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Öz
‹ﬂ süreçlerini h›zl›, verimli, ﬂeffaf ve denetlenebilir ﬂekilde
yürütebilmek için belediyeler de elektronik belge yönetimi
sistemi kurmaktad›r. Fakat bu sistemlerin devaml›l›¤›yla ilgili
çeﬂitli güçlükler yaﬂand›¤› bilinmektedir. Bu güçlükler,
dijitalleﬂtirilen arﬂiv belgeleri için de geçerlidir. Bunlar bir
süre sonra çözüm bekleyen problemler olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Özellikle belgelerin otantikli¤inin korunmas›
ve dijital devaml›l›¤›n sa¤lanmas› s›ras›nda ortaya ç›kan bu
sorunlar öncelikli olarak ele al›nmas› gerekmektedir.
‹stanbul’daki ilçe belediyelerinde yap›lan saha çal›ﬂmas›nda
bu tür risklere sebep olan faktörlerden birinin de yaz›l›msal
problemler oldu¤u görülmüﬂtür. Bu problemler, uygulama
yaz›l›m›nda kullan›lan dilin geliﬂtirilmeye müsait olmamas›,
veri tabanlar›nda yap›lan kodlama giriﬂlerinin standard›n›n
bulunmamas›, veri tabanlar›n›n kullan›m›yla ilgili yeterli
dokümantasyonun haz›rlanmamas›, say›sallaﬂt›rmada
uluslararas› standart kay›t format›n›n kullan›lmamas›, bu
yaz›l›mlar›n dijital arﬂiv programlar› gibi belediyedeki di¤er
sistemlerle entegrasyonunun sa¤lanamamas› ve firmalar›n
kendi yaz›l›mlar›yla ilgili verileri paylaﬂmak istememeleri
ﬂeklinde s›ralanabilir. Türkiye’de farkl› kurumlar›n da benzer
sorunlar› yaﬂad›klar›n› tahmin etmek zor de¤ildir. Bu tür
problemlerin belediye özelinde ele al›nmas›yla, asl›nda birçok
kurumun ortak sorununun gündeme getirilmiﬂ olabilece¤i
düﬂünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Belgelerin Devaml›l›¤›,
Elektronik Belge Yönetimi, Belediyelerde e-Belge.

409

Giriﬂ
Di¤er kurumlar gibi belediyelerin de örgüt içerisindeki
iﬂlemlerini daha h›zl›, verimli, ﬂeffaf ve denetlenebilir ﬂekilde
yönetebilmek için çeﬂitli bilgi sistemleri kulland›¤› bilinmektedir.
‹lk göze çarpan örnekler internet, intranet, karar destek
sistemleri, iﬂ ak›ﬂ› sistemleri, veri madencili¤i araçlar›, içerik
yönetimi uygulamalar›, web portallar›d›r. Tüm bu sistemlerin
amac› kurumsal iﬂ süreçleri yürütülürken do¤al olarak üretilen
ve kullan›lan bilgileri kontrol alt›na al›p yönetebilmektir.
Bunu gerçekleﬂtirebilmek için sistemler bilgileri toplar, iﬂler,
s›n›fland›r›r, düzenleyip bütünlük içerisinde korurlar. Böylece
asl›nda karar mekanizmalar›na bilgiyi en k›sa zamanda
ulaﬂt›rmaya çal›ﬂan birbiri ile ba¤lant›l› parçalar bütününü
oluﬂtururlar (Laudon, 2000, s.7).
Bu parçalar›n önemli bir aya¤›n›, e-devlet uygulamalar›yla
birlikte daha çok ön plana ç›kan elektronik belge yönetimi
sistemleri meydana getirir. Tüm dünyada oldu¤u gibi
Türkiye’de de h›zla yayg›nlaﬂan e-belge yönetimi, bugün
belediyelerin bilgi iﬂlem, ve yaz› iﬂleri uygulamalar›nda
oldukça önemli bir yere sahiptir. Elektronik belge yönetimi
sisteminin iﬂletilmesi ile ilgili iﬂler, baz› yerlerde strateji
geliﬂtirme birimleri dahil olsa da, genellikle bu iki birim
taraf›ndan yürütülür. Belediyelerdeki fonksiyonlar›n bürokratik
ve idari kurallara uygun yürütülmesini yaz› iﬂleri takip ederken,
sistemin yaz›l›m ve donan›ma iliﬂkin gereksinimlerini
karﬂ›lamak ve kesintisiz iﬂlemesini sa¤lamak görevini bilgi
iﬂlem üstlenir.
2009 y›l›nda Türkiye’de Baﬂbakanl›¤a ba¤l› Devlet Arﬂivleri
Genel Müdürlü¤ünde düzenlenmiﬂ olan Elektronik Belge
Yönetimi Bilgilendirme Toplant›s›na kat›lan kurum
temsilcilerine uygulanan bir anket sonucuna göre belirtilen
y›l itibariyle kurumlar›n %19’nun tamamen, %47’sinin ise
k›smen EBYS’ye geçti¤ini, %15’inde kurulma aﬂamas›nda
oldu¤u yine %15’inde de her hangi bir çal›ﬂma olmad›¤›n›
ö¤reniyoruz (Kandur, 2011, s.6-11). Son dönemde birçok
belediyenin ise e-doküman/belge yönetimi sistemi kurdu¤u,
kurmaya çal›ﬂt›¤›, projelendirdi¤i ya da stratejik planlar›nda
yer verdi¤ini görmekteyiz. 2013 y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂmaya
göre ‹stanbul’daki ilçe belediyelerinde ise durum ﬂöyledir.
Elektronik belge yönetimi çal›ﬂmalar›yla ilgili olarak otuz
dokuz belediye üzerinde yap›lmak istenen çal›ﬂmaya katk›da
bulunan otuz üç belediyeden on dokuzu elektronik belge
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yönetimiyle ilgili bir faaliyet gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bunlar içerisinde
beﬂ tanesi sistemi kullanmaktad›r. Biri test aﬂamas›ndad›r.
Üç tanesi birkaç müdürlükte pilot uygulamaya geçmiﬂtir. On
tanesi ise bir yaz›l›m› sat›n alm›ﬂ olmas›na ra¤men hiç
kullanamamaktad›r. Bu otuz üç belediyeden on üçü arﬂivdeki
evraklar›n›n tamam›n›, sekiz tanesi bir k›sm›n› dijitalleﬂtirmiﬂ;
on iki tanesi ise henüz böyle bir çal›ﬂma baﬂlatmam›ﬂt›r
(Çiçek, 2013, s.878-880).
Ço¤u bilgi sisteminde oldu¤u gibi EBYS de avantajlar› kadar
dezavantajlar›yla birlikte gelmektedir. Bu sistemi kullanmaya
çal›ﬂan belediyelerde üretilen ve say›sallaﬂt›r›lan e-belgelerle
ilgili çeﬂitli problemler yaﬂand›¤› görülmektedir. Özellikle
kullan›m, koruma ve otantiklik konular›nda dijital devaml›l›¤›n
sa¤lanmas›yla ilgili olarak ortaya ç›kan sorunlar çözüm
beklemektedir.
