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Öz: Bilgi Edinme Hakkı Kanunuyla birlikte son
dönemde Türkiye’de dosya tasnif planlarının
önemi artmıútır. Birçok organizasyon, kurumsal
bilgiye eriúim sa÷layacak bir tasnif planı yapma
çabasındadır. Ancak ço÷u yerde plan, bir belge
yönetimi programı kapsamında geliútirilmedi÷i
gibi mevcut dosya ve birimlerin adlarının
sıralandı÷ı
basit
bir
listeden
ileriye
gidememektedir. Plan adıyla ortaya konan bu
listelerin, gerçek amaca yeteri kadar hizmet
etmeyecekleri açıktır. Bu olumsuz durumun esas
kayna÷ı,
planın
bir
program
dahilinde
yürütülmemesidir. Ayrıca, bu olumsuzlu÷un,
organizasyonun sorumlu oldu÷u fonksiyon ve
faaliyetlerin
tanımlanmasıyla
ilgili
yapılan
yanlıúlıklardan
kaynaklanabilece÷i
de
anlaúılmaktadır. Bu sebeple bir tasnif planı
geliútirirken iú süreci adımlarının neler oldu÷u, bu
süreçte özellikle fonksiyonların ortaya çıkarılması
sırasında ne tür hatalara düúüldü÷ü incelenmesi
gereken bir konudur. Bu çalıúmanın amacı, kâ÷ıt
ve elektronik belgelerin yönetiminde tasnif
planlarının önemini vurgulamak, plan yapan
arúivcilere fonksiyonun kullanılması konusunda
yardımcı olmaktır.
Anahtar kelimeler: Belge yönetimi, dosya tasnif
planı, dosya planı, dosyalama, kurumsal bilgi
yönetimi, kurumsal fonksiyon
Abstract: Recently, the significance of file
classification plans in Turkey has considerably
grown with the enforcement of the Right to
Information Act.
Many organizations are
spending immense efforts in achieving a
classification plan which will enable them to get
access to institutional information easily.
However, classification plans in various places
are carried out in the form of a simple list created
with the labelling of available files and units, even
without adequately making use of the functional
sources of an organization. It is hence obvious
that serious problems like constant interruptions
are to be encountered in implementing the plan. It
can be concluded that such an unfavourable
situation stems not only from the mistakes made

while defining the functions and activities from
which an organization is responsible, but also
from not being able to carry out the plan within a
specific programme.
Therefore, it is of
considerable importance to carefully examine the
steps to be involved in developing a classification
plan, and the mistakes that are made in
establishing the functions in this process. This
article aims to emphasize the importance of file
classification plans in the management of the
paper and electronic records and help archivists
develop such a plan more efficiently.
Keywords:
Records
management,
file
classification plan, file plan, filing, institutional
information management, institutional function

Giriú
Organizasyonlarda kurumsal bilgiyi yönetebilmek için
geliútirilen dosya tasnif planlarının uygulanması sırasında,
önceden beri çeúitli güçlüklerle karúılaúılmaktadır. Bu
güçlüklerin kayna÷ı, personelin isteksiz davranması, yeterli
e÷itimin verilmemesi, yönetimin yeterince kararlılık
göstermemesi ve kontrol eksikli÷i gibi farklı sebeplerde
aranırken, planda organizasyonun fonksiyon, faaliyet, seri
ve dosyalarının do÷ru yansıtılıp yansıtılmadı÷ına pek
bakılmamaktadır. Oysa belgelerin düzenlenmesinde
“fonksiyonel sınıflandırmanın” (functional classification)
uygulanması, önceden beri kabul gören bir anlayıútır. Bu
yüzden, belge yönetiminde tasnif planı geliútirilirken
kurumun yürüttü÷ü fonksiyonların temel alınması gerekti÷i
teoride açıkça ortaya konulmuú olmasına ra÷men
(International Organization for Standardization [ISO],
2001a, s. 14; Records, 2006, s. 10), uygulamada bunun ne
kadar gerçekleútirildi÷i tartıúılması gereken bir konudur.
“Dosya tasnif planı hazırlanırken kurumun fonksiyonlarının
kullanılmaması durumunda, uygulamada problem yaúanır”
hipotezine dayanan bu çalıúmanın amacı, uygulanabilir bir
planın
geliútirilmesinde
fonksiyonun
gücünü
incelemektedir. Çalıúmada, dosya tasnif planının belge
yönetimi programındaki yerine kısaca de÷inildikten sonra
konu, “kurumsal yapının do÷ru anlaúılması”, “fonksiyonfaaliyet-iúlem sürecinin tespiti” ile “dosya ve serilerin
tanımlanması” baúlıkları altında ele alınmaktadır.
Türkiye’de desimal (ondalık) dosyalama sistemi gibi
farklı dönemlerde uygulanmaya çalıúılan planlar (Desimal,
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1976) bulunsa da ço÷u kurum, bilgi kaynaklarını herhangi
bir tasnif planı yapmadan tutmaktaydı (3473 Sayılı, 1996,
s. 70). Durum böyle olunca, bir belge yönetimi
programından söz etmek de mümkün de÷ildi. Son yıllarda
belge yönetimi uygulamalarına duyulan ilgi artmıú, özel
sektör baúta olmak üzere belediyeler (østanbul, 2001) gibi
bazı kamu kurumlarında, mesle÷in profesyonelce
yapıldı÷ının farkına varılarak, belge yönetimi ve arúiv
uygulamaları konusunda çeúitli projeler geliútirilmiútir.
Bilgi Edinme Kanununun çıkmasının ardından, kamu
kurumlarındaki bilgi ve belgelere eriúim konusunda yapılan
yeni atılımlar, ileriye dönük umut verici geliúmelerdir. Söz
konusu kanun organizasynlara kurumsal bilginin yönetimi
konusunda yeni sorumluluklar getirmektedir (Anameriç,
2004). Kanunla birlikte bilgi ve belgeye eriúimin, kurum
dıúındaki bilgi kullanıcıları tarafından da sorgulanmaya
baúlandı÷ı, bu sorgulamanın da bir “dosya tasnif planı”
yapmayı zorunlu kıldı÷ı anlaúılmaktadır. Baúbakanlı÷a
ba÷lı Devlet Arúivleri Genel Müdürlü÷ünün geliútirip örnek
bir model olarak kurumların yararına sundu÷u Standart
Dosya Planı (Standart, 2005) ve bu plana dayalı veya
ba÷ımsız olarak kurumlarda yapılmaya çalıúılan dosya
planları, bunu açıkça göstermektedir. Basılı ve elektronik
ortamda yayınlanan bazı örneklerden anlaúıldı÷ı kadarıyla,
geliútirilen bu planların, belge yönetimi prensiplerine
uygun oldu÷unu söylemek pek mümkün de÷ildir. Bu
planların bazıları (øçiúleri, 2006; T.C. Sa÷lık, 2005)
Baúbakanlı÷ın standart dosya planı örnek alınarak
geliútirilmiú olsa da, ço÷unlu÷unun belirtilen standart
formata uymadı÷ı görülmüútür. Dosya planı adı altında
sunulan bu çalıúmaların bir kısmı, mevcut dosyaları
sıralayıp bunların hangi birimlerde bulundu÷unu gösteren
listeleri verirken (Karayolları, 2007), di÷er kısmının sadece
kurumda yapılan iúleri açıklayan konu baúlıklarıyla
yetindi÷i anlaúılmıútır (Mersin, 2007). Bu bilgiler ıúı÷ında
kamu kurumlarının dosya tasnif planı konusundaki durumu,
genel olarak dört baúlık altında özetlenebilir:
1. Birim arúivlerini kurup,
yürütmeye çalıúanlar;

