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KURUMSAL AÇIDAN YAZI ŞMALARIN VER ĐML ĐLĐĞĐ 
 
Son yıllarda teknolojik gereçlerin, özellikle de bilgisayar ve yan birimlerinin bürolarda kullanımı ile 
kağıt tüketimi ve yazışma üretiminin yüksek oranlarda arttığı görülmüştür. 'Kuruluşlarda bilgi 
hizmetlerinden doğan maliyetin % 70'lik kısmı belge üretimi ile oluşmaktadır ve hala birçok kuruluşta 
bir telefon görüşmesi ile halledilebilecek basit işlemler için gereksiz yazışmalar yapılmaktadır' (Penn, 
1994: 14). Gereksiz yazışma üretimi, öncelikle kuruluşlar için büyük mali yük oluşturmakta, 
işlemlerin hantallaşmasına ve işgücünün zayıflamasına neden olmaktadır. Gereksiz belgeler, bir 
yandan arşivlerdeki işlerin ağırlaşmasına sebep olduğu gibi, nitelikli belgelerin hizmete sunumunu da 
yavaşlatmaktadır. 
 
'Sadece Almanya'da 1985 yılında fotokopiye harcanan para 30 milyar Mark iken, 1990 yılında ise bu 
miktarın 40 milyar Marka yükseldiği tespit edilmiştir. Ortalama olarak Avrupa'da her gün 600 milyon 
bilgisayar çıktısı, 230 milyon fotokopi, 75 milyon mektup ve 25 milyon da diğer doküman adı altında 
belge üretilmektedir' (Uçel, 2000: 4). Bu ve benzeri istatistiksel rakamlar, çeşitli nedenlere bağlı olarak 
yazışma üretiminin her gün artan oranlarda büyümekte olduğunu göstermektedir. Yazışma üretim 
miktarının artarak büyümesinin önemli nedenlerinden biri, bilgisayar teknolojisinin kurumlarda yaygın 
olarak kullanım alanı bulmasıdır. Bunun yanı sıra hem bilgisayar teknolojisi, fotokopi makinesi, yazıcı 
gibi çoğaltım gereçlerinin, hem de söz konusu donanımların tükettiği kırtasiye malzemelerinin gün 
geçtikçe ucuzlaması, bu artışı hızlandıran nedenlerdendir. Herhangi bir yazılı belge, üretiminden 
kullanımına, dosyalamadan erişimine, ayıklama-imha işleminden düzenleme ve korumasına kadar 
bina, personel, araç-gereç gibi unsurların tümü ile bütün bir süreç içinde değerlendirildiği taktirde, 
ortaya çıkan maliyetin azımsanmayacak kadar büyük olduğu görülecektir. 
 
Yazışma Yönetimi 
Belgelerin yaşam süreci, aktif dönem adıyla adlandırılan idari kullanım süreci ve aktif olmayan dönem 
adıyla adlandırılan arşivsel kullanım süreci olmak üzere iki farklı dönemden oluşmaktadır. Her iki 
dönemde de belgeleri kontrol altına almak ve tekrar kullanımını sağlamak belge yönetimi programının 
konusu içine girmektedir. Belge yönetimi, organizasyonların işlerini yürütmesi sırasında ürettikleri 
veya dışarıdan aldıkları belgelerin üretim kontrolünün sağlanmasına, dağıtımına, erişimine, 
dosyalanmaları ve imha edilmelerine yönelik, her çeşit organizasyonda uygulanabilecek bir yönetim 
sistemidir. Belge yönetimi, belgelerin yalnızca üretimini değil, üretim öncesi planlama ve tasarım, 
üretilecek belgelerin nitelik, nicelik ve biçim kontrolü, üretimi yapacak olan personel ile birimlerin 
tespiti gibi pek çok konuyu içermektedir. Belge yöneticileri, gerek içerik, biçim, kapsam ve hedeflenen 
kesim, gerekse üretim miktarlarını göz önüne alarak, kurum ve kuruluşlarda üretilen belgeleri formlar, 
talimatlar, raporlar ve yazışmalar şeklinde dört temel grup altında incelemektedirler. Belge yöneticileri 
yazışma yönetimi programı ile, yazışmaların kurum ve kuruluşlarda üretiminden saklanmasına, 
kullanımından arşivlere devrine kadar olan bütün işlemlerde ekonomi, hız ve kalite elde etmeyi amaç 
edinmektedirler. Bu açılardan bakıldığında yazışma yönetimi programı, organizasyon tarafından 
üretilen veya dışarıdan gelen, kendisi için çok önemli sayılabilecek yazışmaların, mümkün olan en iyi 
kalitede, en kısa zaman ve en düşük maliyette üretilmesine ve/veya denetim altına alınmasına olanak 
sağlayan çeşitli yazışma yönetimi tekniklerinin uygulanması şeklinde tanımlanabilir.  
 
