GENEL AÇIKLAMALAR
Tüm kamu kurum ve kurulu lar , kanunlar n kendisine verdi i yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt
faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, bu kurum ve kurulu lar n varl k sebebini ortaya koyan temel
dayanaklar d r. Kurum ve kurulu lar n politikalar , faaliyetleri, faaliyetlerinin a amalar ve sonuçlar bu belgelerin
de erlendirilmesi ile ortaya konulabilir.
Kamu kurum ve kurulu lar n n görev ve hizmetleri neticesinde olu an belgelerin güncelli ini kaybetmesinin
ard ndan toplumun istifadesine sunulmas da, Devlet ar iv hizmetlerinin bir gere idir. Bunun gerçekle tirilebilmesi,
kurum ve kurulu lar n i ve i lemleri sonucunda te ekkül eden belgelerin ar ivcilik metot ve tekniklerine uygun
olarak düzenlenmesi ve korunmas ile mümkündür.
Kamu kurum ve kurulu lar n n hizmetlerinin süratli ve verimli bir ekilde yürütülebilmesi evrak, dosyalama
ve ar iv i lemleri ile do ru orant l d r. $ lemi tamamlanan belgelerin belli bir süre sonunda ar ivleri olu turaca
gerçe i dikkate al nd

nda, ar ivlerden gere i gibi yararlan labilmesinin temini, evrak ve dosyalama hizmetlerinin

sistemli bir ekilde yerine getirilmesi ile mümkün olabilecektir.
Bu do rultuda Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü taraf ndan sonuçland r lan “Standart Dosya Plân ”
uygulamas 2005/7 say l Ba bakanl k Genelgesi ile yürürlü e konulmu tur. Tüm kurum ve kurulu larda yürütülen
benzer hizmetlerde birliktelik sa lamay amaçlayan plân, kurum ve kurulu lar n ana hizmet birimlerine ait dosya
plânlar n n haz rlanmalar n müteakip, tamamlanm olacakt r.
Bu uygulaman n istenilen ölçülerde yerine getirilmesi tüm kamu kurum ve kurulu lar nda, dosya tasnif
i lemlerinde birliktelik sa lanmas na; ayn konuya ait belgelerin tüm kurum ve kurulu larda ayn ad ve kod ile
an lmas na ve dosyalanmas na imkân verecektir.
Kamu kurum ve kurulu lar nda yürütülen tespit çal malar nda birimlerin düzenli bir birim ar ivi
olu turmad klar , birim ar ivleri ile kurum ar ivi aras nda koordinasyonun sa l kl

yürütülmedi i, birimlerin

geli igüzel ay klama ve imha çal malar yürüttükleri tespit edilmi tir.
Bu sebeple kamu kurum ve kurulu lar nda, öncelikle kurum ar ivi ile birim ar ivleri aras nda koordinasyon
eksiklikleri giderilmeli, her birimin ar ivlerinde farkl uygulamalara yer verilmesi engellenmelidir. Birimler, ar iv
uygulamalar konusunda kurum ar ivinin uyar ve ikazlar n dikkate alarak, ar ivcilik uygulamalar nda azamî ölçüde
titiz davranmal d rlar.
Günümüze kadar birikmi olan belgelerin ay klanmas için de yine kurum ar iv sorumlusunun ba kanl

nda

ay klama ve imha komisyonlar te kil ettirilerek, ay klama çal malar ba lat lmal d r. Böylece birimlerin elinde
y llard r birikmi

belgeler ay klamaya tâbi tutularak, saklanmas gereksiz olanlar n imhas na imkân sa lanmal ,

Devlet Ar ivleri’ne devredileceklerin devir i lemleri gerçekle tirilmeli, kurumunda saklanacaklar n daha sa l kl ve
güvenli ortamlarda muhafaza edilmeleri için gerekli artlar olu turulmal d r.
Kamu kurum ve kurulu lar n n, yard mc , dan ma ve denetim birimlerinde yap lan “Ar iv Malzemesi Tespit
Çal mas ” sonucu olu turulan ar iv malzemesi ve ar ivlik malzemeyle ilgili k staslar liste halinde verilmi tir.
Yap lan bu tespitlerde kullan lan “Devlet Ar ivi’ne gönderilir”, “Kurumunda saklan r”, “Devlet Ar ivi’ne
gönderilmez”, “Ay klama ve $mha Komisyonu’nca de erlendirilir”, “Örnek seçilenler Devlet Ar ivi’ne gönderilir”
ifadeleriyle anlat lmak istenen hususlar a a da aç klanm t r.
“Devlet Ar ivi’ne gönderilir” ifadesi, ar iv malzemesi vasf n ta yan malzemenin ay klama ve imha
komisyonlar nca imha edilemeyece ini belirterek, yap lacak tasniften sonra kurumlardaki bekleme süresini takiben
Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü’ne devredilecek ar iv malzemesi için kullan lm t r.
“Kurumunda saklan r” ifadesi, günlük i ak m içerisinde kurumunda sürekli ihtiyaç duyulan malzeme için
kullan lm t r. Bu aç klaman n bulundu u dosyalar, imhaya tâbi tutulmayacakt r. Bu dosyalar zaman içinde
aktivitesini kaybederek, kurumunda muhafazas na lüzum görülmemesi durumunda, Devlet Ar ivleri Genel