belge

yönetimi

programı

2. Standart dosya planı geliútirenler;
3. Dosya planı yapmaya çalıúanlar; ve
4. Herhangi bir planı bulunmayanlar.

Bu gruplama, öznel bir de÷erlendirme olarak görülebilir.
Ancak manzaranın pek de parlak olmadı÷ı açıktır. Bütün bu
olumsuz durum, kurumsal bilginin yönetilmesi konusunda,
hem teoriye hem de uygulamaya dönük yeni çalıúmaların
yapılması gerekti÷ini göstermektedir. Avrupa Birli÷i’ne
uyum ve e-devlet olma sürecinde yaúanan hızlı de÷iúim,
belge yönetimi çalıúmalarına olan gereksinimi gün geçtikçe
artırmaktadır.
Bu konuda yaúanan di÷er bir geliúme de elektronik
belgeler hakkındadır. Kurumlar henüz kâ÷ıt belgelerle ilgili
problemi tam çözemeden, elektronik belgelerin nasıl
yönetilece÷i sorusuyla karúı karúıya kalmıúlardır. Bilginin

taúındı÷ı ortam, ister ka÷ıt olsun isterse elektronik, disiplin
altına alınıp yönetilemiyorsa kullanılır bilgi de÷ildir. Bu
durumda elektronik belgelerin de bir program dahilinde
yönetilmeye ihtiyacı vardır. Bu yüzden dosya tasnif
planlarında
bu
belgelerin
durumu
açıklı÷a
kavuúturulmalıdır. Baútan bir dosyalama ve tasnif planı
geliútirilmeyen elektronik belgenin yönetim ve kontrolü,
kâ÷ıttan daha karmaúıktır. Yapılan çalıúmalar bu
düúüncenin haklılı÷ını ortaya koymaktadır. Bir istatisti÷e
göre
x bir personel zamanının %10’undan daha fazlasını bilgi ve
belge aramaya harcamaktadır;
x belgelerin %45’i birden fazla yerde kaydedilmektedir;
x belgelerin %85’i bir baúkası tarafından tekrar
eriúilemeyecek úekilde dosyalanmaktadır (Parker, 1999, s.
22).

Durum böyle olunca, kâ÷ıt belgelerde oldu÷u gibi
elektronik belgelerin yönetilebilmesi için de bir dosya
tasnif planının gerekli oldu÷u görülmektedir. Burada
savunulan görüú, elektronik evrakı içine alacak úekilde
geliútirilecek tasnif planının, kurumun fonksiyonlarından
ba÷ımsız de÷il, aksine kâ÷ıt evrakta oldu÷u gibi kurumsal
yapıyı ve fonksiyonları ortaya koyacak úekilde
oluúturulması gerekti÷idir (Kandur, 2006, s. 10). Aynı
úekilde uygulanan bir tasnif sistemi var ise ona entegre
edilmeli ve uyumlu çalıúması sa÷lanmalıdır. Dolayısıyla
kurumlar, kendi ana faaliyetleriyle alâkalı tasnif planı
geliútirirken, elektronik ortamda üretilecek dokümanları da
mutlaka göz önünde bulundurmalıdır.

Dosya Tasnif Planı
øster bir program dahilinde, isterse geleneksel usullerle
geliútirilmiú olsun, bir dosya tasnif planıyla amaçlanan,
bürolarda kullanılan ve üretilen her türlü belgeyi tekrar
eriúilebilir úekilde sınıflandırarak düzenlemektir.
Planların tanımlanması ve amaçları hakkındaki
görüúlerde ço÷unlukla bir birlik sa÷lanmıú olmasına
ra÷men,
adlandırılması
konusunda
standart
bir
terminolojinin oluúmadı÷ını görüyoruz. Arúivcilik ve belge
yönetimi alanındaki literatür taramasında, planlarla ilgili
olarak “dosya planı” (file plan) (Federal, 1993, s. 14;
Özdemirci ve Odabaú, 2005, s. 147), dosyalama planı
(filing plan), dosyalama sistemi (filing system) (Ataman,
1995, s. 29), sınıflama úeması (classification scheme) (ISO,
2001a; Ellis, 1993, s. 177) ve “dosya tasnif planı” (Kandur,
2006, s. 17) gibi farklı terimler kullanılmaktadır.
Terimlerin anlamlarına bakıldı÷ında, bu farklılı÷ın
içerikten daha çok kelimelerle ilgili oldu÷u anlaúılmaktadır.
Hepsinde amaç aynıdır. Sadece planı adlandırma biçimleri
farklıdır.
Bu kısımda, tasnif planları konusunda terminolojik bir
tartıúmaya girilmeden, “dosya tasnif planı” teriminin
kullanılmasıyla ilgili gerekçe açıklanacaktır. Belirtilen
terimler içerisinde “dosya planı” deyimi, di÷erlerine göre
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biraz daha yaygın bir kullanıma sahiptir. Ancak plan, ne
sadece dosya adlarının sıralandı÷ı basit bir liste, ne de
kodlar ve konu baúlıklarını hiyerarúik olarak úablonlarla
bölünmüú úekilde sunan bir úemadır. Bunların da ötesinde,
plan üzerinde entellektüel çaba vardır. Belge yöneticisi,
plan geliútirmek için alfabetik, nümerik, alfa-nümerik vb.
gibi tasnif sistemlerini uygularken, aynı zamanda mesleki,
kültürel, kurumsal ve fonksiyona ait bilgi birikimini
kullanır. Ayrıca “sistem analizi”, “iú akıúı yönetimi” ile
“kütüphanecilik ve dokümantasyon” uygulamalarından
yararlanır. Çünkü planın hazırlanma aúamasında, farklı ve
yakın sahaların teorik ve uygulamalı yönlerini kullanmak
gerekir. Bu durum, uygulanabilir bir sistem kurmak için
do÷al bir yaklaúımdır. Bu yüzden güncel ve yarı güncel
belgelerin entellektüel kontrolü anlamına gelen bu
uygulamayı, “dosya planı” gibi yalın bir terim yerine
“sınıflandırma” veya “tasnif” kelimesini de katarak
kullanmak, yerinde bir tercih gibi gözükmektedir.
Dolayısıyla bu çalıúmada “dosya planı” yerine ço÷unlukla
“dosya tasnif planı” kullanılmıútır. Anlatım sırasında,
gereksiz tekrarlara düúmemek için “plan” “dosya planı”
“tasnif planı” gibi terimlerin, zaman zaman “dosya tasnif
planı” ifadesinin yerini aldı÷ını belirtmek gerekir.
Geliútirilen plan, kodlar, konu baúlıkları, tanımlar,
saklama süreleri, iúlem ve notlar gibi alanlardan meydana
gelir. Tasnif planında, kodlar ve konu baúlıkları ve saklama
süreleri en temel alanları oluútururken, di÷erleri ek
donanımlardır.
Plandaki konu baúlıkları, fonksiyonel sınıflandırmayla
hiyerarúik bir yapıda ortaya konan tanımlama
seviyelerinden oluúur (ISO, 2001b, s. 9). Bu seviyeler,
“kurumsal fonksiyon”, “faaliyet” ve “iúlemi” içerir.
Plandaki seviye sayısı her ne kadar üç düzey olarak
açıklansa da bu sayı ço÷altılabilir. Bu artıú, en üstte
kurumsal fonksiyonları toplayan “ana konu” baúlı÷ı
úeklinde olabilece÷i gibi en alt düzeydeki bölünmeler
biçiminde de gerçekleúebilir.
Kabul edilen konu baúlıkları ve kodlar, kurumdaki
dokümanları karúılar. Planın uygulanmasıyla kontrollü ve
standart hale getirilmiú olan bu baúlıklar, bürolarda üretilen
dosya ve belgelerin adlarını oluúturur. Planda belgeleri
tanımlayan konu baúlıklarından sonra gelen tanımlama,
baúlıkların açıklama notlarını içerir. Bu alan, özellikle
anlaúılmasında zorluk çekilebilecek baúlıkları açıklar.
Saklama süreleri, dosya ve belgelerin iúlemi bittikten
sonra büroda ve birim arúivinde ne kadar süreyle
tutulaca÷ını ifade eder. øúlem kısmı, belgelerin belirtilen
saklama
sürelerini
doldurduktan
sonra
“imha”,
“de÷erlendirme” veya “sürekli saklanmasıyla” ilgili olarak
yapılacak tasfiye iúlemini gösterir. Son alan olan notlar
kısmı ise planda yapılan revizyon, güncelleme ve
göndermelerin belirtildi÷i yerdir.
Dosya tasnif planını açıklamak için ùekil 1 örnek olarak
verilmiútir. Kaynaklarda planı ifade eden bu úekil
konusunda, standart bir yapıya rastlamak zordur. Temel
alanlar dıúında di÷er kısımlar, farklı örneklerde aynı úekilde
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verilmeyebilir. Hatta saklama süreleriyle ilgili olarak
“saklama planı” adıyla ayrı bir tablonun verildi÷i örnekler
görmek de mümkündür.
Tasnif planı, farklı biçimlerde ve ayrıntı düzeylerinde
yapılabilir. Ancak plan yapılırken kullanıúlı bir modelin
ortaya konulması, her zaman esas amaç olmalıdır. Bu
amacın gerçekleútirilmesi için uzun vadeli çözümler
düúünülüyorsa, planın öncelikle bir belge yönetimi
programı kapsamında ve bilgi-belge uzmanı yönetiminde
yapılması gerekti÷i bilinmelidir.