Etkili bir yazışma yönetimi programı çok çeşitli ögelerden oluşmaktadır. Bunlar bazen kurum 
yönetimi ve hukuk, bazen de iletişim ve etkili anlatım konuları ile iç içe bir görünüm 
sergilemektedirler. Ancak yazışma yönetiminin amacı da, bu konuların bir sistem içinde uyumlu 
yürümesini sağlamaktır. Birçok alanı ilgilendiren böyle bir yönetimin uygulaması zordur, fakat söz 
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konusu uygulama ile kurumsal anlamda yüksek bir verim elde edilmektedir. Bu alanda yapılan bir 
istatistiksel çalışma (Grafik I), yazışma yönetimi programını uygulayan kuruluşlarda, cevap 
verilmeyen yazışma miktarında %94'lük bir düşüşün olduğunu göstermektedir. Bu düşüşün aksine, 
üretilen belge miktarında % 200'lük bir artış olduğu da gözlemlenmiştir. Ayrıca, belge üretiminde 
belgeleri yazan sekreter veya operatörlere oranla % 100'lük, belgeleri yazdıran yöneticiler bazında ise 
% 50'lik bir artışın olduğu da bu çalışmanın bulguları arasındadır. Yazışma yönetimi programı ile 
kurum ve kuruluşlarda yalnızca belge üretimi konusunda verimlilik elde edilmemiş, bunların üretim 
maliyetinde de önemli ölçüde azalmalar olmuştur. Aynı araştırma göstermektedir ki etkin bir yazışma 
yönetimi programının uygulanması ile yazışma üretiminde % 53'lük bir azalma meydana gelirken, 
dosyalama maliyetinde de % 50'lik bir tasarruf sağlanmaktadır.  
Grafik I: Yazışma Denetimin Yararları (Ross, 1962: 302) 
 
Yazışmaların denetimindeki amaç; yönetimin iş, işlem ve faaliyetleri sırasında iletilmeye çalışılan 
fikir, düşünce ve yaptırımların; düşünüldüğü ve istenildiği biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır 
(Özdemirci, 1996: 96). Kurum ve kuruluşlarda yazışmaların üretim amacı, çok farklı açılardan ele 
alınabilir. Öncelikle yazışmalar, kurumun günlük çalışmalarının ürünü ve yapılan işlerin hukuksal 
delilleri olarak üretilirler. Yazışma yönetimi programı ile hem günlük işlemlerin aksamadan devamı, 
hem de ileride kullanılmak üzere belgelerin bir sistem içerisinde saklanması sağlanabilir. Bu nedenle 
yazışma denetimi, kurum ve kuruluşlarda yapılan işlemlerin azaltılmasını, aksamadan yürümesini, 
üretilen yazışma sayınının ve kalitesinin artmasını, işgücü, harcanan sabit gider ve malzemeden 
tasarruf elde edilmesini sağlayan, belge yönetimi programının en önemli uygulamalarından biridir. 
Yazışma denetiminin üretimle birlikte başladığını söyleyen Wallace (1992: 288), yazı yazılması 
sırasında göz önünde bulundurulması gereken ilkeleri şu şekilde sıralamıştır: 
· Cümleleri planlama ve gözden geçirme, 
· Edilgen cümle kullanımı, 
· Yazı biçiminin uygunluğu, 
· Metin uzunluğu, 
· Müsvedde kullanımı, 
· Gramer ve noktalama hataları. 
 
Gerek idari, gerekse arşiv yönetimi açısından, yazışma üretiminin belli kurallar çerçevesinde denetim 
altına alınması gerekmektedir. Yazışma üretiminin denetimini gerektiren nedenler şu şekilde 
sıralanabilir: 
Ÿ Bürolarda bilgisayar kullanımının üretilen yazışma miktarında artışa neden olması, artan belge 
miktarının hem kurum, hem de arşivlere çeşitli nedenlerden dolayı yük getirmesi, 
- Üretilen yazışmalarda gerek şekil, gerek yazı, gereksi içerik yönünden birçok hatanın yapılması, 
yinelemelerden sakınma ve standart kurallara uymama alışkanlığı veya bu kuralların bilinmemesi, 
- Yazışmaların gereksiz miktarlarda üretimi ve çoğaltımı, 
- Üretim sırasında kullanılması gereken yazışma kurallarının personel tarafından tam olarak 
bilinmemesi ve yazışmaların niteliksiz olarak üretilmesi, 
- Üretim için gerekli olan kırtasiye giderleri. 
 