‹stanbul’daki farkl› belediyelerde yap›lan yerinde gözlem ve
inceleme ile bilgi iﬂlemci ve bilgi belge uzmanlar›yla yap›lan
görüﬂmelerde bu tür risklere bir tak›m unsurlar›n sebep
oldu¤u görülmüﬂtür. Sistemin yanl›ﬂ projelendirilmesi, proje
öncesi yeterli pilot çal›ﬂman›n yap›lmamas›, planlama eksikli¤i,
ekibin do¤ru kurulamamas› ve uygulama yaz›l›m›ndan
kaynaklanan problemler ilk göze çarpan unsurlard›r. Bunlar›n
her biri ayr› ayr› tart›ﬂ›lmas› ve üzerinde çal›ﬂ›lmas› gereken
konulard›r. Bu çal›ﬂmada elektronik belge yönetimi
sistemlerinde uygulama yaz›l›m›ndan kaynaklanan
problemlerin bir k›sm› ele al›n›p; konuya, daha çok bilgi ve
belge yönetimi aç›s›ndan dikkat çekilecektir. Makale, bütün
içerisinde örnekleme yap›larak tespit edilen belediyelerde
yürütülen saha çal›ﬂmas›n› kapsamaktad›r.
Literatür ‹ncelemesi
e-Devlet uygulama çabalar›, kurumlarda bir tak›m elektronik
dönüﬂümleri zorunlu k›lm›ﬂt›r. Ço¤u kurumda oldu¤u gibi
belediyelerde de e-dönüﬂüm için çeﬂitli projeler hayata
geçirilmiﬂtir. Türkiye Biliﬂim Vakf›n›n 2012 y›l›nda yapt›¤› bir
araﬂt›rmada vatandaﬂlar›n internette devlet ve belediye ile
iletiﬂime geçildi¤inde e-devlet ve e-belediye uygulamalar›
kapsam›nda % 69’nun bilgi aramak, %41’inin e-posta gönderip
almak, % 24’ünün form indirmek ve form yüklemek için
kulland›klar›n› belirtmiﬂlerdir (e-Devlet/e-Belediye Kullan›c›
Memnuniyeti Araﬂt›rmas›, 2012, s. 28). Burada dikkat çeken
bir husus belge yönetimi kapsam›nda nitelenebilecek olan
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form ve belge iﬂlemleridir. Belge formlar›yla iﬂlem yapmakla
alakal› uygulamalar›n düﬂük olmas›n›n, kurumlardaki elektronik
belge uygulamalar›yla iliﬂkili alt yap›n›n yeterli düzeyde
olmamas›na ba¤lanabilir (Çiçek, 2013, s.881). Bu konuda
ipucu sa¤layan bir veri de ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n 2011 y›l›nda
‹l Özel ‹dareleri ve Belediyeler üzerinde gerçekleﬂtirdi¤i edevlet-yerel uygulamalar anketidir. Çal›ﬂmada elektronik
belge yönetimiyle do¤rudan ba¤lant›s› olan e-imza uygulamalar›n›n %1 gibi oldukça düﬂük oldu¤unun görülmesidir
(e-Devlet Uygulamalar› Anketi Raporlamas›, 2011, s.28-29).
2016 y›l›na gelindi¤inde, her ne kadar aradan yaklaﬂ›k beﬂ
y›ll›k bir süre geçmiﬂ olmas›na ra¤men EBYS uygulamalar› artsa da istenen düzeyde de¤ildir.
e-Devletin ayr›lmaz bir parças› olan elektronik belge
yönetiminin farkl› boyutlar›n›n incelendi¤i çeﬂitli kaynaklara
rastlamaktay›z. Konuyla ilgili kaynaklar taran›rken genelde
elektronik belge yönetimi sistemleri, özelde ise bunlar›n
sürdürülebilirli¤i ve dijital devaml›kla ilgili sorunlar›n tüm
dünyada tart›ﬂ›ld›¤› görülmüﬂtür. Hatta, daha önceden baﬂlayan
bu tür tart›ﬂmalar›n 2000’li y›llarda yo¤unluk kazand›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r. Örne¤in 2005 y›l› sonuçlar› yay›nlanan bir
araﬂt›rmaya göre kurumlarda iyi niyetli gayretlere ra¤men
elektronik belge yönetimi konusundaki çal›ﬂmalar çok da
baﬂar›l› bulunmamaktad›r. Dahas›, projeler yüksek oranda
baﬂar›s›zl›kla sonuçlanmaktad›r. Araﬂt›rmada büyük ölçekli
EBYS projelerinde bu oran›n %50’leri geçti¤i ifade edilmektedir
(Dorsey, 2005).
Bu tür projelerde iyi bir uygulama yaz›l›m› ürünle çal›ﬂmak
odak noktalarsan biridir. Bu yüzden yaz›l›mlarla ilgili
çal›ﬂmalar dikkat çekicidir. Bunlar içerisinde en çok
bilinenlerden biri, Amerika’daki Milli Arﬂiv ve Belge ‹daresi
(National Archives and Records Administration-NARA)’nin
katk›lar›yla ilk 1997 y›l›nda ç›kan, en son güncellemelerden
biri 2007 y›l›nda yay›nlanan DoD 5015.2 Elektronik Belge
Yönetim Yaz›l›m Uygulamalar› Standard›d›r (DoD 5015.02
STD, 2007). Birçok çal›ﬂmaya da kaynakl›k etmiﬂtir. Daha
sonra bu çal›ﬂma temel al›narak 2001 y›l›nda ‹ngiliz Milli
Arﬂivi (British Public Records Office) ve Avrupa Birli¤i (AB)
taraf›ndan “Elektronik Belge Yönetimi Model Gereksinimi
(Model Requirements for Electronic Records Management MoReq) adl› rehber ç›kar›lm›ﬂt›r (MoReg2 Specification, 2008).
Bu tür çal›ﬂmalar bulunmas›na ra¤men ne yaz›k ki Dorsey’in
2005 y›l›nda ço¤u Bat›l› ülke için aç›klad›¤› baﬂar›s›z proje
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sonuçlar› gibi Türkiye’de de devaml›l›¤› olmayan elektronik
belge yönetimi projelerine rastlamaktay›z.
Elektronik belge yönetimi ve arﬂiv uygulamalar› konusunda
k›ymetli akademik çal›ﬂmalar› bulunan Özgür Külcü’nün
proje yürütücülü¤ünü yapt›¤› bir çal›ﬂmada ç›kan sonuçlar
hayli ilginçtir. Çal›ﬂma, her ne kadar Türkiye’deki üniversitelerle
s›n›rl› olsa da -özellikle uygulama yaz›l›mlar›n›n yap›s›, tedarik
ﬂekilleri ve uygulama yerleri benzerlik gösterdi¤inden- buna
yak›n sonuçlar belediyeler için de düﬂünülebilir. Projede
sisteme dönük elde edilen bulgular›n bir k›sm› ﬂu ﬂekildedir:
• Aranan bilgiye eriﬂim sa¤lamada güçlükler
yaﬂanmaktad›r. ‹çeri¤in uzun süre korunmas› tehdit
alt›ndad›r.
• Bilginin bütünlü¤ü ve özgünlü¤ünün korunmas›
riskler taﬂ›maktad›r. Sistem güvenlik tehditlerine
aç›kt›r.
• Yedekleme olanaklar› yetersizdir (Külcü, 2014b,
s.255).
Üniversitelerle alakal› bu risk ve tehditler, ço¤u yerde
belediyeler için de gereçlidir. Dolay›s›yla bu kurumlar da
yak›n gelecekte çeﬂitli problemlerle yüz yüze kalacaklard›r:
Bugün üretilen e-bilgilere eriﬂebilecekler mi? e-Belgeler ilk
üretildi¤i özgünlükte ve otantiklikte bulabilecek mi? Bunun
için belediyeler ne tür stratejik planlar yapmal›? Hüseyin
Odabaﬂ’›n belirtti¤i gibi kurumlar›n farkl› formatta üretip yine
farkl› taﬂ›y›c› ortamda tuttu¤u e-belgelere teknolojik göç
yapt›r›lmazsa, gelecekte kullanamama riski oldukça yüksektir
(Odabaﬂ, 2010, s.6).
