GENEL AÇIKLAMALAR

Bilimsel özerkli i ve kamu tüzel ki ili i olan, yüksek düzeyde e itim-ö retim, bilimsel ara t rma,
yay n ve dan manl k yapan, fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kurulu ve birimlerden olu an
üniversiteler, yerine getirdikleri görevler ve hizmetler neticesi belgeler üretmektedir. Ürettikleri bilgiyi
havi bu belgeleri kamuoyunu ayd nlatmak, bilimsel veri olarak de erlendirmek, kendi uzmanl k gücünü ve
maddî kaynaklar n yans tan bu belgeleri rasyonel, verimli ve ekonomik ekilde kullanarak, ülkenin
ihtiyaçlar do rultusunda insan gücü yeti tirmek, toplumun bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik
yönlerden geli mesini sa layacak ara t rmalara zemin te kil etmek üzere faydalanmaya sunmak
durumundad r.
Bilgiyi havi bu belgeler üniversitelerin varl k sebebini ortaya koyan temel dayanaklard r.
Üniversitelerin hizmetleri neticesi ortaya ç kan belgelerin günlük i ak içindeki kullan mdan
dü mesinden sonra da üniversite camias n n ve toplumun istifadesine sunulmas bilimsel bir gerekliliktir.
Ancak bu belgelerin istifadeye sunulabilmesi için düzenli ve bilimsel metotlarla tasnif ve muhafaza
edilmesi artt r.
Bilginin aktüalitesini kaybettikten sonra da kullan ma haz r olarak tutulma faaliyetinin ba lang ç
noktas belge yönetimi sisteminin kurulmas ndan geçer.
Belge, üretimi safhas nda denetim alt na al n rsa gereksiz belge üretimi önlenir. Böylece daha az
ve nitelikli belgeler korunarak bilgi ve belgeye eri im i lemleri kolayla r.
Kamunun di er kesimlerinde oldu u gibi üniversitelerde de bir tak m i lemlerin, yürütülen
hizmetlerin nas l ba lad , hangi safhalardan geçti i ve halen ne durumda bulundu u, bu konularda
üretilen belgelerin de erlendirilmesi sonucu ö renilebilir. Bu anlamda üniversitelerin de i ve i lemlerinin
süratli, verimli ve düzenli yürütülebilmesi , evrak ve dosya sistemlerinin sevk ve idaresiyle do ru
orant l d r.
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, üniversitelerin ana hizmet birimlerine
ait dosya plânlar n n YÖK Ba kanl ’nca haz rlanmas n müteakip, tamamlanm olacakt r.
Bu uygulaman n istenilen ölçülerde yerine getirilmesi tüm üniversitelerimizde, dosya tasnif
i lemlerinde birliktelik sa lanmas na; ayn konuya ait belgelerin tüm üniversitelerde ayn ad ve kod ile
an lmas na ve dosyalanmas na imkân verecektir.
Belge yönetimi ve dosyalama hizmetleri ile ar iv hizmetleri aras nda çok yak n ili kiler oldu u da
üphesizdir. Tüm bu hizmetler bir bütünün parçalar d r.
Üzerinde i lemi biten belgelerin ço u, belirli bir süre sonunda ar ive kald r laca ndan, ar iv
çal malar n n ba ar l olmas , geçmi te üretilmi belgelerden gere ince yararlan lmas , büyük ölçüde
evrak ve dosyalama i lemlerinin belirli sistemlere göre düzenli bir ekilde yürütülmesine ba l d r.
Evrak ve dosyalama hizmetlerinin, ileride, ar iv malzemesi olarak kolayl kla tasnifine imkân
verecek ekilde düzenlenmesinde bu aç dan bir zorunluluk vard r. Bir dosya plân haz rlanmad takdirde
biriken belgeler ünitelerden birim ar ivlerine ve birim ar ivlerinden de kurum ar ivine usulünce
devredilemez. Haliyle bu belgeler aras nda bir materyali bulup, istifadeye sunmak da imkâns zla acakt r.
Belgenin üretimi safhas nda denetim alt na al n p, uygun dosyalama plânlar n n yap lmas yla
birlikte gereklerine uygun birim ar ivleri ile kurum ar ivinin olu turulmas da hizmette bütünlü ü ve
kaliteyi sa layacakt r.
Üniversitelerde yürütülen tespit çal mas nda üniversitelerce merkezi Kurum Ar ivlerinin
olu turulmad görülmü tür.

