz,1990, s.40). Belgelerin güncel olmad›klar› dönemdeki
çal›ﬂmalar› düzenleme ve kodlamadan oluﬂur. E¤er belgelerin
üretim birimlerinden düzenli olarak transferi gerçekleﬂtirilmiﬂse,
belgelerin yaln›zca geldikleri birimlere göre kodlanarak
düzenlenip tan›mlanmas› gerekir. Di¤er tüm uygulamalar
arﬂivcili¤in temel yasalar›ndan orjinal düzene (respect des
fonds) ayk›r›d›r. Düzenleme çal›ﬂmalar›nda üretilen belgeler,
kurum ve iﬂlev iliﬂkisine göre tan›mlanarak, fonlara ve alt
fonlara, serilere ve alt serilere ayr›l›rlar (Binark, 1980, s.84).
Gürbüz (1990, s.44)’ün de de¤indi¤i gibi, “bir kurumun idari
yap›s› ve faaliyetleri ile bunlara ait iﬂler ve iﬂlemler herhangi
bir farkl› yorumlamaya gerek duyulmayacak kadar kesin ve
aç›kt›r”. Belgeler s›n›flan›rken, belgelerin üretim koﬂullar›
göz önüne al›narak yürütülen orgranik s›n›flama d›ﬂ›nda
baﬂka bir uygulamaya gidilmemelidir. Kurum bünyesindeki
her bir birimin ve onlara ba¤l› alt birimlerin üretti¤i belgeler,
bütün içerisinde bir anlam taﬂ›r ve düzenlenirken de bütün
içerisinde de¤erlendirilmelidir.

* Dictionary of Archival Terminology: English French with Equivelents in Dutch German, Italian, Rusian and
Spanish. Peter Wlne (Ed). 2nd ed. Munchen: G.G.Saur, 1988, 67
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Düzenlemenin ard›ndan yürütülen kodlama iﬂlemi, oluﬂturulan
dosyalar›n ve dosya birimlerinin, tan›mland›klar› ﬂekilleri ile
düzenlenmeleri ve korunmalar› için belirli sisteme göre
s›raya konulmas› iﬂlemidir. Kodlama alfabetik, numerik ya
da alfanumerik semboller kullan›larak yap›labilir (Özdemirci,
1996, s.45).
Belge Yönetiminde Belgelerin Saklama Süreleri
Kurumsal belge denetimi için vazgeçilmez öneme sahip belge
saklama programlar›n›n geliﬂtirilebilmesi için, öncelikle belge
saklama çal›ﬂmalar›n›n tan›mlanmas› gerekmektedir. Belge
saklama programlar›n›n tan›m›na yönelik ‹ngiliz Ulusal Arﬂivi
(British Public Records Office) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
aç›klama oldukça tatmin edici niteliktedir. ‹ngiliz Ulusal
Arﬂivinin kendi standart serisi içerisinde kurumsal belge
saklama program›; “belgelerin yasal, mali, idari ve tarihi
de¤erleri göz önüne al›narak, üretimi ya da sa¤lanmas›ndan
ay›klanmas›na kadar mümkün olan en uzun dönemde
depolanmas› ve etkin kullan›m›na yönelik yürütülen
çal›ﬂmalar›n bütünü” olarak tan›mlanmaktad›r. (Disposal
Scheduling…2002, s.5).
Belge yönetim çal›ﬂmalar› kapsam›nda gerçekleﬂtirilen belge
saklama programlar›n›n, belgelerin üretiminden ay›klanmas›na
kadar tüm aﬂamalarda tan›mlanmas› gerekmektedir. Belgelere
yönelik saklama planlar› ve saklama dönemlerini belirleyen
dört temel kriter vard›r. Bunlar belgelerin; idari, mali, yasal
ve araﬂt›rma de¤eridir. ‹dari de¤er, yöneticiler ve ilgili yasal
hükümlere; mali de¤er, ilgili yasalara ve idari ve mali iﬂlerden
sorumlu birimlere; yasal de¤er hukuk müﬂavirleri, kanun,
yönetmelik, genelge, tamim ve duyurular… vb düzenlemelere;
araﬂt›rma de¤eri de belgelerden yararlanacak kiﬂilere ve yine
ilgili yasal düzenlemelere dayan›larak belirlenmektedir (Cook,
1993, s.33). Belge saklama çal›ﬂmalar›, idari olarak kullan›lan
tüm belge serileri ve bunlarla iliﬂkili alanlar› ortaya koyan
geniﬂ bir veri taban› gibi tan›mlanmaktad›r (Cook, 1993,
s.31).
Standartlar ve Yasal Koﬂullar Çerçevesinde Yerel
Yönetimlerde Belge Yönetimi Uygulamalar›
Yerel yönetim birimlerinde üretilen ya da yerel yönetimlerin
iﬂ süreçlerinde tedarik zinciri içerisinde yer alan kiﬂi ve
kuruluﬂlar›n elinde bulunan arﬂiv malzemesi ve ileride arﬂiv
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malzemesi hâline gelecek arﬂivlik malzemenin tespit edilmesini,
herhangi bir sebepten dolay› bunlar›n kayba u¤ramamas›n›,
gerekli ﬂartlar alt›nda korunmalar›n›n sa¤lanmas›n›, lüzum
görülmeyen malzemenin ay›klama ve imhas›na dair usul ve
esaslar›n mutlaka yasal politikalara dönüﬂtürülmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda Devlet Arﬂiv Hizmetleri Hakk›nda
Yönetmelik çerçevesinde aﬂa¤›daki hususlara göre
uygulamalar›n yap›land›r›lmas› gerekmektedir.
Koruma Yükümlülü¤ü
Yerel yönetim birimleri ve tedarik zincirindeki kiﬂi ve kuruluﬂlar
ellerinde bulundurduklar› ve Kurum Arﬂivine teslim etmedikleri
arﬂiv malzemesi ile arﬂivlik malzemeyi her türlü zararl› tesir
ve unsurlardan korumak, mevcut aslî düzenleri içerisinde
tasnif edip saklamakla yükümlüdürler.
Dosya tasnifi ve yerelleﬂtirilmesi yap›lan merkezi arﬂiv birim;
arﬂiv malzemesi ile arﬂivlik malzemenin korunmas› ile ilgili
olarak;
• Yang›n, h›rs›zl›k, rutubet, su bask›n›, toza ve her
türlü hayvan ve haﬂarat›n tahriplerine karﬂ› gerekli
tedbirlerin al›nmas›ndan,
• Yang›na karﬂ›, yang›n söndürme cihazlar›n›n yang›n
talimat› çerçevesinde daimî çal›ﬂ›r durumda
bulundurulmas›ndan,
• Arﬂivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre
bulundurmak suretiyle, rutubetin %50-60 aras›nda
tutulmas›ndan,
• Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz
veya kimyevî maddelerin kullan›lmas›ndan
• Y›lda en az bir defa mikroorganizmalara karﬂ›
koruyucu tedbir olarak arﬂiv depolar›n›n dezenfekte
edilmesinden
• Iﬂ›k ve havaland›rma tertibat›n›n elveriﬂli bir ﬂekilde
düzenlenmesinden,
• Is›n›n mümkün oldu¤u kadar sabit (kâ¤›t malzeme
15-19 derece aras›nda) tutulmas›ndan sorumludurlar.
Birim ve Kurum Arﬂivi
Yerel yönetimin birim arﬂivlerinde belgeler 1-5 y›l süre ile
sakland›ktan sonra tasnif yap›larak merkezi arﬂiv olan kurum
arﬂivine kald›r›lmal› idari ve yasal koﬂullar göz önünde
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bulundurularak imhas›nda sak›nca görülmeyeli belgeler
ay›klanarak güvenli ortamlarda k›yma makinesinden geçirilerek
imha edilmelidir.
Arﬂiv Malzemesinin Gizlili¤i
Kurum içerisinde birimlerde bulunan ve cari oldu¤u dönemde
gizli kabul edilmiﬂ ve halen bu özelliklerini koruyan arﬂiv
malzemesi Merkezi Arﬂive geçtikten sonra da gizli kal›r. Bu
çeﬂit arﬂiv malzemesinin gizliliklerinin kald›r›lmas› oluﬂturulacak
arﬂiv malzemesi tespit komisyonunu raporuyla gerçekleﬂebilir.
Kurum Arﬂivine Verilecek Malzemenin Ay›r›m› ve
Haz›rlanmas›
Her y›l›n Ocak ay› içerisinde, önceki y›la ait arﬂivlik malzeme,
birimlerince gözden geçirilir. ‹ﬂlemi tamamlananlar, iﬂlemi
devam edenler ve iﬂlemi tamamlanm›ﬂ olmas›na karﬂ›l›k elde
bulundurulmas› gerekli olanlar ﬂeklinde bir ay›r›ma tâbi
tutulur.
Ay›r›m iﬂlemlerini müteakip, arﬂive devredilecek malzeme,
ilgili birimlerde iﬂin ve malzemenin özelliklerine göre;
•
•
•
•