Problemler
Kamu idaresine ba¤l› organlarda yürütülmeye çal›ﬂ›lan
elektronik belge yönetimi sistemlerinde genelden özele birçok
güçlükle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Örne¤in elektronik belge yönetimi
sistemlerinin yap›land›r›lmas›na yönelik kayda de¤er görüﬂler
ortaya koyan Mehmet Bilge Ka¤an Önaçan ve arkadaﬂlar›
EBYS’lerde uygulama yaz›l›m›yla ilgili olan ﬂu sorunlar›
gündeme getirmiﬂlerdir. Sistemin yeterince h›zl› çal›ﬂmamas›;
s›k sorun ç›karmas› ve özellikle bir firmaya ba¤›ml› ise
çözümün uzun sürebilmesi; kurumun di¤er bilgi sistemleriyle
uyumlu ve birlikte çal›ﬂabilir olmamas› bunlardan bir kaç›d›r
(Önaçan, 2012, s.19).
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Birçok kurumun da bu genel sorunlar› yaﬂad›¤› bilinmektedir.
Hatta, daha özel problemler de ç›kabilmektedir. Hat›r› say›l›r
bütçeler ayr›larak giriﬂilen EBYS’lerde belediyelerin bir k›sm›,
sistemde devaml›l›k sorunu yaﬂamakta, ortaya ç›kan ürünlerin
uzun süre korunmas› ve kullan›m›yla ilgili olarak teknolojiyi
göç ettirememek, yeni sistemlerle uyumlaﬂt›ramamak gibi
güçlüklerle yüz yüze kalmaktad›r. Bu tür sorunlar kullan›c›dan,
kurumdan, yaz›l›m ve donan›ma dayal› teknik altyap›
yetersizli¤inden, proje ekibinden, tedarikçi firmadan
kaynaklanabilmektedir. Bu sorunlar›n bir k›sm›n›n da EBYS
uygulama yaz›l›m›na dayal› etkenler oldu¤u söylenebilir.
Saha çal›ﬂmas› s›ras›nda ﬂu problemlerin öne ç›kt›¤›
görülmüﬂtür.
• Yaz›l›m dilinin geliﬂtirilmeye müsait olmamas›,
• Veri tabanlar›ndaki kodlama giriﬂlerinde standard›n
bulunmamas›,
• Dijitalleﬂtirme yap›l›rken kay›t format›nda yanl›ﬂ
tercihler,
• Dokümantasyonun haz›rlanmamas›,
• Farkl› yaz›l›mlarla entegrasyonunun sa¤lanamamas›.
Ka¤›d›n yerini giderek her gün standard› ve format› de¤iﬂen
elektronik ortama b›rakmas›, uzun vadede koruma ve eriﬂim
konusunda ciddi riskler bar›nd›rmaktad›r. Bu durum güçlüklerle
karﬂ›laﬂ›ld›kça daha belirginleﬂmektedir. Risk ve tehditler
giderilemedi¤i takdirde, sorunlar kar yuma¤› gibi büyümeye
devam edecektir.
Uygulama Yaz›l›mlar›
Kurumsal belgelerin elektronik ortamda yönetimiyle ilgili
uygulamalarda iﬂletim sistemi, sistem yaz›l›m›, a¤ yaz›l›m› ve
uygulama yaz›l›m›n›n yer ald›¤› bilinmektedir. ‹ﬂletim sistemi
elektronik sistemdeki donan›m kaynaklar›n›n kullan›m›n›,
koruma, kontrol ve yönetim faaliyetlerini yürütür. Bir yönüyle
teknolojik araçlar olan donan›m ile onlar› kullanmaya yarayan
yaz›l›m aras›nda köprü oluﬂturur. Linux, Nowell, Unix, Mac
OS, Windows vb. birçok iﬂletim sistemi kullan›ld›¤›
bilinmektedir (Çiçek, 2011a, s.97). Sistem araçlar› olarak
belirtilen sistem yaz›l›mlar›, iﬂletim sisteminde oldu¤u gibi
uygulama programlar›n› geliﬂtirmeye, korumaya ve yönetmeye
yarar. Makine dilleri, yüksek düzey diller, derleyiciler,
yorumlay›c›lar ve çeviriciler en belirgin sistem araçlar›d›r. A¤
yaz›l›mlar›, bir veya daha fazla bilgisayar uygulamalar›n›n
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iletiﬂim gereksinimlerini bir araya getirebilmek için a¤lar› ve
onlar›n kaynaklar›n› yönetir. Protokoller, yönlendirmeler,
anahtarlama yaz›l›mlar› bunun örnekleridir. Belgelerin
üretilmesini, iletimini, üstverilerinin oluﬂturulmas›n› sa¤layan
araç ise uygulama yaz›l›mlar›d›r. Günlük iﬂlemleri yürütmek,
kurumlar›n ve bireylerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için geliﬂtirilmiﬂ
farkl› türleri bulunan ürünler, kelime iﬂlemciler ve veri taban›
programlar› vb. yaz›l›mlard›r (InterPARES Project, 2000, s.910).
Bugün piyasalarda çeﬂitli iﬂlerde kullanmak için yüzlerce
farkl› uygulama yaz›l›m› ürünle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Her ürün
kendi ölçe¤inde avantajlar kadar dezavantajlar bar›nd›rmaktad›r.
Yaz›l›mlar›n do¤abilecek aksakl›klar›n› giderip, dezavantaj
oluﬂturabilecek taraflar›n› en aza indirmek için muhasebeden
insan kaynaklar›na, imalattan co¤rafyaya kadar her saha
kendi uygulama yaz›l›mlar›na ﬂekil verecek standart, rehber,
referans modeli ad›yla prosedürler ç›karmaktad›r. Örgütlerde
üretilen elektronik belgelerin yönetimiyle ilgili de prosedürlerle
karﬂ›laﬂmaktay›z. Belge yönetiminin iﬂ süreçlerinin nas›l
olmas› gerekti¤i yan› s›ra kullan›lacak uygulama yaz›l›m›n›n
sistem kriterleri konusunda da bir tak›m prosedürler
ç›kar›lm›ﬂt›r. Ayn› zamanda elektronik belge yönetimi sistemleri
için geliﬂtirilecek uygulama yaz›l›mlar› için de rehber ve
standartlar oldu¤unu görüyoruz. Elektronik Belge Yönetimi
Yaz›l›m Uygulamalar› Haz›rlama Kriterleri Standard›nda
zorunlu olan gereksinimler ile zorunlu olmayanlar verilmiﬂtir
(DoD 5015.02 STD, 2007). Böylece kurumun ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layacak ve devaml›l›¤› olan bir yaz›l›m›n ortaya ç›kmas›n›
sa¤layacak kriterler aç›klanm›ﬂt›r. Ayn› dönemde Türkiye’de
ç›kan baﬂka bir prosedür ise TS 13298 Standart numaras›yla
bilinen Elektronik Belge Yönetimi Standard›d›r (2007).
Türkiye’de ilk 2007’de yay›nlan›p, farkl› y›llarda güncellenmiﬂ
bu Standard›n en son sürümü Ekim 2015’de ç›km›ﬂ olup, bu
sürüme Arﬂiv Yönetimi Modülü de eklenmiﬂtir (2015).