Müdürlü ü’nün görü ü al nd ktan sonra yeniden de erlendirilmeye tâbi tutulacakt r. Çünkü, bu malzemenin büyük
bir ço unlu u, ar iv malzemesi vasf n

ta maktad r. Hizmet birimlerince sürekli kullan lmalar

sebebiyle

kurumlar nda saklanmalar mevzuat çerçevesinde uygun görülmü tür.
“Devlet Ar ivi’ne gönderilmez” ifadesi, ar iv malzemesi vasf n ta mayan malzeme için kullan lm t r. Bu tür
malzeme, kullan lmalar na ihtiyaç duyuldu u ve varsa mevzuatlar n belirledi i saklama süreleri içinde kurumlar nda
muhafaza edilecektir. Belirlenen süreyi doldurduktan sonra ay klama ve imha komisyonlar n n karar ile imha
edilebilecektir.
“Ay klama ve $mha Komisyonunca de erlendirilir” ifadesi, içerisinde ar iv malzemesi ve ar ivlik malzeme
vasf n ta yan malzemenin de bulundu u dosyalar için kullan lm t r. Ay klama ve imha komisyonlar , bu
mahiyetteki dosyalarda ar iv malzemesi hüviyetinde görülenleri ay rt edecektir. Ar iv malzemesi saklama süreleri
sonunda Kurum Ar ivi taraf ndan Devlet Ar ivi’ne devredecektir.
“Örnek Seçilenler Devlet Ar ivi’ne gönderilir” ifadesiyle de erlendirilen evraktan örnek seçilirken; “Önem”
arzetmesine ve “Y l, konu, mekân, hacim vb.” göz önünde bulundurulacak ekilde çe itlilik arzetmesine dikkat edilir.
Örnek seçildikten sonra arta kalan evrak bekleme süresini müteakip ay klama ve imha komisyonunca
de erlendirilerek imha edilir.
Sadece birim ar ivinde saklama süresi yaz l olup da “Devlet Ar ivi’ne gönderilmez” denilen evrak Devlet
Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmeli in ilgili maddelerine uygun hareket edilmek kayd yla kurum ar ivinin
koordinasyonunda kurum ar ivine devredilmeden imhaya gönderilebilir.
Birim ar ivindeki saklama süreleri, evrak n i lemi tamamland ktan ve kesin sonucu al nd ktan sonra ba lar.
Kamu kurum ve kurulu lar nda olu an “Y ll k Faaliyet Raporlar ” birimler taraf ndan tek tek de il, bu
raporlar toplayan ve de erlendiren birim taraf ndan Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü’ne gönderilecektir. Böyle bir
koordinasyon yoksa birimler taraf ndan gönderilecektir.
Genelgelerin as llar genelgeyi ç karan birim taraf ndan Kurum Ar ivi’ne devredildikten sonra Kurum Ar ivi
taraf ndan orijinal nüshalar Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü’ne gönderilecektir.
Etüt ve fizibilite raporlar ndan, ihaleleri veya projeleri Devlet Ar ivi’ne gönderilecek olanlar gönderilecektir.
Eski yönetimlere ait olan, önemli tesislerin temel atma törenlerine ve yöreye ait foto raflar, filmler ve video
kay tlar Devlet Ar ivi’ne gönderilecektir.
“Ar iv Malzemesi Tespit Çal mas ” kamu kurum ve kurulu lar n n hizmetleri dikkate al narak mevcut
birimlerde yap lm t r. Birimlerin zamanla isimleri de i se bile bu hizmetlerle ilgili olarak te ekkül etmi veya edecek
belgeler, ay klama ve imha komisyonlar nca bu çal ma kapsam nda de erlendirilir.
Kamu kurum ve kurulu lar , ana hizmetleri çerçevesinde üretmi

olduklar dokümanlardan bir nüshay

Devlet Ar ivi’ne gönderirler.
Kamu kurum ve kurulu lar elinde eski y llardan kalm

eski harfli Türkçe evrak ve doküman mevcutsa,

bunlar Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmeli in Ek Madde 2’sine göre, ay klama ve tasnif i lemlerine tâbi
tutulmaks z n, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü’ne devredilir.
Tespit raporlar kurumlara tavsiye niteli indedir. Nihai karar tümüyle Ay klama ve $mha Komisyonlar ’na ait
olacakt r.