Birimi,
‹ﬂlem y›l› (teﬂekkül etti¤i y›l),
Konu ve iﬂlem itibariyle aidiyeti,
Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki
kronolojik s›ralama, küçük tarihten büyük tarihe
do¤ru yap›l›r. Ekler için de, ayn› usul uygulan›r)
ve s›ra numaras›, esas al›nmak suretiyle haz›rlan›r.

Gizlilik dereceli belge, ait oldu¤u birimde gizlili¤i
kald›r›lmad›kça, bu kimli¤ini korur. Gizlili¤i kald›r›lan
malzemeye, "Gizlili¤i Kald›r›ld›" damgas› vurularak, gizlilik
damgas› iptal edilir.
Uygunluk Kontrolü
Ay›r›m sonucu, iﬂlemi tamamlanm›ﬂ ve kurum arﬂivine
devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu
kontrolde;
• Arﬂive devredilecek malzemenin tam, bütün ve
eksiksiz olup olmad›¤›na,
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• Klasör s›rt›nda ve dosya gömleklerinde yer alan
bilgilerin taml›¤›na,
• Arﬂiv belgesi olma özelli¤i taﬂ›mayan belge serilerinin
var olup olmad›¤›na,
• Arﬂive devredilen malzemeye iliﬂkin listelerin olup
olmad›¤›na
• Aidiyet zinciri içerisinde, ayn› konuda birden fazla
belge ya da malzeme varsa ilgili malzemenin ayn›
klasör/dosya içerisine yerleﬂtirilip yerleﬂtirilmedi¤ine
bak›l›r.
Malzemenin Kurum Arﬂivine Devri
‹lgili birimlerce, her türlü iﬂlemi tamamlanm›ﬂ ve uygunluk
kontrolü yap›larak eksiklikleri giderilmiﬂ arﬂivlik malzeme,
müteakip takvim y›l›n›n ilk üç ay› içerisinde arﬂive devredilir.
Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde, belirli bir s›ra
uygulan›r. Bu s›ran›n tespitinde, birim arﬂivince ilgili üniteler
aras›nda mutabakat sa¤lan›r.
Teslim iﬂlemleri ise, birim arﬂiv personeli taraf›ndan yerine
getirilir. Arﬂivlik malzeme, birim arﬂivine, uygunluk kontrolü
yap›lm›ﬂ olan kay›t defterleri veya föyleri ile yap›l›r.
Malzemenin Kurum Arﬂivinde Tasnifi ve Yerleﬂtirilmesi
Arﬂiv ve arﬂivlik malzeme kurum arﬂivlerinde iﬂlem gördü¤ü
tarihlerdeki aslî düzenleri bozulmadan saklan›r. Bekleme
süresini müteakip kurum arﬂivine ayn› düzende teslim edilir.
Malzemenin Birim Arﬂivinde Saklanma Süresi
Arﬂivlik malzemenin, birim arﬂivlerinde bekletilme ve saklanma
süreleri 1-5 y›ld›r.
Kurum Arﬂivinde Ay›klama ve ‹mha
Kurum arﬂivinde ay›klama ve imha birim arﬂivinde oldu¤u
gibi her 5 y›lda bir oluﬂturulacak komisyonca yap›l›r.
Kurum arﬂivinde yap›lacak kesin tasnif, dosya ve kutu
gruplar›n›n haz›rlanmas›, kurum arﬂivlerindeki muhafazas›na
lüzum görülmeyen ve ay›klama iﬂlemine tabi tutulacak belge
ve malzemenin ayr›lmas›ndan sonra yap›l›r.
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Belediyelere Elektronik Belge Yönetimi Sistem (EBYS)
Unsurlar› ve EBYS Güvenli¤i ile ‹lgili Temel ‹lkeler
TS13298:20151 Türk Standartlar› Enstitüsü’nün Bilgi Teknolojileri
‹htisas Grubu’nca 2007 y›l›nda ilk bas›m› yay›mlanan ve 2009
ikinci versiyonu ç›kan TS13298 Standard›n› güncel
gereksinimler çerçevesinde gözden geçirilmiﬂ son halini
oluﬂturmaktad›r. Standart belge yönetimi yaz›l›m
uygulamalar›nda olmas› gereken kriterleri uluslararas›
standartlar, uygulama örnekleri ve Türk Kamu Hukuku ve
kamusal iﬂleyiﬂi göz önüne alarak belirlemektedir.
Standart gerçekleﬂtirilen revizyonlara ek olarak kurumlar
aras› belge paylaﬂ›m›, kay›tl› elektronik postalar›n yönetimi,
elektronik yaz›ﬂma paketi ve elektronik arﬂivlerin yönetimi
üzerine yeni baﬂl›klar da içermektedir.
Kurumlar›n faaliyetlerini kay›t alt›na almas› ve bu bilgileri
paydaﬂlar› ile paylaﬂmas› kurumsal faaliyetlerin ayr›lmaz bir
parças›d›r. Herkesin, her zaman, her yerden kolayl›kla
ulaﬂabilece¤i ﬂeffaf, verimli ve sade bir kurum yap›s›
günümüzde modern ve demokratik kurumlar›n temel hedefi
haline gelmiﬂtir. Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerindeki geliﬂmeler
bu hedefi gerçekleﬂtirecek olgunlu¤a ulaﬂm›ﬂt›r ve her geçen
gün daha da geliﬂmektedir. Son y›llarda s›kça duydu¤umuz
e-ticaret ve e-devlet gibi kavramlar bu geliﬂmelerin bir
sonucudur. E-kurum yap›s›n›n temelini ise elektronik bilgi
sistemleri oluﬂturmaktad›r.
TS 13298 kurumsal iletiﬂim ve belge yönetimi faaliyetlerinde
ortak politikalar ve standartlar›n geliﬂtirilmesine duyulan
ihtiyac›n ürünü olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Tüm kullan›c›
gruplar›n›n rahtça kullanabilece¤i basit ve kolay anlaﬂ›l›r
sistemler geliﬂtirmek, kamusal iletiﬂimi güvenli platformlar
üzerinden etkin biçemde yürütmek, sistemlerin iﬂlerli¤ini