Standartta birçok sistem kriteri ve elektronik arﬂiv uygulamalar›
aç›klan›rken, bir uygulama yaz›l›m›n›n sa¤lamas› gereken
koﬂullar da belirtilmiﬂtir.
Kurumlarda gerçekleﬂtirilen elektronik belge yönetimi
çal›ﬂmalar›nda uluslararas› ölçekte geliﬂtirilmiﬂ yaz›l›mlar
bulunabildi¤i gibi yerli kuruluﬂlar taraf›ndan üretilmiﬂ olanlar
da kullan›lmaktad›r. Hatta, bu ürünlerin bir k›sm›, kurumlar›n
kendi öz kaynaklar›yla da geliﬂtirilmiﬂ olabilir. Bunlar›n
baz›lar›nda TS 13298 Standard› sertifikas› bulunurken bir
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k›sm›n›n sahip olmad›¤› bilinmektedir. Türk Standartlar›
Enstitüsünün sitesine bak›ld›¤›nda Nisan 2016 itibariyle 32
firman›n bu sertifikaya sahip oldu¤unu görüyoruz (TSE
Sorgulama, 2016). Kald› ki özellikle kamu kurumlar›n›n
kullanacaklar› uygulama yaz›l›mlar›n›n bu Standarda uygun
olmas› gerekti¤i Baﬂbakanl›¤›n 2008/16 say›l› Genelgesiyle
belirtilmiﬂtir (Genelge).
EBYS’lerde uygulama programlar›, elektronik belgenin üretim,
iletim ve kullan›m›n›n gerçekleﬂtirildi¤i yaz›l›mlard›r. Bunlar,
elektronik belgenin sunum özellikleri ve dosya format
özellikleri kazanmas›n› sa¤lar (TS 13298, s.30-31). Uygulama
yaz›l›mlar› farkl› teknolojiler ve yaz›l›m dilleri üzerine
geliﬂtirilmiﬂ kurumsal web uygulamalar›d›r. Örne¤in baz›
yaz›l›mlar sharepoint teknolojisi üzerine bina edilebilmektedir.
EBYS uygulama yaz›l›mlar› farkl› modüllerin çal›ﬂmas›yla
bütünlük arz eder. Bunlar gelen belgeler modülü, giden
belgeler modülü, organizasyon a¤ac›, arama modülü,
dosyalama ve arﬂiv modülü gibi bileﬂenlerdir.
Elektronik belge yönetimi aç›s›ndan her bir uygulama yaz›l›m›
ürün kullan›c› ara yüzü, veri yap›lar›, iﬂlem ak›ﬂ›, kuruma
özgü bir ürün olarak kapal› bir ﬂekilde muhafaza edilmektedir
(Oatway, 2004, s.4). Bu faktörler, kurumsal yap›ya özgü
yaz›l›m çözümlerinin geliﬂtirilmesi ve devaml›l›¤›n›n
sa¤lanmas›n› zorunlu k›larken, di¤er taraftan sistemin
sürdürülebilirli¤i için uluslararas› standartlar›n dikkate al›nmas›
kaç›n›lmazd›r. Genel nitelikli paket yaz›l›mlar gerek mali
aç›dan ve gerekse güvenlik aç›s›ndan elektronik belgelerin
yönetilmesinde önemli riskler taﬂ›maktad›r. Firmaya ba¤›ml›
bir çözümün kullan›lmas›, uzun vadede ciddi sorunlara sebep
olabilmektedir. Al›nan paket yaz›l›mlar›n uygulanmas›nda
ve güncellenmesinde ek maliyetler oluﬂabilmektedir. Kurumsal
olarak ortaya konulacak yaz›l›m çözümleri tercih edilmelidir.
Yaz›l›m ürünlerinde öne ç›kan sorunlardan biri sürdürülebilir
hizmet kalitesidir. Bu hizmet kalitesinin sa¤lanmas› için
zaman›nda gerekli de¤iﬂiklikler yap›labilmelidir. Bunun için
d›ﬂ kaynakl› iyi bir hizmet tedariki ya da kurumda yeterli
uzman personelin bulunmas› gereklidir. Olmamas› durumunda
teknolojik de¤iﬂimlere paralel olarak yaz›l›mlarda gerekli
güncelleme iﬂlemlerinin yap›lamamas› sonucu do¤acakt›r.
Ne yaz›k ki günümüzde çok h›zl› de¤iﬂen teknolojik ortamda
kurumlar›n bunu baﬂarmalar›n›n oldukça zor gözüktü¤ü
bilinen bir gerçektir. Çözüm ise kurum yap›s›na ve uluslararas›
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standartlara uygun çözümler geliﬂtirmek için sisteme ihtiyaç
duyan kurum ile bu konuda çözüm sunan firmalar›n birlikte
çal›ﬂarak uluslararas› standartlara uygun sistemlerin
geliﬂtirilmesidir (Özdemirci ve Ayd›n, 2011, s.113). Bu konuda
Türkiye’de öne ç›kan bir prosedür kurumlar›n birlikte
çal›ﬂabilirlik esaslar› ile TS 13298 Elektronik Belge ve Arﬂiv
Yönetimi Standard›’d›r. Bu Standart çerçevesinde asl›nda
elektronik belge yönetimi programlar›n›n yap›sal koﬂullar›
tan›mlanm›ﬂt›r. Ancak, yürürlü¤e giren düzenlemelerin
uygulanmas› ile ilgili yasal yapt›r›mlar›n yetersizli¤i ve
kurumlar›n konuya iliﬂkin bilgi eksiklikleri, program geliﬂtirme
faaliyetlerinin yaz›l›m hizmeti veren firmalar›n insaf›na
b›rak›lmas›, bu koﬂullar›n oluﬂmas›n› engellemektedir (Külcü,
2014a, s.329). ‹yi bir EBYS yaz›l›m›n›n hizmet kalitesinin
sürdürülebilir olmas› için TS 13298’e uyumlu, ayn› zamanda
TS ISO/IEC 25051 yaz›l›m kalitesi standard› ve test
yönergelerinin gereksinimlerini karﬂ›layan, kullan›c›
dokümantasyonu bulunan, fonksiyonel testleri TS 13298
kapsam›nda ve sahada gerçek senaryolar üzerinde pilot
denemelerle yap›lm›ﬂ olmal›d›r (TS 13298, s.25).
Bulgular
EBYS’lerde belgeler yönetilmeye çal›ﬂ›l›rken, amaç bir belgeyi
üretildi¤i gibi koruyabilmektir. Bu durum bir yönüyle belgenin
özgünlü¤ünün muhafazas›d›r. e-Belgelerde özgünlük, üreticinin
belirledi¤i içerik ve format›n bozulmadan korunmas›d›r.
Bütünlük ise belgenin muhataba de¤iﬂtirilmeden özgün
haliyle iletilmesidir. Bunu sa¤layamayan sistemlerde problem
niteli¤inde güçlükler yaﬂanabilmektedir.
Bir uygulama yaz›l›m›n›n, örgütün iﬂ süreçlerini gerekli
hukuki, idari ve kurum kültürünün oluﬂturdu¤u geleneklere
göre yürütmesi gerekti¤i düﬂünülür. Bundan hareketle
yaz›l›m›n bürokratik iﬂleyiﬂi yans›tmas› beklenir. Önaçan’a
göre tedarik edilecek EBYS uygulamas›n›n kurum içi belge
yönetim süreçlerine uydurulabilece¤i beklenirken baz›
durumlarda da süreçlerin yaz›l›ma uydurulmas› gerekti¤i
gözden uzak tutulmamal›d›r (2012, s.21). Çünkü her türlü
geleneksel belge iﬂlemine sistemde karﬂ›l›k bulunmas› mümkün
olmayabilir. Daha do¤rusu yaz›l›m›n kabiliyeti, iﬂ yapabilirli¤i
ve performans› buna izin vermeyebilir. Dolay›s›yla uygulama
yaz›l›mlar›yla ilgili beklentiler de¤erlendirildi¤inde konuya
bu aç›dan bakmakta fayda görülmektedir.