Tasnif Planının Belge Yönetimindeki Yeri
Yaúam döngüsü anlayıúı içerisinde, üretilmesinden
tasfiyesine kadar belgelerin sistematik kontrolünü sa÷layan
belge yönetimi (Parker, 1999, s. 19), bir dizi fonksiyonun
yürütüldü÷ü bir programdır. Sistem anlayıúıyla ele
alındı÷ında bu fonksiyonlar, belge yönetimi sistemi
içerisinde birer alt sistemi oluúturur.
Bu alt sistemlerden biri olan dosya tasnif planı, baúarılı
bir belge yönetimi programının anahtarıdır. øyi bir tasnif
planı, adım olarak nitelendirilebilecek bir dizi faaliyeti
barındıran bir iú süreci sonunda gerçekleútirilir. Bu iú
sürecinde, önceleri “verilerin toplanması”, “analiz”, “planın
geliútirilmesi”
ve
“uygulama”
gibi
faaliyetler
bulunmaktaydı (Parker, 1989, s. 24-39). Bu faaliyetler
altında kısmen uygulanan bazı çalıúmaların, belge
yönetimindeki geliúmelerden dolayı kapsam ve uygulanma
metodu yeniden tasarlanarak “problemin tespiti ve
planlama”, “prosedür hazırlama ve e÷itim” biçiminde ayrı
baúlıklar altında uygulamaya konuldu÷u görülür (U.S.
Environment Protection Agency, 2007). Bu faaliyetler,
geliútirilecek tasnif planının kapsamına, bir bütçe
ayrılmasına ve teknolojik imkânların kullanılmasına ba÷lı
olarak yeniden úekillendirilebilir. Aslında kapsamlı bir
çalıúma olan dosya tasnif planı hazırlama iúi, burada kısaca
özetlenmiútir. Belge yönetimi kapsamındaki bir tasnif
planının geliútirilme süreci úu adımları içerir:
Problemin tespiti ve projelendirme: Tasnif plan
çalıúması, ilgili organizasyonda durum tespiti yapılıp
problemin ortaya konulmasıyla baúlar. Bu tespitin ardından,
dosya planıyla ilgili yapılacak çalıúmalar projelendirilir.
Böylece gerekli finansman, personel ve donanım ihtiyacı
belirlenerek, proje bütçesi oluúturulur. Bu bütçe, iúin
profesyonelce yürütülmesinde önemli bir motivasyon
aracıdır. Projeye baúlamadan, istenmesi durumunda bir
olurluk (fizibilite) çalıúması da yapılabilir (Ricks ve Gov,
1988, s. 31-39).
Çalıúma planı: Projenin kabulünün ardından çalıúacak
ekip belirlenip çalıúma plan ve takvimi oluúturulur. Projede
ne tür iúlerin, nasıl ve hangi zaman aralı÷ında yapılaca÷ı,
bu plana göre belirlenir.
Verilerin toplanması: Üçüncü adım, tasnif planı için
gerekli olan verilerin elde edilmesidir. Öncelikle kurum
hakkında bilgi toplanır. Kurumun teúkilat úeması ve iú
tanımı bilgilerini içeren dokümantasyon, bu bilgilerin
derlenmesi için ilk baúvurulacak kaynaktır. Kurumsal
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yapının tanınmasının ardından fonksiyon ve belge envanter
çalıúmalarına geçilir (Kandur, 1998, s. 9-13). Bürolarda
yapılacak bu çalıúmayla, kurumun yürüttü÷ü fonksiyonlar
belirlenirken, bürolarda bulunan seriler tanımlanıp dosya ve
belge potansiyeli ortaya çıkarılır.
Analiz: Envanter çalıúmasıyla belirlenen fonksiyon, seri
ve dosyalar analiz edilir. Yeni dosya tasnif planında
kullanılacak ana ve alt konu baúlıkları tespit edilmeye
çalıúılır. Bu iúlemde bazı seri ve dosyalar oldu÷u gibi
kullanılırken, bir kısmı birleútirilir veya ayrılır. Bu çalıúma,
bürolardaki dosyalamanın düzenli ve kurallara uygun
yapılıp yapılmadı÷ını, serilerin fonksiyonları karúılayıp
karúılamadı÷ını, önceki seri ve dosya tanımlarının do÷ru
olup olmadı÷ını belirleyebilmek için yapılır.
Tasnif planının geliútirilmesi: Bu safhada uygulanacak
sistem ile kullanılacak kodlar tespit edilir. Buna göre ana ve
alt konular belirlenir. Bu bölümlemeye göre de kodlar
geliútirilir. Seçilen baúlıklar, kullanılan terminoloji,
terimlerin taúıdı÷ı anlam ile kurumun fonksiyon ve
faaliyetlerini yansıtmaları bakımından incelenir. Çok genel
ve çok özel baúlıklar olmaması, standart hale getirilmiú
terimlerden oluúması, genel konu baúlı÷ından en alt terime
kadar hiyerarúik yapıda bulunması gibi çeúitli kriterler
(Kandur, 1998, s. 26) göz önünde bulundurularak
uygunlu÷una karar verilen bu ana ve alt konu baúlıkları,
listeler halinde düzenlenir. Büro çalıúanlarıyla görüúülüp,
baúlıkların kullanılabilirli÷i test edilir.
Uygulama el kitabının hazırlanması: Planın nasıl
kullanılaca÷ını gösteren bir prosedür hazırlanır. Tasnif