sürekli k›lmak standard›n temel hedefleri aras›ndad›r. Bu
çal›ﬂmalar "e-toplum"a geçiﬂ sürecini bir parças› olarak
de¤erlendirilmektedir.
Kurumlar›n faaliyetleri sonucu oluﬂan elektronik dokümanlar›n
belge özelli¤inin korunmas›, sistemlerin tasar›m aﬂamas›ndan
baﬂlayarak kal›c› saklamaya kadar bütün süreçlerin
tan›mlanmas› Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
1 TS 13298 Elektronik Belge ve Arﬂiv Yönetimi Sistemi. (2015). Türk Standartlar› Enstitüsü. 12 Ocak 2016
tarihinde https://www.tse.org.tr/ adresinden eriﬂildi.
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yaz›l›mlar›n›n temel özellikleri aras›nda olmak durumundad›r.
EBYS yaz›l›mlar› kurumsal bilgi sistemlerinin önemli bir
bileﬂenidir. Bu çerçevede kurumlarda kullan›lan tüm bilgi
sistemlerinin EBYS ile entegre çal›ﬂmas› beklenmektedir.
Kurumsal politika ve prosedürler ile eklentiler çerçevesinde
geliﬂtirilen EBYS uygulamalar›n›n ulusal ve uluslararas›
standartlara uyumu da sön derece önemli görülmektedir.
TS 13298’in 2015 versiyonuna eklenen önemli bir baﬂl›k
“Elektronik Arﬂivleme Sistemi Referans Modelidir (ELAS/RM).
Bu baﬂl›k alt›nda aﬂa¤›daki alt baﬂl›klar tan›mlanm›ﬂt›r:
• Elektronik belgelerin üretildikleri dönemdeki hukuki
varl›¤›n›n korunmas›.
• Sürekli saklanacak elektronik belgelerin kesintisiz
olarak eriﬂilebilirli¤inin sa¤lanmas›.
• Elektronik belgelerin üretildi¤i bilgi sistemi
platformundan ba¤›ms›z olarak eriﬂilebilir olmas›
için gerekli sistem gereksinimlerini.
• Elektronik arﬂivleme sistemleri uygulamalar›nda
bulunmas› gerekli temel arﬂivcilik fonksiyonlar› ve
elektronik arﬂivde yer alacak belgelerin sisteme
transfer, düzenleme, tan›mlama ve kullan›m› gibi
fonksiyonlara uygun üstveri modelini tan›mlanmas›.
TS 13298:2015 4 bölüm ve bunlar›n alt›nda alt bölümlerden
oluﬂmaktad›r:
• Sistem kriterleri: Sistem tasar›m› ve elektronik
belgelerin sisteme dahil edilmesi için gerekli olan
gereksinimler.
• Belge kriterleri: Elektronik belge özellikleri, say›sal
görüntüleme sistemleri ve fiziksel ortamdaki
belgelerin yönetimi ve EBYS içerisine entegrasyonu.
• Elektronik Arﬂivleme Sistemi Referans Modeli
(ELAS/RM): Elektronik ortamda üretilmiﬂ ya da
sonradan elektronik ortama aktar›lm›ﬂ olan arﬂiv
malzemesinin yönetimine yönelik kriterler.
• Üstveri elemanlar›: EBYS ve ELAS/RM’ye ait üst
veri gereksinimleri.
TS13298:2015 kurumlarda üretilen ve/veya üretilmesi muhtemel
elektronik dokümanlar›n belge niteli¤inin korunabilmesi için
gerekli standartlar›n belirlenmesini amaçlamaktad›r Bu
çerçevede kapsam›:
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• Elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) için
gerekli sistem gereksinimlerin, belirlemek
• EBYS için gerekli belge yönetim teknikleri ve
uygulamalar› tan›mlamak
• Elektronik belgelerin yönetilebilmesi için gerekli
gereksinimleri tan›mlamak
• Elektronik ortamda üretilmemiﬂ belgelerin yönetim
fonksiyonlar›n›n elektronik ortamda yürütülebilmesi
için gerekli gereksinimler tan›mlamak,
• Elektronik belgelerde bulunmas› gereken diplomatik
özellikleri belirlemek
• Elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin
sa¤lanmas› için al›nmas› gereken önlemleri
tan›mlamak
• Güvenli elektronik imza ve mühür sistemlerinin
uygulanmas› için gerekli sistem alt yap›s›n›n
tan›mlamak..
Standart içerisinde ayr›ca elektronik belgelerin arﬂivlenmesi
ve yönetimine yönelik olarak da aﬂa¤›daki baﬂl›klarda
saptamalar yap›lmaktad›r.
• Elektronik ortamda üretilmiﬂ ve kurumsal kimlik
do¤rulama sistemleri ve/veya elektronik/mobil
imza sistemleri ile imzalanm›ﬂ kurumsal belgeler
• Fiziksel ortamlarda üretilmiﬂ olup sonradan
say›sallaﬂt›rma yöntemi ile elektronik ortama
aktar›lm›ﬂ yaz›l›, bas›l›, çizili her türlü doküman ve
belgeler
• Dijital olarak üretilmiﬂ resim, ses ve görüntü kay›tlar
• Say›sallaﬂt›rma yöntemi ile elektronik ortama
aktar›lm›ﬂ analog resim, ses ve görüntü kay›tlar.
Standartta bilgi güvenli¤i ile ilgili herhangi bir bölüm olmamakla
birlikte konuya iliﬂkin TS ISO/IEC 27001 standard›na gönderme
yap›lmaktad›r.
Elektronik belge yönetimi sistem kriterleri belirlenirken
TS13298:2015 aﬂa¤›daki uluslararas› standartlara gönderme
yapmaktad›r.
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EN, ISO, IEC
vb.No