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Saha çal›ﬂmas› s›ras›nda EBYS uygulama yaz›l›mlar›yla ilgili
karﬂ›laﬂ›lan baz› problemler ve bunlar›n analizi ﬂu ﬂekildedir:
Yaz›l›m dilinin geliﬂtirilmeye müsait olmamas›
Uygulama yaz›l›mlar›, iﬂ süreci ve iﬂlemleri önceden tasarlanm›ﬂ
iﬂlerin elektronik ortamda gerçekleﬂmesi için bilgisayarlara
nelerin yap›lmas› gerekti¤ini bildiren komutlard›r. Basic,
Cobol, Pascal, Java, C, C++ gibi programlama dilleri ile ortaya
ç›kan bu yaz›l›mlar kaynak kodu olarak bilinen yüksek
düzeyli komutlar kümesidir. Çok çeﬂitli kurallar ve kodlar
toplulu¤u olan bu programlama dilleri, insanlarla bilgisayar
aras›nda tercümanl›k görevi üstlenirler (Programlama Dilleri,
2016).
Günümüzde belirli bir telif hakk›na ve patente ba¤lanm›ﬂ,
özel mülk olan yaz›l›mlar yan› s›ra özgür veya aç›k kaynak
kodlu yaz›l›mlar bulunmaktad›r. Kaynak kodu aç›k olanlar,
herkesin istedi¤i gibi temin edip kullanabildi¤i ürünlerdir.
Bu türden yaz›l›mlar›n sadece kullan›m hakk› de¤il ayn›
zamanda kiﬂi veya kurumun ihtiyac›na göre geliﬂtirilme ve
iﬂin niteli¤ine göre uyarlanma hakk›na da sahip olunur. Buna,
yaz›l›m›n geliﬂtirilmiﬂ veya uyarlanm›ﬂ halinin baﬂkalar›na
yayma hakk› da dâhildir (Arslan, 2011, s.3). Firmalar›n
geliﬂtirdi¤i ve özel mülk niteli¤indeki yaz›l›mlar kar amac›
güdülen ürünler oldu¤undan, yetkili kiﬂiler d›ﬂ›nda programa
müdahale edilemez. Burada amaç, emek verilerek geliﬂtirilmiﬂ
oldu¤u düﬂünülen yaz›l›m›n telif haklar›n› korumakt›r. Bu
hakk› koruyabilmek için firma genellikle ticari s›r kapsam›nda
yaz›l›m›n kaynak kodunu gizleme yoluna gider. Böylece o
program›n nas›l çal›ﬂt›¤›n›n ö¤renilmesi engellenir. Do¤al
olarak tedarikçi taraf, kendi iste¤i do¤rultusunda, yaz›l›ma
müdahale edip de¤iﬂtiremez (Arslan, s.4).
Elektronik belge yönetimi uygulama yaz›l›mlar› bu iki türden
diller arac›l›¤›yla geliﬂtirilir. Her iki yolla geliﬂtirilen ürünlerde
belge yönetiminin ve bürokrasinin bir tak›m sistem kriteri
ve protokol kurallar›n› iﬂletebilmesi beklenir. Bir yaz›l›m
ürünü, türünden ba¤›ms›z olarak öncelikle ﬂu özellikleri
taﬂ›mal›d›r:
Güvenilirlik: Sistemin kullan›c› müdahalesi olmadan ne
kadar süre ayakta kalabildi¤i,
Kalite: Belirli bir kod blo¤undaki hata say›s›n›n azl›¤›,
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Güvenlik: Yaz›l›m›n yetkisiz eylemlere (virüs vb.) karﬂ›
ne kadar koruma sa¤lad›¤›,
Esneklik: Müﬂterinin özel ihtiyaçlar›na ne ölçüde cevap
verebildi¤i ve farkl› ortamlarda sorunsuz çal›ﬂ›p
çal›ﬂmad›¤›,
Proje Yönetimi: Geliﬂtirme sürecinin iyi organize edilip
edilmedi¤i,
Aç›k Standartlar: Yaz›l›m arac›l›¤›yla oluﬂturulan
dosyalar›n alternatif yaz›l›mlarda kolayl›kla kullan›labilir
olup olmad›¤›,
Vazgeçme Maliyeti: Bir yaz›l›mdan baﬂka bir yaz›l›ma
geçiﬂ maliyetinin yüksek olup olmad›¤›,
Toplam Sahip Olma Maliyeti: Yaz›l›m›n kurulumu,
idamesi ve vazgeçilmesi için gerekli maliyetlerin toplam›,
Kullan›c› Dostlu¤u: Kolay kullan›ma ne kadar imkân
sa¤lad›¤›d›r.
Tüm bu unsurlar birçok yaz›l›m için oldu¤u gibi elektronik
belge yönetimi uygulama yaz›l›mlar› için de geçerlidir. ‹yi
bir yaz›l›m belge yönetimi fonksiyonlar›yla ilgili sistem
kriterlerinden önce bu koﬂullar› sa¤lamal›d›r.
Yaz›l›m dilinin geliﬂtirmeye müsait olmas› oldukça önemlidir.
Aksi halde firmaya ve ürüne olan ba¤›ml›l›k kaç›n›lmazd›r.
Di¤er bir deyiﬂle, ürünün hizmeti ve aksakl›klar› ile geliﬂtirme
gereksinimlerinde kiﬂi ve kurumlar›n üretece¤i çözümlere
ba¤›ml›l›k, kullan›c›lara güçlük yaﬂatmaktad›r. Burada Özdaﬂ’›n
belirtti¤i gibi en çok bilinen usul, firmalar›n pazarlad›klar›
yaz›l›m ürünlerinin sadece kendi di¤er ürünleriyle sorunsuz
çal›ﬂmas›; baﬂka firma veya kuruluﬂlar›n ürünleriyle çal›ﬂamamas›d›r (s.15). Burada firmalar›n kendi yaz›l›m ürünlerine
ba¤›ml›l›k oluﬂturma düﬂüncesi olabilir. Ba¤›ml›l›kta, firman›n
fiyat ve hizmet ücretlendirmesini arzu etti¤i ﬂekilde belirlemesi
söz konusudur. Bu olumsuzluk, hem yaz›l›m› kullanan örgütler
için istenmeyen bir durum, hem de serbest rekabet ortam›nda
di¤er firmalara ﬂans tan›mamakt›r.
Firmaya ba¤›ml›l›k noktas›nda her ne kadar belirtilen husus
yak›n›lan bir durum olsa da bunun aksini düﬂünenler de
bulunabilmektedir. Yap›lan görüﬂmelerde uygulamac›lar bir
k›sm›n›n, tercihlerini daha önce farkl› yaz›l›mlar›n› kulland›klar›
firman›n ürününden tarafa kullanma e¤iliminde olduklar›
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görülmüﬂtür. Kurum içerisindeki bilgi sistemlerinde
kulland›klar›, insan kaynaklar› yönetimi, muhasebe yönetimi,
tedarik yönetimi gibi sistemler için farkl› farkl› firmalarla
muhatap olmak yerine, tek biriyle görüﬂmeyi tercih
etmektedirler. Dolay›s›yla, farkl› yaz›l›m ürünlerini kulland›klar›
firman›n bir elektronik belge yönetimi yaz›l›m› varsa, bu
kuruluﬂ tercih s›ralamas›nda öncelikli konuma gelebilmektedir.