Bilimsel çal malar n ça n gereklerine uygun ve yürütülen faaliyetlerin geçmi e dönük bilgi ve
belgelere eri ilerek yap labilmesi, meselelerin arka planlar yla birlikte ortaya konulabilmesi için
üniversitelerde öncelikle Kurum Ar ivleri te ekkül ettirilmeli, kurum ar ivlerine tüm birimlerden
devredilecek belgelerin muhafaza edilip, istifadeye sunulabilece i bir mekan tahsis edilmelidir.
Yine, üniversitelerde gerçekle tirilen tespit çal mas nda birimlerin müstakilen kendi ar ivlerini
tuttuklar , düzenli bir birim ar ivi olu turmad klar , i ve i lemleri sa l kl yürütmedikleri, birimlerin
geli igüzel ay klama ve imha çal malar yapt klar da tespit edilmi tir.
Bu sebeple üniversitelerde, öncelikle kurum ar ivi kurulduktan sonra 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 sorumlular n n
ba kanl nda ay klama-imha komisyonlar te kil ettirilerek, ay klama çal malar ba lat lmal d r. Böylece
birimlerin elindeki y llard r birikmi belgeler ay klamaya tabi tutularak saklanmas gereksiz olanlar n
imhas na imkân sa lanmal , Devlet Ar ivleri’ne devredileceklerin devir i lemleri gerçekle tirilmeli,
kurumunda saklanacak olanlar n da daha sa l kl ve güvenli ortamlarda muhafaza edilmeleri için ortam
olu turmal d r.
Üniversitelerde daha önceki y llarda yap lm olan Ar iv Malzemesi Tespit Çal mas 2004 y l nda
Hacettepe Üniversitesi’nde yenilenmi , olu turulan listeler YÖK Ba kanl na gönderilerek tüm
üniversitelere da t m n n yap lmas istenmi tir. Ar iv Malzemesi Tespit Çal mas neticesi olu turulan
Tespit ve De erlendirme Formu’na 33 üniversite taraf ndan cevap verilmi , bu cevaplar n
de erlendirilmesi neticesinde a a da verilen kriterler ve saklama süreleri olu turulmu tur.
Yap lan bu tespitlerde kullan lan “Devlet Ar ivi’ne gönderilir”, “Kurumunda saklan r”, “Devlet
Ar ivi’ne gönderilmez”, “Ay klama ve >mha Komisyonunca de erlendirilir”, “Örnek seçilenler kurumunda
saklan r” 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 nca bu mahiyetteki dosyalarda ar iv malzemesi hüviyetinde görülenler ay rt edilerek saklama
süreleri sonunda Devlet Ar ivi’ne devredilecektir.
“Örnek Seçilenler Devlet Ar ivi’ne gönderilir” ifadesiyle de erlendirilen evraktan örnek seçilirken;
evrak n “önem” arz etmesine ve “y l, konu, mekân, hacim vb. gibi” kriterler göz önünde bulundurularak,
çe itlilik sa lamas na dikkat edilir. Örnek seçildikten sonra arta kalan evrak bekleme süresini müteakip
ay klama ve imha komisyonunca de erlendirilerek imha edilir.

Birim ar ivindeki saklama süreleri, evrak n i lemi tamamland ktan ve kesin sonucu al nd ktan
sonra ba layan sürelerdir.
Ay klama ve >mha Komisyonlar yürüttükleri çal malarda bu tespitleri ve saklama
sürelerini göz önünde bulundurabileceklerdir. Ancak, belgelerin imhas ve saklama süreleri hususunda

nihai karar ve sorumluluk komisyonlara aittir. Saklama sürelerinde verilen y llar de i ik mevzuatlardaki
saklama süreleri dikkate al narak tespit edilmekle birlikte, as l olarak belgelerin ar iv yönünden
saklanmas yla ilgilidir. Herhangi bir belgeyle ilgili olarak Devlet Ar ivleri’nce tespit edilen süre haricinde
bir ba ka mevzuatta geçen süre var ise geçerli olan süre mevzuattaki süre olacakt r. Yani Ay klama ve
>mha Komisyonlar mevzuatta geçen süreyi dikkate alacaklard r. Mevzuatta geçen süre Devlet Ar ivleri
taraf ndan tespit edilmi saklama sürelerinden daha az ise Komisyon isterse belgeyi tespit edilmi süre
sonuna kadar bekletebilecektir.
Tespit Çal malar n n de erlendirilmesi sonucunda geli tirilen kriterler ve saklama sürelerine ili kin
listeler a a da verilmektedir.