Ad›
(‹ngilizce)

TS No

Ad›
(Türkçe)

ISO/IEC 15489-1

Information and
documentation – Records
management – Part 1:
General

TS ISO
15489-1

Bilgi ve dokümantasyon
- Belge yönetimi Bölüm
1: Genel

ISO/IEC 15489-2

Information and
documentation – Records
management – Part 2:
Guidelines

TS ISO/TR
15489-2

Bilgi ve dokümantasyon
- Belge yönetimi - Bölüm
2: K›lavuzlar

ISO/IEC 27001

Information technology Security techniques Information security
management systems Requirements

TS ISO/IEC Bilgi teknolojisi 27001
Güvenlik teknikleri Bilgi güvenli¤i yönetim
sistemleri –
Gereksinimler

ISO 8601

Data elements and
interchange formats Information interchange
- Representation of dates
and times

TS ISO
8601

ISO/IEC 25051

Software engineering –
Software product Quality
Requirements and
Evaluation (SQuaRE) –
Requirements for quality
of Commercial Off-TheShelf (COTS) software
product and instructions
for testing

TS ISO/IEC Yaz›l›m mühendisli¤i 25051
Yaz›l›m ürünü kalite
gereksinimleri ve
de¤erlendirmesi
(SQuaRE) – Ticari
kullan›ma haz›r (COTS)
yaz›l›m ürünü kalitesi
için gereksinimler ve test
yönergeleri

ISO/IEC 15408

Information technology Security techniques Evaluation criteria for IT
security

TS ISO/IEC Bilgi teknolojisi 15408
Güvenlik teknikleri Bilgi teknolojisi güvenli¤i
için de¤erlendirme
kriterleri
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Veri elemanlar› ve
de¤iﬂim formatlar› - Bilgi
de¤iﬂimi - Tarih ve
zaman›n gösterimi

Di¤er Dokümanlar
Doküman Ad›

Yay›mlayan Kurum

Hukuki Dayanak

e-Yaz›ﬂma Teknik
Rehberi

T.C. Kalk›nma Bakanl›¤›
Bilgi Toplumu Daire
Baﬂkanl›¤›

28 Temmuz 2006 tarihli ve
26242 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanan 2006/38 say›l›
Yüksek Planlama Kurulu
Karar› ile uygulamaya konan
Bilgi Toplumu Stratejisi eki
Eylem Plan›’nda yer verilen
73 no’lu “Ortak Hizmetlerin
Oluﬂturulmas›” eylemi
kapsam›nda geliﬂtirilmiﬂtir.

Kay›tl› Elektronik Posta

Bilgi Teknolojileri ve
‹letiﬂim Kurumu (BTK)

Kay›tl› Elektronik Posta
Sistemine ‹liﬂkin Usul ve
Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik, 25 A¤ustos 2011
tarih ve 28036 say›l› Resmi
Gazete

e-Yaz›ﬂma Projesi ‹stemci
Kütüphaneleri Geliﬂtirici
K›lavuzu
Elektronik Doküman ve
Belge Yönetim Sistemi
TSE-CCCS-PP-003
Koruma Profili

Türk Standardlar› Enstitüsü
(TSE)

2013/4890 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› do¤rultusunda
yay›mlanan 20 Haziran 2013
tarihli ve 28683 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e giren Ulusal Siber
Güvenlik Stratejisi ve Eylem
Plan› Madde 12.

Temel Seviye Güvenlik
Belgelendirme K›lavuzu

Türk Standardlar› Enstitüsü
(TSE)

2013/4890 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› do¤rultusunda
yay›mlanan 20 Haziran 2013
tarihli ve 28683 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e giren Ulusal Siber
Güvenlik Stratejisi ve Eylem
Plan› Madde 12.