Belirli bir yaz›l›ma ba¤›ml›l›k, o ürünün geliﬂtirilmesinde
güçlük yaﬂanmas›na sebep olabilmektedir. Bir uygulama
yaz›l›m›n›n olgunlaﬂ›p kurumun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas›, as›l
uygulama safhas›nda ortaya ç›kt›¤› göz önünde bulundurulursa,
müdahale edilemeyen yaz›l›mlar ciddi problem oluﬂturmaya
adayd›r. Bundan dolay›, bir ürün temin edilirken sat›n alma
maliyetinden daha çok iﬂletme ve geliﬂtirme maliyeti göz
önünde bulundurulmal›d›r. Bu gibi durumlar için müdahale
edilebilir aç›k kaynak kodlu olanlar tercih edilebilir. Aç›k
kaynak kodlu yaz›l›mlar geliﬂtirilmeye müsait olduklar›ndan,
kiﬂi veya firmaya ba¤›ml›l›k büyük oranda ortadan
kalkmaktad›r. Çünkü firma taraf›ndan yaz›l›m geliﬂtirilse dahi
uygulama yaz›l›m›n›n kaynak kodu al›c› kuruluﬂun uzmanlar›na
teslim edilmekte; bu yetkililer de gerekti¤inde müdahale
ederek, gerekli güncelleme ve iyileﬂtirmeleri ayn› zamanda
uyarlamalar› yapabilmektedirler. Firman›n, telif hakk› gibi
sonradan talep edece¤i bir bedel de oluﬂmamaktad›r (Özdaﬂ,
s.15).
Kamuda aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar konusunda çal›ﬂmalar›
bulunan ‹smail Güneﬂ, bu özgür yaz›l›mlar›n kullan›lmas›n›n
kamuda öncelikle belediyelerden baﬂlat›lmas› gerekti¤ine
inanmaktad›r. Özellikle piyasadan yüksek oranda bilgi
teknolojisi yaz›l›m ürünler temin eden belediyelerde, firmalara
ba¤›ml›l›¤›n ortanda kald›r›lmas› için aç›k kaynak kodlu
yaz›l›mlar›n desteklenmesi gerekti¤i kanaatindedir (Güneﬂ,
2007, s.160). Bunun sonucunda belediyeler donan›m sat›n
alma ve bak›m; yaz›l›m sat›n alma, bak›m ve destek hizmeti;
yaz›l›m›n lisans yönetimi; personel maliyeti, zaman›nda ve
yerinde müdahale edilebilme maliyetini önemli ölçüde
azaltacaklard›r (Güneﬂ, s.161).
Veri tabanlar›ndaki kodlama giriﬂlerinde standard›n
bulunmamas›
Elektronik belge yönetimi arayüzleri veri taban› mant›¤›
üzerinden çal›ﬂmaktad›r. Önceden haz›rlanm›ﬂ tablo alanlar›na
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veriler girilir ve bunlar daha sonra sorgulanarak bulunur.
Ancak, bu sorgulaman›n do¤ru yap›labilmesi ve istenen
bilgilerin getirilebilmesi için standart bilgi ve kodlar›n önceden
tan›mlan›p girilmiﬂ olmas› gerekir. Aksi halde veri taban›ndan
beklenen sonucun al›nmas› hayli güçleﬂir.
Veri tabanlar›nda tablolar›n matris yap›s›nda tutuldu¤u
bilinmektedir. Burada sütunlar tablo alanlar›n›, sat›rlar ise
tablodaki girilmiﬂ bilgileri ifade etmektedir. Yap›sal
özelliklerden dolay› normalizasyon kurallar›na göre bilgiler
ayr› tablolarda tutulmaktad›r. Bunun sebebi veri taban›
tablosundaki alanlara bilgi yaz›l›rken veri bütünlü¤ü ve
standart sa¤lanabilmesidir (Alakoç, 2016, s.40). ‹ﬂte, veri
bütünlü¤ü ve standartlaﬂma sa¤layabilmek için bilgiler aç›k
ﬂekliyle de¤il, kodlanarak yaz›lmaktad›r. Bilgiler kiﬂilere göre
de¤iﬂebilece¤i için ayn› bilgi için farkl› kavramlar, ifadeler,
k›saltmalar kullan›labilmektedir. Mesela EBYS’deki dosyalama
modülünde Vaka Dosyas›n› ifade etmek için biri “Va. Dos.”,
bir baﬂkas› “V. Dosyas›”, baﬂka biri “V.D.” ya da “Vaka
Dosyas›” yazabilir. Fakat veri taban› uygulamalar›nda bu dört
farkl› bilgi birbirinden ayr›d›r. Biri ile arand›¤›nda di¤erine
ulaﬂ›lamayabilir. Böyle bir durumda sorgulamada do¤ru bir
sonuç elde edilemeyebilir. Oysa bu vaka dosyas› yerine onu
karﬂ›layacak bir kod tayin edilse ve sürekli ayn› kod kullan›lsa
kiﬂiye, zamana, bilgi ve kültüre göre farkl› kavramlar
girilmeyecek, kastedilen bilgi için sürekli ayn› kod
kullan›lacakt›r. Vaka dosyas› için “5” kodu kullan›ld›¤›nda,
bilginin aç›k ﬂekli yerine bu kod girilerek hep ayn› bilgiye
ulaﬂ›lacakt›r.
EBYS uygulama yaz›l›mlar›nda bilgi giriﬂleri için do¤ru kodlar
tayin edilmelidir. Bu kodlar önceden standart olarak belirlenip
listelenmeli, yetke dizini gibi tek biçimlilik sa¤lanmal›d›r.
Dolay›s›yla uygulama yaz›l›mlar›nda özellikle veri taban› için
kullan›lacak üstverilerle alakal› olarak standart bilgi giriﬂiyle
alakal› kodlama yap›lmal›d›r. Böylece bilgiler daha k›sa
sürede yaz›ld›¤› gibi, bütünlük ve tutarl›l›k oluﬂturulacakt›r
(Alakoç, 2016, s.41).
Dijitalleﬂtirmede kay›t format›nda yanl›ﬂ tercihler
Fiziksel ortamda bulunan bilgi malzemesin elektronik ortamda
kullan›labilir ﬂekle dönüﬂtürülmesi olarak de¤erlendirilen
dijitalleﬂtirme, belediyelerde de yayg›n olarak yap›lmaktad›r.
Dijitalleﬂtirme genel anlamda, elektronik sistemlerce
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alg›lanamayan yap›land›r›lmam›ﬂ formdaki bilginin elektronik
ortamca alg›lanabilecek yap›land›r›lm›ﬂ forma çevrilmesidir
(Külcü, 2010, s.297). Bu iﬂlem kâ¤›t, mikrofilm, mikrofiﬂ,
foto¤raf veya grafik malzemeler ayn› zamanda analog
materyallerin görüntülerinin al›narak elektronik ortama
aktar›lmas›d›r. Bu uygulaman›n bilginin ço¤alt›lmas›,
paylaﬂ›lmas›, iletimi ve kullan›m› gibi birçok kolayl›¤›
bulunmaktad›r. Ayn› zamanda bilgi kayna¤› yedeklenebilmekte
ve çoklu eriﬂime aç›labilmektedir.