Yazışma üretimini kontrol altına almanın üç önemli amacı vardır. Bunlar:  
· Ekonomi sağlamak,  
· Üretim işlemlerinden verim elde etmek,  
· Üretilen yazılardan verimli bir şekilde yararlanmaktır. Üretilecek yazıları ve kopya miktarını 
azaltmak, gereksiz sözcüklerden kaçınmak ve postalama işlemlerinin belli bir düzen içinde yürümesini 
sağlamak, yazışmaların üretiminde maliyetin azaltılması için temel etkenlerdendir. Ayrıca 
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standartların kullanımı da, verimli yazışma üretiminin önkoşuludur. Yazışma üretiminin standartlara 
uygun olarak yapılması ile, gereksiz yazışmaların ve bu yazışmalar sonucunda ortaya çıkacak 
işlemlerin azaltılması sağlanabilir. Böylece yazışmalar, istenen nitelik ve nicelikte, uygun olan en iyi 
sürede ve en düşük maliyette üretilebilir.  
Belgelerin aynı anda hem klasik hem de elektronik ortamda üretilmesinin, idari açılardan önemli 
görülen işgücü, malzeme ve verimliliğin azalmasına neden olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Öncelikle çok gerekli olmadıkça her iki yöntemin de aynı anda kullanımından vazgeçilerek, kurum 
için uygun olan en iyi metodun seçimi sağlanmalıdır. Her iki yöntemde de kopya miktarının ne olacağı 
konusu yazışma üretiminden önce ele alınmalı ve ele alınan konu ortaya çıkan mali tabloya göre 
değerlendirilmelidir.  
 
Gereksiz biçimde çoğalan belge yığınları, kurumlarda yer sıkışması, mali yükün artması, yapılan 
işlerde karmaşa ve zorlukların yaşanması, ürün ve hizmette niteliğin azalması, iş gücünün ve çalışma 
isteğinin zayıflaması gibi sorunların doğmasına ve kurumsal işleyişin olumsuz yönde etkilenmesine 
neden olmaktadır. 
 
Elektronik Ortamlar  
Söz konusu sorunların azaltılması veya yok edilebilmesi için ülkemizde bürokratik işlemlerin 
azaltılması ve kırtasiyecilikle savaş gibi çeşitli adlar altında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda kurum ve kuruluşlarda yazışmaların üç veya daha çok sayıda çoğaltılmakta olduğu 
görülmüş ve bu sayının gerekli görülmedikçe iki kopyadan fazla çoğaltılmamasına karar verilmiştir. 
Buna göre eğer gereği için çoğaltılması gerekmiyorsa yazışmaların, biri gönderen biri de gönderilen 
yere olmak üzere iki adet çoğaltılması istenmektedir. Günümüzde bu kural geçerliliğini sürdürmekte 
ve büyük bir çoğunlukla uygulanmaktadır. 
 
Şirketler gelişen rekabet ortamına karşı kendilerini koruyabilmek için sahip oldukları bütün değerleri 
sorgulamaya başlamışlardır. Đdari işleyişi dinamik bir şekilde denetleyebilmek için, kuruluşlar 
haberleşme ve iş akışı sistemlerini gözden geçirmekte, bilgiye doğru, hızlı ve az maliyetle ulaşmayı 
hedeflemektedirler. Bu nedenle organizasyonlar, içinde bulundukları yapılarda belgelerin kağıt tabanlı 
değil, elektronik yapıda üretilmesini ve kullanılmasını tercih etmektedir. Ancak elektronik ortamda 
üretilen belgelerin de bir sistem içinde yönetilmesi ve denetim altına alınması 'elektronik belge 
yönetimi' kavramı ile açıklanabilir. Elektronik belge yönetimi ise, elektronik ortamda üretilen 
belgelerin kullanımı, dağıtımı, saklanması ve düzenlenmesi veya 'bir düzeni olmayan belgelerin belirli 
bir sistem içinde kullanıcıların paylaşımına sunulması ve bu bilgilere istenilen zamanda ulaşılması' 
(Bir Karar ..., 2000: 20) şeklinde tanımlanabilir. Dağıtım problemleri, geçmişe dönük araştırmalarda 
karşılaşılan güçlükler, yer problemleri, saklama sorunları, belge tahribatı, kaybolma, çalınma riskleri, 
belge artışı ve bu yoğunluğun sonucunda oluşan performans düşüklüğü sorunları, klasik ortamdan 
sayısal ortama geçişi zorunlu kılan nedenlerdendir. 
 