Birlikte Çal›ﬂabilirlik
Esaslar› Rehberi

T.C. Kalk›nma Bakanl›¤›
Bilgi Toplumu Daire
Baﬂkanl›¤›

2009/4 Say›l› Baﬂbakanl›k
Genelgesi, Kamu Bilgi
Sistemlerinde Birlikte
Çal›ﬂabilirlik Esaslar›, 28
ﬁubat 2009 tarihli ve 27155
say›l› Resmi Gazete

Resmi Yaz›ﬂma Kurallar›

Baﬂbakanl›k ‹dareyi
Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›

Resmî Yaz›ﬂmalarda
Uygulanacak Usul Ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik, 2
ﬁubat 2015 tarih ve 25658
Say›l› Resmi Gazete

Standart Dosya Plan›

Baﬂbakanl›k Devlet Arﬂivleri
Genel Müdürlü¤ü

2005/7 Say›l› Baﬂbakanl›k
Genelgesi, 25 Mart 2005 tarih
ve 25766 say›l› Resmi Gazete

Devlet Teﬂkilat› Veri
Taban›

Baﬂbakanl›k ‹dareyi
Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›

2011/1 Say›l› Baﬂbakanl›k
Genelgesi, 10 ﬁubat 2011
tarih ve 27842 say›l› Resmi
Gazete
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ISO 27001 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi ve Belge
Yönetimi Sistemlerinde Bilgi Güvenli¤i ile ‹lgili Genel
ilkeler
Kurumsal bilgi güvenlik sistemlerinin referans standard› ISO
27001’dir. ISO 27001 standard› bilgi güvenli¤i ile ilgili risk
analizlerinin yap›lmas›n›n ard›ndan düzeltici ve önleyici
faaliyetlerin devreye sokulmas›n› gerektirmektedir. Standart
çerçevesinde denetimlerin içeri¤i ISO 27002 standard›nda
ayr›nt›l› biçimde aç›klanmaktad›r. Aﬂa¤›da ISO 27002 ve
TÜB‹TAK UEKA’n›n çal›ﬂmalar› sonucunda kurumsal bilgi
güvenli¤i ile ilgili çal›ﬂma kapsam›nda önemli oldu¤unu
düﬂünülen temel konular s›ralanmaktad›r. Kurumsal bilgi ve
belge yönetimi sistemlerinin güvenli¤i ve sürdürebilirli¤i
organizasyonlar›n üzerinde en çok çal›ﬂt›¤› konular aras›nda
yer almaktad›r. Sürekli de¤iﬂen koﬂullar, geliﬂen teknolojiler
ve de¤iﬂen beklentiler sistem güvenli¤inin sürekli olarak
gözden geçirilmesi gerektirmektedir. Bu çerçevede ISO
27001’e dayanarak kurumlar›n birim ve ana bölümlerinde
konuya iliﬂkin mevcut koﬂullar› analiz edebilmesi son derece
önemli görülmektedir. Bu bölümde yer alan bilgi güvenli¤i
unsurlar› ISO 27001 ve TÜB‹TAK UEKA’n›n konuya iliﬂkin
haz›rlad›¤› k›lavuz temel al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
Güvenlik Politikalar›
• Üst yönetim taraf›ndan onaylanm›ﬂ bilgi güvenli¤i
politikas› belgesi var m›? Bu belge yay›nlanm›ﬂ ve
tüm çal›ﬂanlara ulaﬂt›r›lmas› sa¤lanm›ﬂ m›?
• Politika sahibinin sorumluluklar› yönetim taraf›ndan
onaylanm›ﬂ m›?
• Bilgi güvenli¤i politikas›n›n gözden geçirilmesi ile
ilgili prosedür var m›?
Kurum ‹çi Organizasyon
• Yönetim, kurum içinde uygulanacak güvenlik
tedbirlerini aktif olarak destekliyor mu? Destek,
bilgi güvenlili¤i ile ilgili hedeflerin belirlenmesi,
kurumun taahhütte bulunmas› ve sorumlular›n
atanmas› ile verilebilir.
• ‹ﬂ tan›mlar›na bilgi güvenli¤i sorumluluklar› eklenmiﬂ
mi?
• Kuruluﬂun bilgi varl›klar›n› korumak için yapmak
zorunda oldu¤u gizlilik anlaﬂmalar› ile ilgili ihtiyaçlar›
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aç›k olarak tan›mlanm›ﬂ durumda m›d›r ve gözden
geçirilmekte midir?
Üçüncü Taraf Eriﬂiminin Güvenli¤i
• Bilgi sistemlerine üçüncü taraflar›n eriﬂiminden
kaynaklanacak riskler belirleniyor ve eriﬂim hakk›
verilmeden önce bununla ilgili tedbirler al›n›yor
mu?
Varl›klarla ‹lgili Sorumluluklar
• Önemli tüm bilgi varl›klar›n› içeren bir varl›k
envanteri tutuluyor mu? Envanter haz›rlan›rken
aﬂa¤›da belirtilen varl›k türlerinin tamam› göz
önünde bulundurulmuﬂ mu?
• Bilgi: Veri Taban›, sözleﬂme ve anlaﬂmalar, sistem
dokümantasyonu vb.
• Yaz›l›m varl›klar›: Uygulama yaz›l›mlar›, sistem
yaz›l›mlar› ve yaz›l›m geliﬂtirme araçlar›.
• Fiziksel varl›klar: Bilgisayarlar ve iletiﬂim araçlar›.
• Hizmete dönük varl›klar: Bilgisayar ve iletiﬂim
hizmetleri, ›s›tma, ayd›nlatma, güç vb.
• Personel: Nitelik ve tecrübeleri ile birlikte.
• - Soyut varl›klar: Kuruluﬂun itibar› ve imaj› gibi.
• Önemli tüm bilgi varl›klar›n› içeren bir varl›k
envanteri tutuluyor mu? Envanter haz›rlan›rken
aﬂa¤›da belirtilen varl›k türlerinin tamam› göz
önünde bulundurulmuﬂ mu?
• Bilgi: Veri Taban›, sözleﬂme ve anlaﬂmalar, sistem
dokümantasyonu vb.
• Yaz›l›m varl›klar›: Uygulama yaz›l›mlar›, sistem