Dijitelleﬂtirme iﬂlemi gerçekleﬂtirilirken önemli bir husus kay›t
format›n›n seçimidir. Seçilen format›n aç›k kaynak kodlu
olmas›na özen gösterilmelidir. Alternatif olarak uluslararas›
kabul görmüﬂ, endüstri standard› niteli¤i taﬂ›yan formatlar
seçilmelidir (Özdaﬂ, 2012).
Her ne kadar elektronik belge yönetimi ve arﬂiv iﬂlerindeki
dijitalleﬂtirme uygulamalar› konusunda standartlar belirlenmiﬂ
(TS 13298, s.35-40) olsa da farkl› belediyelerde yap›lan
ziyaretlerde buna çok da uyulmad›¤› görülmüﬂtür. TS 13298
Standard›, dijitalleﬂtirme yap›l›rken bir as›l kopya, kullan›m
kopyas› ve mini kopya ﬂeklinde standartlar belirlemiﬂtir. As›l
kopya, malzemenin orijinal haline en yak›n ﬂekilde mast›r
kopya olarak çekilir. S›k›ﬂt›rmas›z olarak çekilen bu as›l
kopya belgeyi uzun süreli saklamak ve gerekti¤inde bundan
ço¤altmak üzere haz›rlan›r. Yüksek kaliteli görüntü içermektedir
ve dosya boyutu büyüktür. Mevcut uygulamalarda s›k›ﬂt›rmas›z
görüntü için TIFF format› tercih edilmektedir. Kullan›m
kopyas› için tercih JPEG format› olabilir (TS 13298, s.40).
Ad› geçen Standartta dijitalleﬂtirme s›ras›ndaki kay›t format›
belirlenmiﬂ olmas›na ra¤men baz› yerlerde buna uyulmad›¤›
görülmüﬂtür. Kay›t format›, isteklere ba¤l› olarak kurumdan
kuruma de de¤iﬂebilmektedir. Standarda uygun olmayan
çal›ﬂmalar sonucunda üretilen kopya, zaman içerisinde baﬂka
programlar ya da formatlarda aç›lmak istendi¤inde kalite
düﬂüklü¤ü yaﬂanmaktad›r. Örne¤in düﬂük çözünürlükte
çekilmiﬂ PNG., GIF, Bitmap veya JPEG2000 gibi formatlarda;
fakat, eski sürümleri ile ve düﬂük çözünürlüklü kay›tlar ileriki
zamanlarda kullan›mla ilgili problemler ç›karmaktad›r. Görüntü
kalitesi kaybolabilmektedir. Bu yüzden taramada standartlarda
belirlenmiﬂ kurallara uyulmal›; mast›r kopya olarak bilinen
en geliﬂmiﬂ kay›t format› ile görüntü kalitesinin yüksek
olmas›na dikkat edilmelidir. Kaynaklarda da belirtildi¤i gibi
bu kopya, TIFF format›nda ve en az 300 dpi çözünürlükte
olmal›d›r (TS 13298, s.37).
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TS 13298 Standard›nda günlük kulan›m kopyas› JPEG olarak
aç›klanm›ﬂt›r. Mesela Standart farkl› formlarda haz›rlanm›ﬂ
dokümanlar belgeye dönüﬂtürülürken ve sisteme dahil
edilirken içeri¤inin de¤iﬂmesini önleyici PDF veya TIFF gibi
bir formata dönüﬂtürülmesi gerekti¤ini belirtmektedir (TS
13298, s.14). Ayr›ca, dokümanlar›n görüntülenmesi aç›klan›rken
“elektronik dokümanlar orijinal format› d›ﬂ›nda PDF ve XML
gibi standart formatlarda da görüntülenebilmelidir”
denilmektedir (TS 13298, s.33). Standartta durum böyle
aç›klan›rken Kalk›nma Bakanl›¤› Bilgi Toplumu Dairesinin
ç›kard›¤› Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar› adl› rehberde Standarda
göre k›smen farkl› bir aç›klamayla karﬂ›laﬂ›yoruz. Kamu
kurumlar›n›n e–Yaz›ﬂma Projesi kapsam›nda d›ﬂar›dan gelen
belge ve eklerini EBYS’ye entegre ederken PDF/A format›nda
oluﬂturulmas› gerekti¤i aç›klanmaktad›r. Bununla birlikte, bu
format›n do¤uraca¤› depolama ihtiyac›n›n daha fazla olaca¤›
ayr›ca belirtilmektedir (e-Dönüﬂüm, 2012, s.13).
Dokümantasyonun haz›rlanmamas›
Kullan›c› dostu yaz›l›mlarda basitlik kadar kullan›c›ya yol
gösteren iyi haz›rlanm›ﬂ el kitaplar›n›n önemi bilinmektedir.
Bu yüzden uygulama yaz›l›mlar›n›n kullan›m›yla alakal›
gerekti¤inde baﬂvurulabilecek el kitaplar› haz›rlanmal›d›r.
Dokümantasyon ad›yla bu el kitaplar› kullan›c› e¤itimleri
kadar gereklidir.
Gerekli oldu¤una inan›lmas›na ra¤men yaz›l›m› haz›rlayan
ve satan firmalar›n bu konuya önem verdiklerini kötü
örneklerden dolay› ne yaz›k ki söyleyemiyoruz. En az›ndan
saha çal›ﬂmalar› s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan EBYS uygulamalar› için
yeterli el kitab›n›n bulunmamas› buna iﬂaret etmektedir. Oysa
e¤itim formasyonu kriterleri ›ﬂ›¤›nda do¤ru haz›rlanm›ﬂ bir
el kitab› kullan›c› e¤itimlerinde vazgeçilmez önemdedir.
Yerinde uygulamal› e¤itimlerin ard›ndan yaz›l›m› kullanan
personel bu kitapç›klardan yararlan›r. Program› ö¤renmeyi
geliﬂtirdi¤i gibi karﬂ›laﬂt›¤› problemleri de bunlarla çözer.
Böylece kiﬂi ve kurumlara ba¤›ml›l›k azal›r.
Ne yaz›k ki yaz›l›m› tedarik eden firmalar›n iyi bir
dokümantasyon haz›rlamaktan kaç›nd›klar›n› görüyoruz. Ya
da mevcut yaz›l›mlar için çok yetersiz bulunmas› bize bunu
düﬂündürmektedir. Burada firmalar›n art niyetli davrand›klar›n›
söylemek, belki peﬂin hüküm gibi anlaﬂ›labilir. En az›ndan,
uygulama yaz›l›m› tedarik ederken haz›rlanan ﬂartnamelerde
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bu ayr›nt› gözden kaç›r›lmamal›; mümkünse, nas›l olmas›
gerekti¤i müstakil birkaç maddeyle belirtilmelidir.
Farkl› yaz›l›mlarla entegrasyonun sa¤lanamamas›
EBYS’ler için geliﬂtirilen uygulama yaz›l›mlar›yla ilgili olarak
karﬂ›m›za ç›kan bir olumsuz durum da farkl› programlarla
entegrasyonda güçlükler yaﬂanmas›d›r. E¤er entegre edilmek
istenen sistem farkl› bir kuruluﬂa aitse, bu güçlü¤ün katlanarak
çözümsüzlü¤e do¤ru gitmesi uzak bir ihtimal de¤ildir.
Programlar birlikte çal›ﬂmak yerine birbirinden ba¤›ms›z, iki
ayr› yaz›l›m olarak iﬂlemekte; hatta, iki farkl› donan›m
üzerinden kullan›lmaktad›r.
Sahada en çok karﬂ›laﬂ›lan durum, dijital arﬂiv programlar›
ile EBYS uygulama yaz›l›m›n›n birlikte çal›ﬂamama problemidir.