planıyla ilgili kuralların, tüm büro çalıúanları tarafından,
aynı úekilde uygulanmasına imkân sa÷lanır. Böylece planın
kiúilere olan ba÷ımlılı÷ı ortadan kaldırılır.
E÷itim: Son úeklini alan tasnif planı çalıúanlara anlatılır,
bürolardaki dosya ve seriler üzerinde nasıl uygulanaca÷ı
gösterilir. Karúılaúılan problemler tespit edilerek
giderilmeye çalıúılır.
Görüldü÷ü gibi tasnif planı bir belge yönetimi
programında odak noktayı teúkil eder. Planın, belgelerin
üretilmesinden tasfiyesine kadar, belge yönetiminin tüm
fonksiyonlarına etki eden bir yönü bulunmaktadır. Belgeler
üretilirken verilen konu kodu, tasnif planında ait oldu÷u
konu baúlı÷ına bakılarak tespit edilir. øúlemi biten belgeler,
bu koda bakılarak belirlenen dosyalarda tutulur. Dosyalar
fonksiyona göre oluúan seride düzenlenir. Güncelli÷ini
kaybeden dosyaların ara depoya transferi ve arúiv
uygulamalarının da tasnif sistemindeki mantı÷a göre
yürütüldü÷ünü söylemek mümkündür. Bu yüzden dosya
tasnif planı, bir belge yönetimi programının belkemi÷i
olarak görülebilir. Baúka bir deyiúle plan, programı ayakta
tutup, onun devamlılı÷ını sa÷layacak olan en önemli
taúıyıcıdır.
Bu sebeple bir belge yönetimi programı kapsamında ya
da ba÷ımsız olarak düúünülsün, dosya tasnif planı
hazırlanırken kurumun sahip oldu÷u fonksiyonel
kaynakların nasıl tespit edilip kullanılaca÷ı, bu tespit
sırasında yapılan hataların neler oldu÷u, var olan dosya ve
serilerin ne úekilde de÷erlendirilece÷i ve bilgi uzmanının
karúılaúabilece÷i zorluklar, titizlikle ele alınmalıdır.
SAKLAMA
SÜRELERø

KOD
--500
510
--600
610
611
612
613
613.1
613.2
617
620
621

KONU BAùLIKLARI

TANIMLAR

BÜRO

ARùøV

øùLEM

NOTLAR

EöøTøM-ÖöRETøM
Lisans e÷itimi
ARAùTIRMA-GELøùTøRME
Araútırma
Proje teklifi
Kabulü
Malzeme alımı
Fiyat teklifi
Satın alma
Sonuç raporu
Yayın Destekleri
Talep

ùekil 1. Dosya tasnif planı

Dosya Tasnif Planı Geliútirirken Fonksiyonun
Kullanılması
Kurumsal Yapıyı Do÷ru Anlamak
Kurumsal
Yapıyı Do÷ru geçilmeden
Anlamak önce yapılacak ilk
Planın hazırlanmasına
Planın hazırlanmasına
geçilmeden önce
yapılacak
ilk
çalıúmalardan
biri, organizasyonun
kurumsal
yapısını
çalıúmalardan biri, organizasyonun kurumsal yapısını

tanımaktır. Böylece kurumun sahip oldu÷u belgelerin hangi
úartlarda, hangi amaç için, ne zaman ve kim tarafından
üretildi÷i, hangi kaynaktan geldi÷i gibi farklı nitelikteki
karmaúık konuları anlamak kolaylaúır (Duchein, 1985, s.
89). Bu bilgilerin sa÷lanmasında, fonksiyon ve dosya
envanter formalarından önce ilk baúvurulacak yer, kurumun
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birimlerini gösteren teúkilat úeması ile görev ve
sorumlulukları ortaya koyan dokümantasyondur. Teúkilat
úeması, kurumun büyüklü÷ü, birimleri ve bunlar arasındaki
organik iliúkiyi gösterirken; görev ve iú tanımlarının oldu÷u
dokümantasyon da yürütülen fonksiyon ve faaliyetleri
açıklar.
Bir kurumda en üst yönetimden en alt kademeye kadar
idari basamakları gösteren teúkilat úeması, belgeyi üreten
kaynakları iúaret eder. Bu kaynakların ast üst iliúkisi ve
aralarındaki fonksiyonel ba÷lantı, organizasyon úemasından
takip edilerek, bir fonksiyonun nerede baúlayıp hangi
basamaklardan geçti÷i ve nerede bitti÷i belirlenebilir. Bu
bilgi, fonksiyona dayalı tasnif planında do÷ru tanımlamalar
yapmaya imkân verirken, hangi fonksiyonun hangi ana
konu baúlı÷ı altında de÷erlendirilmesi gerekti÷inin de
görülmesini sa÷lar.
Birimler, hatta kurumlar arasında kurulacak fonksiyonel
iliúki, geliútirilecek planın kapsamının belirlenmesine
yardımcı olur. Bir tasnif sistemi, kurum içerisinde úube
müdürlü÷ü, daire baúkanlı÷ı veya genel müdürlük için
planlanıyor olabilir. Ancak, örgütün yürüttü÷ü ve tasnif
planında kullanılacak olan fonksiyonların, sadece o yerde
baúlayıp bitti÷i düúünülemez. Taúrada baúlayan bir faaliyet,
duruma göre merkez birimlerinin de faaliyet ve
fonksiyonları arasında yer alabilir. Merkez dıúında, taúra ve
bölge örgütleri bulunan kurumlarda, ço÷u fonksiyonun
birlikte yürütüldü÷ü düúünülürse, daha küçük bir alan için
tasarlanan dosyalama sisteminin, aslında kurumun merkezi
baúta olmak üzere, tüm bölge birimlerini ilgilendirdi÷i
görülür.
Bu fonksiyonel ba÷lantı, özellikle bakanlıklar ile onların
taúra birimleri arasında açıkça görülmektedir. Örne÷in,
Millî E÷itim Bakanlı÷ı ço÷u fonksiyonunu, Türkiye’nin
tüm il ve ilçelerinde bulunan taúra birimleriyle birlikte
yürütür. “Okul içi beden e÷itimi, spor ve izcilik
çalıúmalarıyla” ilgili bir fonksiyon, Bakanlı÷ın teúkilat
yapısına göre merkezde bir Daire Baúkanlı÷ı (Millî E÷itim
Bakanlı÷ı, 2007), taúra birimlerinde ise øl Millî E÷itim
Müdürlü÷üne ba÷lı ùube Müdürlü÷ü (øzmir øl Millî E÷itim
Müdürlü÷ü, 2007) marifetiyle yürütülmektedir. Belirtilen
konuyla ilgili iki kurum arasındaki fonksiyonel iliúki devam
etti÷i için aynı dosya serisi her iki yerde de bulunmaktadır.
Bu durumda Bakanlık için tek bir dosya tasnif planından mı
söz etmeli, yoksa her bir genel müdürlük, daire baúkanlı÷ı
ya da il müdürlü÷üne göre ayrı ayrı planlar mı
oluúturulmalıdır. Fonksiyonel iliúkinin kurulması ve
üretilen dosya serilerinde bütünlü÷ün sa÷lanabilmesi için
aynı fonksiyonun bütün birimlerde aynı baúlık ve kodla
ifade edilmesi gerekir. Bu sebeple geliútirilecek tasnif planı,
örgütün merkezi baúta olmak üzere, taúra ve bölge
müdürlükleri gibi bütün teúkilatı içine alacak úekilde
tasarlanmalıdır. Birbirinden ba÷ımsız hareket ederek, her
birimin kendi planını yapmaya kalkması durumunda,
fonksiyonel iliúki kurulamayaca÷ı gibi aynı tür ve içeri÷e
sahip dosya ve serilerin, birbirinden farklı tanımlanma
riskiyle karúı karúıya kalınacaktır.
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Millî E÷itim Bakanlı÷ı ve di÷er birçok bakanlıkta oldu÷u
gibi hem merkez hem de taúrada yürütülen fonksiyonların
ço÷unun aynı oldu÷u di÷er bir kurum da Sa÷lık
Bakanlı÷ıdır. Fonksiyona dayalı bu birlikteli÷e ra÷men,
taúra ve merkez örgütlerinin farklı dosya planlarına sahip
olduklarını görmekteyiz. Sa÷lık Bakanlı÷ının daha önce,
tüm merkez ve taúra birimlerinin fonksiyonlarını içine
alacak úekilde geliútirilmiú olan kurumun dosya planının
bulundu÷u Sa÷lık Bakanlı÷ı Arúiv Mevzuatı Usul ve
Esasları (1998) ile en son 2005 yılında yayınladı÷ı Sa÷lık
Bakanlı÷ı Standart Dosya Planı (T.C. Sa÷lık, 2005)
bulunmasına ra÷men, Konya øl Sa÷lık Müdürlü÷ü gibi bazı
taúra örgütlerinin bu plandan habersizmiú gibi hareket
ettikleri, böylece kendi dosya planlarını (Konya, 2006)
çıkardıkları görülmektedir. Oysa taúra örgütünün,
merkezden ba÷ımsız bir plan yapmak yerine, merkezin
geliútirdi÷i planı kullanması gerekir. Bu yüzden önceden
üzerinde çalıúılacak bir teúkilat úeması, birim ve kurumların
birbirinden ba÷ımsız mı, yoksa birlikte mi tasnif planı
geliútirmeleri gerekti÷ine karar verilmesinde arúivcilere
yardımcı olacaktır.
Kurumların organizasyon yapılarının de÷iúmesi, úüphesiz
fonksiyonların da de÷iúmesine sebep olur. Buna ba÷lı
birim-fonksiyon,
fonksiyon-seri,
seri-dosya
olarak
iliúkisinin daha dikkatli analizi gerekir. Özellikle karar
mekanizmasının seçim yoluyla belirlendi÷i belediye gibi
kurumlarda oldukça sık yaúanan bir durum, ana
fonksiyonlar de÷iúmese de yürütücü birimlerin idari
ba÷lantılarının her seçim sonrası dönemde yeniden
yapılanmasıdır. Kurumlarda bir birim kapatılıp, yeni bir
birim açılabilir. Aynı úekilde birimler birleútirilip,
bölünebilir. Bu durum, aynı zamanda fonksiyonların açılıp
kapandı÷ına veya bölünüp birleútirildi÷ine iúaret eder. Yeni
bir birimin açılmıú olması, o dönemden itibaren kurumda
yürütülen faaliyet ve iúlemlerin arttı÷ını ve çeúitlendi÷ini
gösterir. Bu durum yeni dosya ve serilerin oluúmaya
baúladı÷ına iúaret eder. Dolayısıyla tasnif planları
yapılırken mevcut fonksiyonların zaman içerisinde u÷radı÷ı
de÷iúimler, eski ile yeni teúkilat úemaları karúılaútırılarak
anlaúılmaya çalıúılmalıdır.
De÷iúen, kapanan veya birleútirilen birimlerin oldu÷u
yerlerde, tasnif planının birimlere göre de÷il de fonksiyona
göre yapılmasının önemi, daha belirgin olarak ortaya çıkar.
Fonksiyona göre geliútirilen plandaki konu baúlıkları,
fonksiyon var oldu÷u sürece kullanılacaktır. Burada o iúi
hangi birimin yürüttü÷ünün çok da önemi yoktur. øyi bir
sistem kurulup kontrol ve takip do÷ru bir úekilde
yapılabiliyorsa, yürütücü de÷iúse de fonksiyon ve onu
temsil eden baúlık ile kod numarası bundan etkilenmez.
Fonksiyon, aynı baúlık ve kod numarasıyla, baúka bir
birimin altında varlı÷ını sürdürmeye devam eder. Böylece
aynı fonksiyona ait olup farklı birimlerde bulunan seriler
arasındaki organik ba÷, her durumda korunup devam
ettirilmiú olur.
Teúkilat úemalarının tasnif planı için sa÷layaca÷ı baúka
bir yarar da geçici olan ve devredilen fonksiyonların