yaz›l›mlar› ve yaz›l›m geliﬂtirme araçlar›.
• Fiziksel varl›klar: Bilgisayarlar ve iletiﬂim araçlar›.
• Hizmete dönük varl›klar: Bilgisayar ve iletiﬂim
hizmetleri, ›s›tma, ayd›nlatma, güç vb.
• Personel: Nitelik ve tecrübeleri ile birlikte.
• Soyut varl›klar: Kuruluﬂun itibar› ve imaj› gibi.
Personel Güvenli¤i
• Kurumun bilgi güvenli¤i politikas› uyar›nca personele
düﬂen güvenlik rol ve sorumluluklar› belgelenmiﬂ
mi? ‹ﬂe al›nacak personele yüklenecek rol ve
sorumluluklar aç›kça tan›mlanm›ﬂ ve iﬂe al›nmadan
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önce personel taraf›ndan iyice anlaﬂ›lmas› sa¤lanm›ﬂ
m›?
• Kurumun tüm çal›ﬂanlar› ve üçüncü parti kullan›c›lar›
uygun bilgi güvenli¤i e¤itimlerini al›yorlar m›?
Kurumsal politika ve prosedürlerdeki
de¤iﬂikliklerden haberdar ediliyorlar m›?
Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
• Bilgi iﬂleme servisini korumak amac›yla herhangi
bir fiziksel s›n›r güvenli¤i tesisi kurulmuﬂ mu? (kart
kontrollü giriﬂ, duvarlar, insanl› nizamiye) Fiziksel
s›n›r güvenli¤i, içindeki bilgi varl›klar›n›n güvenlik
ihtiyaçlar› ve risk de¤erlendirme sürecinin sonucuna
göre oluﬂturulmuﬂ mu?
• Kurum içerisinde belli yerlere sadece yetkili
personelin giriﬂine izin verecek ﬂekilde kontrol
mekanizmalar› kurulmuﬂ mu?
• Ziyaretçilerin giriﬂ ve ç›k›ﬂ zamanlar› kaydediliyor
mu?
• Hassas bilgilerin bulundu¤u alanlar (kimlik
do¤rulama kart› ve PIN korumas› gibi yöntemlerle)
yetkisiz eriﬂime kapat›lm›ﬂ m›?
Kurum Arﬂiv Sistemi ve Arﬂivin Yerel Yönetim Birimleri
ile ‹liﬂkisine Yönelik ‹lkeler
TSE taraf›ndan 2006’da yay›mlanan TS 13212 Arﬂiv Mekanlar›n›n
Düzenlenmesi (TS13212; 2006) kapsaml› olarak arﬂiv
mekanlar›n›n organizasyonu ve arﬂiv uygulamalar›na iliﬂkin
temel ilkeleri ortaya koymaktad›r. Bu çerçevede yerel yönetim
arﬂivlerini de ilgilendiren konu baﬂl›klar› ve önemli maddeler
aﬂa¤›da s›ralanmaktad›r.
Fiziki yerleﬂim ve alanlar›na ait özellikler ile ilgili ilkeler
• Arﬂiv binalar›; jeolojik zemin etüdü yap›lm›ﬂ,
kendiliklerinden tehlike arz eden, su alt›nda kalan
arazilerden, killi ve kaygan, aﬂ›r› derecede rutubetli,
batakl›k ve termitlerin bask›n›na u¤ram›ﬂ yerlerden
uzakta inﬂa edilmelidir.
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Yap› ve iç donan›m özellikleri
Arﬂiv binalar›n›n özellikleri
• Arﬂiv binalar›nda katlar aras› döﬂemeler ve zemin,
tabliye beton ile kaplanmal›d›r.
• Arﬂiv binalar› d›ﬂ ve iç giriﬂleri, kontrollü geçiﬂ ve
güvenli¤i sa¤lay›c› teknik donan›ma sahip olmal›d›r.
• Arﬂiv binalar›nda dikkate al›nmas› gereken en
önemli husus, çat›lar›n su geçirmez olmas›d›r. Çat›,
inﬂaat tekni¤ine uygun yap›lmal› ve üzeri kiremit
ile kaplanmal›, madeni çat› kaplamalar› kullan›lmamal›d›r.
• Arﬂiv binalar›n›n inﬂaat›nda, betonarme inﬂaat tarz›
tercih edilmeli, rutubete ve s›cakl›¤a karﬂ› duvar
aralar› yal›t›m sa¤layan malzeme ile güçlendirilmelidir.
• Klimatizasyon merkezi, arﬂiv binas› d›ﬂ›nda olmal›d›r.
Arﬂiv depolar›n›n özellikleri
• Arﬂiv depolar›, arﬂivlerin kapsam alan› içerisinde
oluﬂan veya oluﬂacak belge hacmine göre, ihtiyaç
oran›nda inﬂa edilmelidir.
• Depo katlar› aras›nda, bina içinden ve d›ﬂ duvar
taraf›ndan tahliye merdivenleri yap›lmal›, her
depodan bu merdivenlere aç›lan, zemin kattan da
d›ﬂar›ya aç›lan dayan›kl› kap›lar konulmal›d›r.
• ‹nﬂaat safhas›nda dayan›kl› kap›, döﬂeme ve duvarlar
yap›larak yang›na karﬂ› izolasyon sa¤lanmal›d›r.
• Yang›n alarm ve ayd›nlatma sistemleri depolar›n
tavan›na, yang›n söndürme ve klimatizasyon
sistemleri ise raf bloklar› üst seviyesi hizas›nda
monte edilmelidir.
• Arﬂiv belgelerinin, ultra-viyole ›ﬂ›nlar›ndan korunmas›
için arﬂiv depolar›na pencere sistemleri
konulmamal›d›r.
• Katlar›n yüksekli¤i 2,7 m’yi geçmemelidir.
• Raflar›n yüksekli¤i 2,1 m-2,2 m aras›nda olmal›d›r.
• Raflar aras› geniﬂlik 70 cm - 80 cm, geliﬂ gidiﬂ
aral›klar› ise 100 cm - 120 cm aras›nda olmal›d›r.
• Raflar paslanmaz çelik yap›lmal›d›r, siyah sacdan
yap›lmas› halinde pasa, manyetik etkileﬂme¤e ve
yang›na dayan›kl› boya ile boyanm›ﬂ olmal›d›r.
• Raf malzemesinin kal›nl›¤› 1,5 mm - 2 mm aras›nda
seçilmelidir.
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Arﬂiv malzemelerinin korunmas› ile ilgili ilkeler