Birçok yerde bu birliktelik sa¤lanamad›¤› için ayn› anda iki
ayr› yaz›l›m ürünü kullan›labilmektedir (Çiçek, 2011b, s.110).
Di¤er bir ifadeyle, biri günlük e-imzal› belgelerin yönetildi¤i
elektronik belge yönetimi uygulama yaz›l›m›, di¤eri ise
önceden dijitalleﬂtirilerek yönetilmeye çal›ﬂ›lan elektronik
arﬂiv uygulamas›. Ne yaz›k ki birçok belediyede daha önce
ciddi miktarlarda para verilerek yapt›r›lm›ﬂ elektronik arﬂiv
iﬂinin yönetildi¤i dijital arﬂiv yaz›l›m› ile sonradan kurulan
EBYS uygulama yaz›l›m›n› birlikte çal›ﬂt›rman›n pek mümkün
olmad›¤› görülmüﬂtür.
Bunun sonucunda belge yönetim programlar› ile arﬂiv
programlar› ayr› platformlar üzerinden hareket etmektedir.
Durum böyle olunca, yaz›l›mlar aras›ndaki veri transferi de
güçleﬂmektedir. En çok karﬂ›laﬂ›lan durumlardan bir tanesi,
özellikle EBYS uygulama yaz›l›m›n› satan firma yetkililerinin
bu veri transferine kendilerince sebeplerden dolay› karﬂ›
ç›kmalar›d›r. Böylece kurum bünyesinde yer alan ve dijital
arﬂive aktar›lm›ﬂ olan arﬂivlik malzemelere elektronik belge
yönetim sistemlerinden ulaﬂ›lamamakta; ulaﬂ›ld›¤› durumlarda
da üstveriler örtüﬂmedi¤inden adland›r›lan evraklar›n bilgileri
ekranda gözükmemektedir. Bu olumsuz durum yaz›l›m›n
kullan›m›n› zorlaﬂt›rd›¤› gibi ilerleyen zamanda mali külfete
de sebebiyet vermektedir. Kurumlar, yaz›l›m› sat›n almak
için ödedikleri para yan› s›ra mevcut olanlar›n sisteme
entegresi ve kullan›m›yla ilgili olarak ayr›ca ödeme yapmak
zorunda kalabilmektedir.
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Sonuç ve Öneriler
‹stanbul’daki ilçe belediyelerinde kullan›lan elektronik belge
yönetimi sistemlerinin uygulama yaz›l›mlar›nda bir tak›m
sorunlarla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Bu sorunlar içerisinde daha çok
yaz›l›m dilinin geliﬂtirilmeye müsait olmamas›, dijitalleﬂtirmede
yanl›ﬂ kay›t format›n›n seçilmesi, kullan›c› için el kitab›
niteli¤inde yeterli dokümantasyonun haz›rlanmamas› ve farkl›
yaz›l›mlarla olmas› gereken entegrasyonun sa¤lanamamas›
gibi hususlar›n ön plana ç›kt›¤› görülmüﬂtür.
Yaz›l›m dilinin geliﬂtirmeye müsait olmas› ya da çeﬂitli lisans
anlaﬂmalar›yla firmaya ba¤›ml›l›k, uzun vadede belediyeler
için sorun oluﬂturmaktad›r. Önceden haz›rlanm›ﬂ paket
yaz›l›mlar›n, belediyenin fonksiyonlar›na, iﬂleyiﬂine, kurum
kültürüne ve bürokratik protokol kurallar›na göre geliﬂtirilmeye
ihtiyac› bulunmaktad›r. Tedarik edilen uygulama yaz›l›m›n›n
buna izin vermesi gerekir. Bir uygulama yaz›l›m›n›n olgunlaﬂ›p
kurumun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas›, as›l uygulama safhas›nda
ortaya ç›kt›¤› göz önünde bulundurulursa, müdahale
edilemeyen yaz›l›mlar ciddi problem oluﬂturmaya adayd›r.
Bundan dolay›, bir ürün temin edilirken sat›n alma maliyetinden
daha çok iﬂletme ve geliﬂtirme maliyeti göz önünde
bulundurulmal›d›r. Yaz›l›m›n geliﬂtirilmesiyle ilgili olarak
kurumlar aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar› tercih edebilirler.
Böylece yaz›l›ma ve firmaya ba¤›ml›l›k büyük oranda ortadan
kalkacakt›r. Aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlarda, kurumun biliﬂim
uzmanlar› müdahale ederek gerekli güncelleme ve iyileﬂtirmeleri yapabilmektedirler.
Karﬂ›laﬂ›lan bir sorun da analog sistemlerin dijital ortama
at›lmas› s›ras›nda kay›t format›yla ilgili yap›lan yanl›ﬂ tercihlerdir.
Belgelerin uzun süreli kullan›m› söz konusu oldu¤undan
kay›t format›n›n seçimi önemlidir. Uluslararas› kabul görmüﬂ,
endüstri standard› niteli¤i taﬂ›yan formatlar seçilmelidir. TS
13298 Standard›nda günlük kulan›m kopyas› JPEG olarak
aç›klanm›ﬂt›r. Ancak, Kalk›nma Bakanl›¤› Bilgi Toplumu
Dairesinin ç›kard›¤› Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar› adl› rehberde
kamu kurumlar›n›n e–Yaz›ﬂma Projesi kapsam›nda d›ﬂar›dan
gelen belge ve eklerini EBYS’ye entegre ederken PDF/A
format›n› kullanmalar› gerekti¤i ifade edilmektedir.
Uygulama yaz›l›mlar›n›n do¤ru kullan›m›yla ilgili olarak
sahada görülen önemli bir eksiklik dokümantasyon eksikli¤idir.
Var olanlar da ç›kabilecek muhtemel sorunlar›n çözümünde
yetersiz kalmaktad›r. Yaz›l›m tedarik edilirken ﬂartnamede
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dokümantasyonun nas›l olmas› gerekti¤i müstakil birkaç
madde ile belirtilmelidir.
EBYS’de problem oluﬂturan bir husus da mevcut yaz›l›m›n
kurumun di¤er sistemleriyle uyumlu çal›ﬂmamas›d›r. Dijital
arﬂiv programlar› ile elektronik belge yönetimi uygulama
yaz›l›m›n›n birlikte çal›ﬂmamas› en çok karﬂ›laﬂ›lan durumdur.
Önceden dijitalleﬂtirilen arﬂiv belgeleri, EBYS’ye at›lamamakta;
at›lsa dahi, üstveriler örtüﬂmeyebilmektedir.
Öyle anlaﬂ›l›yor ki bu tür konular›n akademik tez veya
araﬂt›rma projesi gibi daha geniﬂ kapsaml› müstakil çal›ﬂmalarda
ele al›nmas› gerekmektedir. Konu, belediyeler özelinde
tart›ﬂ›l›rken, di¤er kamu kurumlar›ndaki benzer problemler
de¤erlendirilmeyi beklemektedir.
Teﬂekkür
Bu çal›ﬂma yap›l›rken, farkl› belediyelerde görev yapan arﬂivci
ve belge uzmanlar›n›n görüﬂlerine baﬂvurulmuﬂtur. Özellikle
fikirlerini aç›k yüreklilikle paylaﬂan meslektaﬂlar›m Baﬂakﬂehir
Belediyesi arﬂiv sorumlusu Kübra Aslan ile Çekmeköy
Belediyesi arﬂiv sorumlusu Selçuk Yetim’e teﬂekkür etmek
isterim.
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