Çiçek
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tespitidir. Arúiv deposunda veya bürolarda bulunan bir
serinin üreticisi olan birim, e÷er teúkilat úemasında
görülmüyorsa, fonksiyon ya geçicidir ya da baúka birimden
alınarak yürütülmektedir (Duchein, 1985, s. 94). Bu
durumun önceden tespit edilmesi, tasnif planında
geliútirilen alt konu baúlıkları için önemlidir. Böylece,
geçici olup devamlılı÷ı bulunmayan fonksiyonun bir konu
baúlı÷ını iúgal etmesi engellenmiú olacaktır. Fonksiyon
baúka bir kuruma devredilmiú veya baúka bir kurumdan
devralınmıú ise bu durumun planın notlar kısmında
yazılacak bir bilgiyle açıklanması gerekir.

Organizasyonun Fonksiyon ve Faaliyetlerinin Tespiti
Belge yönetiminde düzenlemenin fonksiyona göre
yapılması, mantıklı bir dosyalama ve sınıflandırmanın
anahtarıdır. Bunu yapabilmek için organizasyonun
üstlendi÷i “fonksiyon” (function), “faaliyet” (activity) ve
“iúlemlerin” (transaction) ortaya çıkarılması gerekir
(National Archives Australia, 2007).
Organizasyonlarda dosyalama ve sınıflandırma sistemleri
kurulurken arúivcileri yanılgıya düúüren bir durum,
fonksiyon, faaliyet ve iúlem uygulamalarını net bir úekilde
birbirinden ayıramamaktır. Birçok yerde bu üç terimin
birbirinin yerine kullanıldı÷ı düúünülürse, bu ayrımın çok
da kolay olmadı÷ı görülür. Fonksiyon, organizasyonun
varoluú amacını gerçekleútirmek için yapması gereken iúler
olarak tanımlanabilir (Parker, 1999, s. 26). Bu durumda bir
kurumun esas veya yardımcı hizmetlerinden her biri
fonksiyondur. Bu fonksiyonları gerçekleútirmek için
yürütülen çalıúmalar birer faaliyettir. Her bir faaliyet için
yapılan daha küçük çaplı uygulamalar ise iúlemdir. Bir
organizasyon, ister mal isterse hizmet üretsin, üstlendi÷i
iúleri bu hiyerarúik uygulamalar çerçevesinde gerçekleútirir.
Örne÷in üniversiteler, e÷itim-ö÷retim, araútırma,
akademik çalıúmalar vb. gibi farklı fonksiyonlara sahiptir
(ùekil 2). Araútırma fonksiyonu, proje teklifi, projenin
kabulü, malzeme alımı, deneysel çalıúmalar biçimindeki
faaliyetlerden meydana gelir. Bunlar içerisinde malzeme
alım faaliyeti, malzemeyle ilgili teklifin alınması,
malzemenin temini ve teslimi gibi iúlemlerden oluúur.
Birbirinden farklı uygulama gibi gözüken bu süreç, aslında
aynı çalıúmanın parçalarını oluúturur. Her parça, iúlev
bakımından farklı konuları içerse de aynı vaka için
gerçekleútirilen uygulamadır. Görüldü÷ü gibi fonksiyondan
iúleme do÷ru, büyükten küçü÷e olmak üzere, hiyerarúik bir
iliúki vardır.
Üniversiteler
FONKSøYONLAR
- Lisans e÷itimi
- Araútırma
- Akademik
-...

FAALøYETLER
- Proje teklifi
- Kabulü
- Malzeme alımı
-...