• Arﬂiv binas›nda TS 622’ye uygun y›ld›r›ml›k
(paratoner) tesis edilmelidir.
• Arﬂiv binas›n›n her kat›nda ayr› bir elektrik ﬂarteli
bulunmal›; ayr›ca merkezî bir ﬂartel kumanda
merkezi kurulmal›d›r.
• Depolar›n elektrik tesisat›, elektrik süpürgeleri,
nemlendirme, kurutma vb. cihazlar› kullanabilmek
için prizler bulunmal›d›r. Bu prizler ana geçiﬂlerde,
zeminden 40 cm-50 cm yükse¤e yerleﬂtirilmeli,
her 3 m-5 m’ye yerleﬂtirilen prizler, kapakl› olmal›d›r.
• Yang›n, TS 12115’e göre söndürülmelidir. Arﬂiv
binalar›, depolar, giriﬂler ve di¤er çal›ﬂma mahallerinde TS 862’ye uygun s›v› madde içermeyen yang›n
söndürücü tüpler bulundurulmal›d›r.
• Arﬂiv binalar›n›n, özellikle zemin katlar› kapal›
olmal›, h›rs›zl›¤a karﬂ› depo kap›lar› birden fazla
kilit, ﬂifre veya çeﬂitli alg›lay›c›larla (parmak izi,
göz vb.) takviye edilerek gerekli emniyet tedbirleri
al›nmal›d›r.
• Çok k›ymetli arﬂiv belgeleri için özel yerler inﬂa
edilmelidir.
• Rutubete karﬂ›, özellikle kapal› mahallerde ve
depolarda hava ve toz süzgeçleri kullan›lmal›,
depolardaki s›cakl›¤› 12 0C-18 0C’de sabit tutacak
bir ›s›tma sistemi kurulmal›, depolarda ›s› durumunu
gösterir termometreler bulunmal›d›r.
• Depolardaki arﬂiv belgelerinin kurumas›na ve çeﬂitli
fizikî de¤iﬂikliklere u¤ramas›n› engellemek için,
nem oran›n› %50-%60 aras›nda tutan, havay› su
buhar› ile nemlendiren rutubet al›c› sistem kurulmal›,
depolarda nem ölçer (higrometre) bulundurulmal›d›r.
• Arﬂiv depolar›nda mekanik havaland›rma TS 3419
ve TS 3420’ye uygun olmal›d›r.
• Depolarda TS 8358’e uygun, böceklerin ve
kemirgenlerin s›zmas›n› ve mikroorganizmalar›n
üremesini önleyecek her türlü tedbir al›nmal›, özel
döﬂeme malzemesi kullan›lmal›d›r.
• Elektrik lambalar› kal›n ve mat, cam fanus içine
al›nmal›, flüoresan ayd›nlatmadan kaç›n›lmal›d›r.
• Koruma tedbiri olarak belgeler raflara arﬂiv kutusu
veya etraf› kapal› ba¤c›kl› klasörler içinde
yerleﬂtirilmeli, arﬂiv kutusu içindeki her belge,
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belge gömle¤ine, belge gömlekleri de dosya içerisine
konulmal›d›r.
• Hava kirlili¤i vb. tesirlerle asit oran› yüksek belgelerin
asitlili¤ini nötralize etmek için dezadifikasyon
metotlar› uygulanmal›, bunun için gerekli gereçler
bulundurulmal›d›r.
• Mikrofilmler, foto¤raf negatifleri, sinema filmleri
vb. belgeler madeni “film kutular›” içerisinde rulolar
halinde saklanmal›d›r.
• Foto¤raflar ve plâklar asit üretmeyen, dayan›kl›,
cep biçimindeki arﬂiv zarflar› içinde bar›nd›r›lmal›d›r.
Çal›ﬂan Personel ‹le ‹lgili ‹lkeler
• Belge Yöneticisi / Arﬂiv Uzman›, üniversitelerin
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun en
az 3 y›l alan üzerine iﬂ deneyimine sahip ya da
ilgili alanda yüksek lisans derecesine sahip olmal›d›r.
• Arﬂivci (Arﬂivist), üniversitelerin Bilgi ve Belge
Yönetimi bölümlerinden 4 y›ll›k lisans derecesine
sahip olmal›d›r
• Yard›mc› arﬂiv eleman› en az lise mezunu olmal›;
ayr›ca arﬂivcilik ve arﬂiv uygulamalar› konusunda
hizmet içi e¤itim almal›d›r.
• Arﬂivlerde çal›ﬂan teknisyenler, ilgi alanlar›nda
meslekî formasyona ve belgeye sahip olmal›d›r.
• Arﬂiv çal›ﬂanlar›n›n görev, yetki ve sorumluluklar›
belirlenmiﬂ ve ilgililere tebli¤ edilmiﬂ olmal›d›r.
Sonuç ve De¤erlendirme
Ülkemizde belge yönetimi ve arﬂivcilik faaliyetlerini belirleyen
düzenlemeler sürekli yenilenmekte, at›l kalan düzenlemeler
yerine yeni uygulamalar›n nas›l yap›land›r›lmas› gerekti¤i en
önemli sorunlar aras›nda yer almaktad›r. Örne¤inde çal›ﬂma
kapsam›nda ç›k› tarihi 1988 olan Devlet Arﬂiv hizmetleri
Hakk›ndaki Yönetmelikte birçok yeni eklemeler yer almaktad›r.
Elektronik Belge Yönetimi Referans Modeli olan ve çeﬂitli
genelgelerle kamuda kullan›lmas› zorunlu tutulan TS 13298
Elektronik Belge Yönetimi Yaz›l›m Uygulamalar›na ‹liﬂkin
Standart 1997 y›l›nda yay›mlanmas›na karﬂ›n, 2009 , 2011 ve
2015 y›llar›nda ciddi revizyonlara u¤ram›ﬂt›r. Baﬂlang›çta 20
sayfa civar›ndaki standard›n 2015 versiyonu 80 sayfay› aﬂmakta
ve güvenli belge yönetimi yaz›l›m›n›n kurulumu üzerine son
derece önemli bilgiler içermektedir. 2015 versiyonunu temel
