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Bilindiği gibi Arşivler, kurumların hafızası olarak nitelendirilen önemli birimlerden 

biridir. Büyükşehir Belediyemizin kuruluş aşamasında kurum arşivi de düzenlenerek hizmet 

vermeye başlamıştır. Kurum arşivinin faaliyete geçmesiyle birlikte, birim arşivlerimizin 

kurulması ve birimlerden birim arşivlerine, birim arşivlerinden de kurum arşivine evrak devri 

yapılacaktır. Birim arşivlerinden kurum arşivine arşivlik evrak devri yapılırken dikkat edilecek 

hususlar 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 

 

Birim Arşivi ve Kurum Arşivi 

16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri 

Hakkında Yönetmeliğin "Tarifler” başlıklı 3 üncü maddesinin (c) bendinde birim arşivi 

"Kurum ve kuruluşların görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve bu 

kuruluşların çeşitli birimlerinde, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük 

iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini… 

İfade eder." 

Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (d) bendinde " K u r u m a r ş i v i : K u r u m v e 

kuruluşların, merkez teşkilâtları içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, 

birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezi arşivleri… İfade eder." şeklinde 

tanımlanmıştır. 

 

Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayrımı ve Hazırlanması 

Belediyemiz birimlerince birim arşivlerine verilecek malzemenin ayrımı ve 

hazırlanması Yönetmeliğin 11 inci maddesinde şu şekilde hükme bağlanmıştır: "Her yılın Ocak 

ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi 

tamamlananlar; işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına rağmen elde 

bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayrıma tabi tutulur. Ayrım işlemlerini müteakip, 

arşive devredilecek malzeme, ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre; 

a) Birimi, 

b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl), 



c) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti, 

d) Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük 

tarihe doğru yapılır. Ekler için de, aynı usul uygulanır) ve sıra numarası esas alınmak suretiyle 

hazırlanır." 

 

Uygunluk Kontrolü 

Birimler tarafından birim arşivine devredilecek evrakın uygunluk kontrolü şu şekilde 

açıklanmıştır: "Ayrım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme, 

uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde; 

a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus kayıt 

defteri veya föyleri gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup 

olmadığına, 

b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya 

föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine, 

c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına, 

d) Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, 

birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına, 

e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine, 

f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına, 

g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş 

numaralarının, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına, 

h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterleri veya bu maksatla kullanılan föylerin cilt 

kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine, 

ı) Sayfaların ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına bakılır, eksikler varsa 

tamamlanır. Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince 

müştereken yapılır." 

 

Malzemenin Birim Arşivine Devri 

Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince "İlgili birimlerce, her türlü işlemi 

tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip 

takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir. Malzemenin belirtilen süre içerisinde 

devrinde, belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili üniteler arasında 

mutabakat sağlanır. Teslim işlemleri ise, birim arşiv personeli tarafından yerine getirilir. 

Arşivlik malzeme, birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri 

ile yapılır." 

 

Malzemenin Birim Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi 

Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince "Arşiv ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde 

işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresini müteakip 

kurum arşivine aynı düzende teslim edilir." 

 

Malzemenin Birim Arşivinde Saklanma Süresi 

Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince "Mükellefler elinde bulunan arşivlik 

malzemenin, birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 1-5 yıldır." 

 

Birim Arşivinde Ayıklama ve İmha 

Yönetmeliğin 18 inci maddesinde açıklandığı üzere "Birim arşivlerinde ayıklama ve 

imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemleri kurum arşivinde yapılır." Ancak, 

mükelleflerin taşra, bölge ve yurt dışı kuruluşlarında ayıklama ve imha işlemleri, bu 

Yönetmeliğin 22 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılır. 



Kurum Arşivine Devredilecek Malzemenin Ayrılması 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre, birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan 

arşivlik malzeme "Kurum Arşivine Devredilecek" olanlar şeklinde ayrılır. 

 

Kurum Arşivine Devretme 

Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince "Birim arşivinde saklanma süresini 

tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri veya föyler ile kurum arşivine devredilir." 

 

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında; 

 

1. Belediyemizin tüm birimlerince, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde birer adet 

"Birim Arşivi" oluşturulacak, birim arşivi için yeteri kadar arşiv personeli görevlendirilecek ve 

bu personel isimleri Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. 

2. Her yılın Ocak ayı içerisinde, bir önceki yıla ait arşivlik malzeme (dosya, evrak, vb.) 

gözden geçirmek suretiyle “işlemi tamamlananlar; işlemi devam edenler ve işlemi 

tamamlanmış olmasına rağmen elde bulundurulması gerekli olanlar” şeklinde ayrıma tabi 

tutulacak ve ayırma işlemleri tamamlandıktan sonra arşive devredilecek malzeme tesbit 

edilecektir. 

3. İlgili birimlerce her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak 

eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde birim 

arşivine devredilecektir. Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde, belirli bir sıra 

uygulanacak ve bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat 

sağlanacaktır. Teslim işlemleri birim arşiv personeli tarafından yerine getirilecek, arşivlik 

malzeme birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri ile 

Ek:2'deki Dosya Muhteviyatı Döküm Formu doldurularak arşive teslim edilecektir. 

4. Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme kurum arşivine 

devredilecektir. 

5. Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri veya 

föyler ile birlikte, ekte sunulan Devir Teslim ve Envanter Formu (Excel tablosunda yazılı ve 

dijital ortamda) 

doldurulmak suretiyle envanter sırasına göre dosya ve klasör düzeni bozulmadan 

devredilecektir. 

6. Arşivlik evrakın ayırımı, uygunluk kontrolü ve devir işlemleri öncesinde Yazı İşleri 

ve Arşiv Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilecektir. 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

                                                                                                               Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU 

                                                                                                                      Genel Sekreter 

 

 

 

Ek: 

1- Belge Devir-Teslim ve Envanter Formu 

2- Dosya Muhteviyatı Döküm Formu 

 

 

 