øùLEMLER
- Fiyat teklifi
- Satın alma
- Teslim tutana÷ı

ùekil 2. Fonksiyon-faaliyet-iúlem süreci

Araútırma-geliútirme fonksiyonu içerisinde her projeye
bir klasör açılır. O klasörde önerilen araútırmanın gerekçesi,
kaynakları, muhtemel sonuçları, yararları, proje maliyeti
vb. gibi bilgileri içeren “proje teklifi”, kabul iúlemleri için
üretilen “komisyon kararı”, proje kapsamında alınacak
malzemeyle ilgili “evrak” ve tüm di÷er dokümanlar aynı
dosya içerisinde muhafaza edilir. Bazı durumlarda yapılan
iúlemlerin farklı birimler tarafından yürütülmesi,
malzemenin hacmi veya biçimsel yapısı sebebiyle, aynı
fonksiyon kapsamındaki faaliyetlere ait belgeleri tek
klasörde toplamak, mümkün olamayabilir. Bu durumda tek
klasör yerine birkaç dosya açılmıú olsa dahi parçalar
arasındaki fonksiyona dayalı bu organik ba÷, tasnif
sisteminde aynı konu baúlı÷ı ve koduyla ortaya
konulmalıdır. Böylece fonksiyon içerisindeki faaliyet ve
iúlemler arasındaki bütünlük korunmuú olur. Her bir proje
için oluúacak dosya, “araútırma fonksiyonu” kapsamında
“proje dosyaları serisi” veya “araútırma dosyaları serisi”ni
meydana getirecektir.
Bir fonksiyonun idari, mali ve hukuki faaliyetlerle ilgili
boyutları olabilir. Bu boyutlar, farklı uygulamaları
gerektirdi÷inden, birden fazla büroyu ilgilendirebilir.
Büroların her birinde birbirinden ba÷ımsız dosya ve seriler
oluúur. Tasnif planı üzerinde çalıúan kiúi, bu durumda her
büro için ayrı bir seri tanımı mı yapmalı, yoksa birbiriyle
iliúkili bu serileri fonksiyon baúlı÷ı altında mı
birleútirmelidir. Fonksiyon göz ardı ediliyorsa, ayrı ayrı
tanımlar yapılıp birbirinden kopuk konu baúlıkları
belirlenecektir. Oysa aynı fonksiyon kapsamında ama farklı
adlarla yürütülen faaliyetler tespit edilerek, sistem
içerisinde tek fonksiyon baúlı÷ı altında toplanmalıdır. Zaten
kurumlarda uygulanan belge yönetimi sisteminin öncelikli
iúlevlerinden bir tanesi, farklı birimlerde birbirine benzer
veya birbirini tamamlayıcı nitelikteki fonksiyon ve
faaliyetlerin biraraya getirilmesidir. Örne÷in, belediyelerde
yapılacak bir belge yönetimi uygulamasında “çevreyle”
ilgili çalıúmalarda Çevre Koruma Müdürlü÷ü, Fen øúleri
Müdürlü÷ü, Park ve Bahçeler Müdürlü÷ü ve Temizlik øúleri
Müdürlü÷ünün
çeúitli
sorumlulukları
bulundu÷u
görülecektir. Bu sorumluluklar yerine getirilirken birimlerin
birbiriyle çakıúan görevlerinin tespit edilmesi ve dosyalama
sisteminde bunların tek konu baúlı÷ı altında toplanması
gerekir (Kandur, 1998, s. 25).
Organizasyonlarda aynı vakaya ait belgelerin farklı
bürolarda ve dosyalarda tutuldu÷u durumlar oldu÷u gibi,
farklı fonksiyon ve faaliyetlere ait belgelerin de aynı
fonksiyon kapsamında üretilmiú gibi tek klasörde muhafaza
edildi÷i uygulamalarla da karúılaúılmaktadır. Bunun en
belirgin örne÷ini, belgeleri kuruma geliú ve kurumdan çıkıú
tarihlerine göre sıralamaktan baúka her hangi bir mantı÷ı
bulunmayan, “gelen giden dosyası” oluúturur. Bu
uygulamada çok çeúitli fonksiyon ve konuya ait evrakın tek
dosyada tutuldu÷u görülür. Bunun yerine belgeler, konu ve
fonksiyonlarına göre ayrı dosyalarda düzenlenmelidir.
Bir belgenin aidiyetini belirleyebilmek için onun
üretimine sebep olan durumu açıklayan ipuçlarını, belge
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profilinde görmek gerekir. Her belge, vaka veya konuyla
ilgili olarak bir fonksiyon kapsamında üretilir. Bu yüzden
belgeler, üretilmelerine kaynaklık eden ilgili vakanın
izlerini taúır. Bu izler, belgenin içeri÷inde kiúi, olay, durum
úeklinde ortaya konuldu÷u gibi üreten kayna÷ın gösterildi÷i
antette yer alan ilgili kurum adı ve adresi, sayı alanında
sahip oldu÷u birim ve konu kodu, imza kısmında
sorumlunun temsil edildi÷i makam unvanı gibi birçok form
elemanında görülür. Tespit edilen bu izler, belgenin
aidiyetini açıklar. Ancak belgelerin farklı türlere, form ve
fiziksel özelliklere, aynı zamanda içerik yapılarına sahip
oldukları göz önünde bulundurulursa, bu tespitin
entellektüel boyutunun oldu÷u anlaúılır. Bunun için belge
yöneticisinin, mesleki bilgi ve tecrübe yanı sıra biraz da
diplomatik ve idare hukuku gibi ek donanımlara sahip
olması gerekti÷i anlaúılmaktadır. Böylece bir belge,
vakadan dolayı iliúkili oldu÷u di÷er belgelerle birlikte aynı
dosyada tutulurken, bu dosya da o fonksiyonun oluúturdu÷u
seri içerisindeki yerini alır.
Belgelerin ait oldukları kayna÷ı belirleyip, do÷ru yerde
bulunmalarını sa÷layabilmek için yürütülen bu iúlem süreci,
bir yerde büroda belgelerle ilgili yapılan iúlerin
“fonksiyonel uygunlu÷unu” (functional pertinence) kontrol
etmektir. (Glossary, 2005). Bu kontrol, belgelerin ait
oldukları dosya, seri ve fonksiyona göre düzenlenmelerinin
denetimi anlamına gelir.
Belgelerle ilgili açı÷a çıkartılan bu iliúki a÷ı, da÷ılmıú
belgelerin ait oldu÷u vaka baúlı÷ı altında toplanmasına
yardımcı oldu÷u gibi parçalanmıú serilerin de tek fonksiyon
altında birleúmelerini sa÷layan en temel etkendir. Bu
süreçte fonksiyonun birleútirici bir role sahip oldu÷u
anlaúılmaktadır. Bu yüzden bürolarda bulunan parçalanmıú
dosya ve serilerin, fonksiyon ıúı÷ında bütünlü÷ü
sa÷landıktan sonra tanımlaması yapılmalıdır. Bu tanıma
göre de tasnif planında ana ve alt konu baúlıkları
oluúturulmalıdır. Aksi halde parçalanmıú dosyalara göre
yapılacak tanımlamayla oluúacak bir plan, kullanım
safhasında çok da uzun ömürlü olmayacaktır.