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fonksiyonlar›n›n ele al›nd›¤› bu çal›ﬂma konuya iliﬂkin ilk
ayr›nt›l› çal›ﬂmalar aras›nda say›labilir. Yine bilgi sistemleri
güvenli¤inde dünyada en yetkin referans standart olarak
görülen ISO 27001 üzerine belge yönetimi ve arﬂivcilik bak›ﬂ
aç›s›ndan ayr›nt›l› herhangi bir çal›ﬂma bulunmamaktad›r.
Bu çal›ﬂmada kurumlar›n kendi kendilerini denetleyebilmeleri
için soru baﬂl›klar›na dönüﬂtürülen ISO 27001’in temel ilkeleri,
yerel yönetimlerde arkl› bilgi sistemlerini de¤erlendirmek
için kullan›labilecektir.
Çal›ﬂma kapsam›nda yerel yönetimlerin merkezi arﬂivlerinin
yap›land›r›lmas›na iliﬂkin önemli veriler yer almaktad›r. ‹dari
ve yasal düzenlemelerle standartlara dayanarak verilen bilgiler
merkezi yerel yönetim arﬂivi olmayan belediyelerin merkezi
arﬂivin geliﬂtirilmesine referans alabilecek ve var olan ünite
arﬂivlerinin yeniden yap›land›r›lmas›nda kullan›labilecektir.
Çal›ﬂmada yer alan kavramsal bilgiler farkl› birimlerde çal›ﬂan
ve belge iﬂlemlerinde sorumlulu¤u olan personelin hizmet
içi e¤itiminde yararlan›labilecek bilgiler içermektedir.
Haz›rlanan çal›ﬂman›n yerel yönetimlerin bas›l› ve elektronik
belge yönetimi ve arﬂivcilik faaliyetlerinin geliﬂtirilmesine
katk› sa¤lamas› umulmaktad›r.
Yerel Yönetimlerde Arﬂiv/Belge Yönetim Süreci için
Genel Öneriler
Kurumsal belge yönetimi sistemleri organizasyonlardaki belge
ak›ﬂ›, belge yönetimi, arﬂivleme süreci ve arﬂivlenen belgelere
eriﬂimin sorunsuz olabilmesi için yol gösterecek nitelikte
olmak durumundad›r. Geliﬂtirilecek sistemlerin Türkiye’de
geçerli olan hukuksal koﬂullar› (yasa, yönetmelik vb.) ile
ulusal ve uluslararas› standartlarla uyumu son derece önemlidir.
Bu çerçevede sistem geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda aﬂa¤›daki
hususlar üzerinde durulmal›d›r:
• Yerel yönetimlerde bütünleﬂik bir kurumsal arﬂiv
sisteminin oluﬂturulmas›, birimlerin belge yönetimi
süreçleri konusunda birbirinden kopuk/ba¤›ms›z
hareket etmelerini engelleyecektir.
• Kullan›lan sistem her ne olursa olsun bilgiye tekrar
eriﬂim ve belge bütünlü¤ü için Standart Dosya Plan›
geliﬂtirilmeli ve düzenli aral›klarla güncellenmelidir.
• Bölümlerde gerçekleﬂtirilen tüm iﬂler ile belge (arﬂiv
belgesi) üreten tüm birimler arﬂiv/belge yönetimi
mant›¤› içinde, standartlara ve ulusal hukuki
gerekliliklere göre tan›mlanmal›d›r.
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• ‹ﬂ süreçlerinde h›z ve etkinli¤i son derece etkin
biçimde art›ran Elektronik Belge Yönetim Sistemlerine (EBYS) geçiﬂ sa¤lanmal›d›r. Bu çerçevede sa¤lanacak yaz›l›m›n TS 13297 T1 sertifikas›na sahip
olmas› e-‹mza, KEP entegrasyonu ve Birlikte Çal›ﬂabilirlik modüllerinin bulunmas› gerekmektedir.
• Yerel yönetimlerde geçmiﬂe yönelik bas›l› arﬂiv
belgelerinin dijitalleﬂtirilmesi (elektronik ortama
yüklenmesi, tan›mlanmas› ve indekslenmesi) üzerine
bir yol haritas› çizilmelidir. Bu çerçevede
dijitalleﬂtirme süreçleri, OCR, arﬂiv yaz›l›mlar› ve
kullan›c› hizmetlerine dönük iﬂ süreçleri yasal ve
idari gereksinimler ile uzun süre arﬂivleme politikalar›
çerçevesinde oluﬂturulmal›d›r.
• Güncel belgelerin yönetildi¤i EBYS sistemi ile
dijitalleﬂtirilmiﬂ belge ve arﬂiv kaynaklar› ile
güncelli¤ini kaybetmiﬂ içeri¤in yer ald›¤› arﬂiv
sistemleri birbirleriyle tam entegre olmal›d›r.
• Yerel yönetimlerde belge ve arﬂiv kaynaklar›n›n
önemli bir miktar› gizlilik ya da hizmete özel
koﬂullar içermektedir. Bu çerçevede elektronik be
bas›l› ortamlarda belge türlerine göre yetkilendirme
ve eriﬂim k›s›tlamalar›na iliﬂkin yaz›l› politikalar
oluﬂturulmal›d›r.
• Güncelli¤ini yitirmiﬂ arﬂiv belgelerinin ay›klama ve
imhas›na yönelik yasalarda belirlendi¤i biçimde
komisyonlar oluﬂturulmal›, usulüne uygun oluﬂturulacak imha tutanaklar› arﬂivlerde saklanmal›d›r.
• Bas›l› ve elektronik arﬂivlerde, arﬂivlemeye uygun
iklimlendirme, koruma, felakete haz›rl›k ve
yedekleme önlemleri al›nmal›d›r.
• Yukar›da s›ralanan koﬂullar› gerçekleﬂtirebilmek
için arﬂiv ve belge yönetim sürecinden sorumlu
olacak Bilgi ve Belge Yönetimi alan›nda en az 4
y›ll›k lisans e¤itimi alm›ﬂ çal›ﬂanlar istihdam
edilmelidir.
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