Dosya ve Serilerin Tanımlanması
øúlemi bitmiú belgelerin dosyalara yerleútirilmesi iúi ile
bu dosyaların düzenlenmesi, genellikle “dosyalama” olarak
bilinir. Tek baúlık altında tanımlanmalarına ra÷men,
uygulamada bu iki çalıúma kısmen birbirinden ba÷ımsız
yürütülür. Ancak, aynı süreç içerisinde bulunup tek bir
amaca hizmet ettiklerinden, sebep sonuç iliúkisiyle
birbirlerine son derece ba÷lıdırlar.
Buna göre bürolarda bulunan belgeleri ait oldukları konu
veya vaka (iú, olay, úahıs) baúlı÷ı altında, dosya gömlekleri
ya da klasörlere yerleútirmek olan “dosyalama” ile usulüne
uygun oluúturulmuú bu dosyaları, raflarda düzenleyerek
tekrar eriúime mümkün halde muhafaza etmek olan
“sınıflandırma”, belge yönetiminde bir bütünün ayrılmaz iki
parçasıdır. Belgeye eriúim sürecinde bu iki parça birbirini
tamamlar. Tasnif planı, aranan dosyanın en kısa zamanda
bulunmasını sa÷larken, düzenli yapılmıú bir dosyalama,
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hem aranan belgeyi hem de belgeyle ilgili di÷er
dokümanları birlikte sunar. Bu yüzden iyi bir dosya tasnif
planı geliútirmek kadar kullanıúlı bir dosyalama yapmak da
önemlidir.
Dosya tasnif planı hazırlarken dosyalamanın, özellikle iki
boyutta planla do÷rudan iliúkili oldu÷u görülür. Bunlardan
biri dosyaların sahip oldu÷u baúlıklar, di÷eri ise dosya
içeri÷idir.
Bir tasnif planında, üzerinde önceden düúünülerek
mantıklı bir úekilde tanımlanmıú konu baúlıkları
kullanılmalıdır. Bu baúlıklar tespit edilirken her ne kadar
belgelerin üretildi÷i fonksiyonun belirleyici oldu÷u bilinse
de, ço÷u zaman mevcut dosyaların ve dosya serilerinin
taúıdı÷ı adların, yeni oluúacak plandaki konu baúlıklarını
adlandırdı÷ı görülür. Daha önce geleneksel usullerle
belirlenmiú dosya adları kullanıúlı veriler sunabilir. Fakat
belgelerin üretildi÷i fonksiyonu de÷erlendirmeksizin,
sadece dosya adlarına ba÷lı kalarak plan geliútirmeye
kalkıúmanın yanıltıcı sonuçlar do÷urabilece÷inin de
farkında olmak gerekir. Bu yüzden var olan dosya adları,
yeni baúlıkların üretilmesinde kullanılacaksa, bulundu÷u
seri ve ait oldu÷u dosyayla olan fonksiyonel iliúkisi çok iyi
analiz edilmelidir. Çünkü hem terminoloji hem de anlam
bakımından gayet uygun olan bir baúlık, ait oldu÷u dosyayı
tam karúılamıyor olabilir. Aynı úekilde dosya içeri÷inin bu
baúlı÷a göre düzenlenmemiú olması da mümkündür.
Oldukça kötü düzenlenmiú bir dosyaya iyi bir baúlık
verilebilece÷i gibi iyi bir dosyaya da uygun olmayan bir
baúlık verilebilir. Bu yüzden bürolarda geleneksel
yöntemlerle üretilmiú dosyalar ve bunların sahip oldu÷u
baúlıklar oldu÷u gibi kullanılmamalı; mutlaka dosyaların
içerik analizi yapılıp var olan belge profili incelenmelidir.
Ayrıca içerik ile dosya adı, dosya ile de seri iliúkisi gözden
geçirilmelidir.
Mevcut dosya, ait oldu÷u vaka/konuyla ilgili belgeleri bir
bütün olarak sunmayabilir. Belgeler farklı yerlerde
dosyalanmıú veya farklı dosyada bulunması gerekenler o
dosyaya girmiú olabilir. Dosya, do÷al olarak bu yapıya göre
bir isim alacaktır. Bu yüzden baútan gerekli sorgulama
yapılmadan oldu÷u gibi kullanılacak dosya adları, emek
verilerek geliútirilecek bir tasnif planını, sonraki dönemde
uygulanamaz hale getirebilir. Belirlenecek konu baúlı÷ı,
temsil etti÷i dosya ve seriyi olabildi÷ince kapsayıcı olmalı
ve anlamlı terimlerden oluúmalıdır. Aynı zamanda belgeye
eriúimde bir anahtar kelime gibi kullanılabilmelidir.
Bir konu baúlı÷ı, dosyanın içeri÷ini en iyi úekilde
tanımlayan bir terim olabilir. Ancak bu terim, dosyada
bulunan belgelerin düzeniyle ilgili olarak içeri÷e müdahale
etme imkânı vermez. Dosyalama iúindeki kalite, büro
çalıúanlarının konuyu önemsemelerine ve düzenlemeyi
ciddi yapıp yapmamalarına ba÷lıdır. Bu sebeple dosya
planındaki konu baúlı÷ı gayet uygun bir terim olsa da dosya
içeri÷i iyi düzenlenmemiú ise dosyaya eriúilmesine ra÷men
aranan belge bulunamayabilir. Dolayısıyla en do÷ru
terimlerle geliútirilecek bir dosya planının verimli bir
úekilde kullanılabilmesi düzenli bir dosyalamaya ba÷lıdır.
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Dosya adları kadar dosyaların içeri÷i de tasnif planının
kullanılmasında etkili bir role sahiptir. Üretilme ortamları,
iletilmeleri ve iúlem görmeleri farklı úekillerde olsa da
bürolarda biriken belgeler, iki kaynaktan do÷ar. Bir belge
ya farklı kurumlardan gelmiútir ya da kurum bu belgeyi
kendisi üretmiútir. Dolayısıyla kurum, büroda iúlem gören
belgenin üreticisi veya kullanıcısıdır. Kayna÷ı ne olursa
olsun, aynı fonksiyon kapsamında iúlem görmüú olan
belgeler, biraraya getirilip bilgi ve belge bütünlü÷ü
sa÷lanarak dosyalanmalıdır. Düzenli bir dosya, birbiriyle
iliúkili belgeleri organik ba÷ı kurulmuú halde birarada tutup
bütünlük içerisinde muhafaza eder. Böylece bilgi
kullanıcısı, aradı÷ı belgeye ulaúmanın yanı sıra o konuyla
ilgili daha önceki yazıúmaları görerek, yapılan iúlemleri
takip etme imkânı bulur. Bu durum, kullanıcıya konuyu
baútan sona izleme imkânı verir.
Bilgi bütünlü÷ü sa÷lanmıú bir dosyalama, baúarılı bir iú
yapılmasından dolayı hiç úüphesiz büro çalıúanlarının moral
ve motivasyonlarını artıraca÷ı gibi yönetimin isabetli
kararlar almasına da yardımcı olacaktır.
Görüldü÷ü gibi dosyalama, sadece iúlemi bitmiú belgeleri
dosyalara kaldırmak de÷il, onlar üzerinde entellektüel
düúünce geliútirerek, içerik ve iúlem itibariyle birbiriyle
iliúkili belgeleri fonksiyon ıúı÷ında biraraya getirmektir. Bu
yüzden tasnif planının geliútirilmesi sırasında dosyalamada
problemli taraflar var ise uygulamaya müdahale
kaçınılmazdır. Önceki uygulama fonksiyonel anlayıúa
uygun de÷ilse, büro çalıúanlarına da gerekli e÷itim
verilerek, yeni baútan bir yapılanmaya gitmek gerekecektir.
Bürolardaki dosya türlerinin belirli olmaması,
geliútirilecek planı olumsuz yönde etkileyen bir faktördür.
Baúka bir deyiúle, iliúkili belgeleri biraraya getirmek için
oluúturulan dosyanın konu veya vaka dosyası mı, yoksa
gölge ya da geçici dosya mı oldu÷unun belirlenememesi,
tasnif planı için sorun teúkil edebilir. Bu yüzden türün
öngördü÷ü úartlara göre usulünce yapılan bir dosyalama,
tasnif planının baúarısına çok önemli katkı sa÷lar.
“Konu dosyası” (subject file), bir konuyla ilgili belgelerin
o konu baúlı÷ı altında dosyalanmasıdır. Vaka/iú dosyası
(case file) ise do÷rudan bir olay, durum, úahıs veya projeyle
ilgili olarak baúlangıçtan vakanın sonuna kadar üretilen tüm
belgeleri biraraya getirmektir. Bir vaka dosyasındaki
belgeler ait oldu÷u vakayla veya úahısla ilgili farklı
konuları içeriyor olabilir. Burada belgeler farklı konuları
barındırsa da önemli olan aynı iúle ilgili olmalarıdır (File
and filing, 2006, s. 1-3).
Bir antlaúma, sözleúme veya protokol bir konu dosyası
gibi düúünülüp, bu baúlıklar altında mı dosyalanmalı, yoksa
bir fonksiyon kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili
oldu÷u görülüp, o fonksiyon için açılacak vaka dosyasında
mı muhafaza edilmelidir. Baúbakanlık standart dosya
planına göre vaka dosyasında tutulması gerekti÷i
belirtilmektedir (Dosyalama, 2006, s. 68). Daha açık bir
ifadeyle, dosya bütünlü÷ünü korumak için kaçınılmaz
olarak varılacak sonuç, “sözleúmeler” baúlı÷ı altında bir
konu dosyasında de÷il, sözleúmenin yapıldı÷ı iúin adına

göre oluúacak olan vaka dosyasında korunmasıdır. Bu
durumda kurumlar, kendi planlarını geliútirirken özellikle
konu ve vaka dosyalarına dikkat etmelidirler. Fonksiyon
göz önünde bulundurularak, o iúe ait tüm belgeler tek
dosyada toplanmalıdır. Böylece tek fonksiyona ait
dokümanlar içerisinden, örne÷in ihale komisyonu kararı
úeklinde bir belgeyi ayrı bir dosyada muhafaza etmek
dosyalama mantı÷ıyla uyuúmayaca÷ı gibi bu uygulamadan
hareketle yapılacak bir tasnif planı da sa÷lıklı olmayacaktır.
Büro çalıúanlarının durumu do÷ru algılayıp uygulamaları,
biraz da dosya türlerini do÷ru kullanmalarına ba÷lıdır.
Böyle bir durumda yapılacak ilk iú, öncelikle asıl dosyalar
ile “gölge” dosyaları birbirinden ayırmaktır. Asıl dosyalar,
fonksiyonun yürütülmesi sürecinde do÷al olarak oluúan
vaka veya konu dosyalarıdır. Gölge dosyalar ise asıl
dosyaların kopyasıdır. Kullanım kolaylı÷ından dolayı
bürolarda çeúitli gölge dosyaların oluúturuldu÷u
bilinmektedir. Ancak, tabii bir uygulama olarak ortaya
çıkan bu gölge dosyaların tasnif planındaki durumu, asıl
dosyalar gibi de÷ildir. Asıl dosyalar belirli saklama
sürelerine sahip olup, kurumunda saklanması uygun olanlar
ile arúive devredilmesi gerekenler bulunurken, gölge
dosyalar güncellikleri bitti÷i zaman imha edilebilir. Bu
yüzden geçici ve gölge dosyaların belge yönetimi
uygulamaları ile arúive devir iúlemleri açıklı÷a
kavuúturulmalı, bu durum dosya tasnif planında da
açıklanmalıdır.
Dolayısıyla tasnif planları tasarlanırken kurumdaki
mevcut dosyalama mantı÷ı ve seri anlayıúı mutlaka gözden
geçirilmelidir. Çünkü kurumda kullanılan dosyalama
metodunda bir problem varsa, bu durum planı hazırlayan
uzmanı yanlıú yönlendirebilir.
Bugün ço÷u kurumda standartlara göre bir dosyalamanın
yapıldı÷ını söylemek pek mümkün de÷ildir. Kurumlarda
gelen giden dosyalarının yo÷un olarak üretilmesi, gölge
dosyalara asıl dosyaymıú gibi iúlem yapılması, dosya kimlik
bilgisi alanlarının standart olmaması, sorumluluk altında
kalma korkusuyla dosyalanacak evrak tespiti yapılmadan
her belgeyi dosyalama gayreti ve büroda kiúisel becerilere
göre geliúen dosyalama anlayıúı, bu düúüncenin haklılı÷ını
ortaya koyan delillerdir. Bu durumda, mevcut
uygulamalardan hareket edilerek yapılacak bir tasnif planı,
uzun vadede çok da verimli olmayacaktır.

Sonuç
Bir organizasyon, sahip oldu÷u kurumsal bilgiyi taúıyan
belgeleri, üretiminden tasfiyesine kadar bilimsel metod
ıúı÷ında yönetebilmek için mutlaka kullanılabilir bir belge
yönetimi programı kurmalıdır. Uygulanmak istenen dosya
tasnif planı da bu program içerisinde geliútirilmelidir.
Planın hazırlanmasında iú süreci adımlarına uyulmalı,
yapılacak iúler sırasıyla yerine getirilmelidir.
Fonksiyona dayalı bir dosya tasnif planı geliútirilirken úu
hususların göz önünde bulundurulması gerekti÷i
anlaúılmıútır:

Dosya Tasnif Planlarýnda Fonksiyonun Gücü

x Plan için öncelikle
benimsenmelidir;

fonksiyonel

tasnif

anlayıúı

x Birim adlarına göre yapılacak tasniften kaçınılmalıdır;
x Kurumsal yapı, teúkilat úeması baúta olmak üzere
birimlerin görev ve sorumluluklarını gösteren
dokümantasyon incelenerek çok iyi tanınmalıdır;
x Bürolardaki dosya ve seriler analiz edilip, dosyalamanın
türlere göre yapılıp yapılmadı÷ına bakılmalıdır;
x Dosya bütünlükleri kontrol edilmeli; var ise bölünmüú
dosyalar birleútirilmeli, ayrılması gerekenler de
bölünmelidir;
x Asıl dosyalar ile gölge ve geçici dosyalar belirlenmelidir;
x Dosya
serilerinin
fonksiyon
oluúmadı÷ına dikkat edilmelidir;

ıúı÷ında

oluúup

x Planda yer alan hiyerarúik bölünmedeki ana ve alt konu
baúlıkları, organizasyonun fonksiyonlarını, bürolarda
üretilen dosya ve serileri karúılamalıdır;
x Bu iliúkinin kurulmasında do÷ru tespitler yapabilmek
için plan üzerinde çalıúanlar, bir sistem analisti gibi çaba
göstermelidirler;
x Geliútirilecek plan, kurumsal bilginin kayıtlı bulundu÷u
kâ÷ıt, elektronik vb. her türlü belgeyi kapsamalıdır.

Bir dosya tasnif sisteminin temeli, dosyalama iúine,
dosyaların oluúturdu÷u düzenli serilere ve bu serileri
karúılayan fonksiyonlara dayanmaktadır. Bu yüzden
serilerin do÷uúuna kaynaklık eden fonksiyonlar ne ölçüde
plana yansıtılmıúsa, plan da uygulamada o denli baúarılı
olacaktır. Sonuçta bir organizasyon, kurumsal bilgi
kaynaklarının yönetimine kalıcı bir çözüm bulmak
istiyorsa, dosya tasnif planının fonksiyon odaklı olmasını
sa÷lamalıdır.
Belgeye eriúim sürecinde, dosyalama ile dosya tasnif
planı birbirinden ayrı uygulamalar gibi gözükse de, “en kısa
zamanda ve bütünlük içerisinde bilgiye eriúmek”
isteniyorsa, bu iki uygulama ayrılmaz bir bütün olarak
görülmeli, belirli kurallar ıúı÷ında titizlikle yürütülmelidir.
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