Ancak bütün bu sorunlara çözüm bulabilmek için önerilen elektronik ortamların da kendine özgü bir 
takım sakıncaları bulunmaktadır. Elektronik belgelerin tanımlanması ve korunmasına ilişkin 
değerlendirmelerin tam olarak netleşmediğini söyleyen Morelli (1998, 182), bunların özelliklerini şu 
şekilde ortaya koymaktadır: 
· Elekronik belgeler, gelecekte kullanıcılara on-line olarak çok büyük bilgi gücü sunacaklardır. Erişim 
ve düzeltme imkanı vermeleri açısından elektronik belgeler, alışılmış kağıt belgelerden çok daha esnek 
ve yararlıdırlar. 
· Elektronik belgelere bir bilgisayar sistemi olmaksızın erişilemez. Bilgisayar sistemi olmaksızın 
elektronik belgeler tam anlamıyla belge sayılamazlar. Bu durumda ise elektronik belgeler, kullanışsız 
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birer meta veya anlamsız elektrik sinyallerinden öte bir şey değildirler.  
· Teknolojinin evrimsel bir buluşu olarak nitelendirebileceğimiz bilgisayarlar, sürekli bir uzman 
denetimine, teknik desteğe ve paraya gereksinim duyarlar. 
· Aynı bilgisayar sistemini uzun bir süre elde tutmak hem ekonomik hem de teknik açıdan uygun 
görülmemektedir. 
· Yenilenen bilgisayar sisteminde, sürekli saklama gereği duyulan her elektronik belge, belli sürelerde 
güncelleme gereksinimine ihtiyaç duyar. 
 
Đdari Açıdan Yazışma Denetimi 
Bilgisayar teknolojisinden yoğun olarak yararlanıldığı günümüz kurumlarında, yazışmaların üretimi, 
dağıtımı ve korunmasında da çeşitli yeniliklerin uygulandığı gözlemlenmektedir. Bilgisayar, yazıcı, 
tarayıcı ve fotokopi makinesinin yazışma üretimindeki olumlu katkıları hiç şüphesiz göz ardı 
edilemez. Ancak, bu araçların denetimsiz kullanımı ile gereksiz yazışma üretimi ve kopya miktarında 
büyük artışlar olmuş, kağıt ve çeşitli kırtasiye gereçlerinin tüketiminde de önemli savurganlıklar 
yaşanmıştır.  
Belge üretimi konusunda etkin bir yönetim anlayışına sahip olmayan kurum ve kuruluşların birçoğu, 
yazışma üretiminde form kullanımından uzaktırlar. 'Form yazılar, sürekli tekrarlanan yazışmalara 
cevap vermek veya alıcılara benzer bilgileri göndermek için kullanılır. Bunlar, masrafları azaltmak, 
kaliteli iş yazılarının oluşumunu sağlamak ve çok geniş insan kitlesini bilgilendirmek için kullanılan 
etkili bir araçtır' (Robek, 1987: 476). Form yazılar, kurumlarda üretilen yazışmaların sürekli tekrar 
edilen bölümlerinin önceden tasarlanması ve basılması şeklinde oluşturulur. Kurum adı, adresi, tarih, 
konu, sayı gibi niteleme terimleri ve kapanış cümlesi gibi standart bazı bölümler, yazışmaların 
önceden hazırlanabilecek bölümlerine örnek gösterilebilir.  
 
Elektronik ortamda üretilenlerin dışında kurum ve kuruluşlarda üretilen yazışmalar, kağıt ortamda 
üretilerek, karton dosyalarda korunmaktadır. Ancak bunların arşiv belgesi olarak belli bir süre veya 
sürekli olarak saklanacağı göz önüne alınırsa, bunların imal edildiği malzemenin ve yazışma 
üretiminde kullanılan kırtasiye gereçlerinin, belgelere zarar verebilecek özelliğe sahip olmaması 
gerekmektedir. Kullanılan kağıt ve dosyaların mümkün olduğunca asitten arındırılmış olmasına, 
kağıda zarar verebilecek veya solabilecek mürekkebin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, 
paslanma nedeniyle yazılardaki tellerin, ataş ve iğnelerin ayıklanıp çıkarılmasına da özen 
gösterilmelidir. 
 
Yazışmaların zarflanarak postalanması konusu da, yazışma yönetimi programı çerçevesinde ele 
alınmalı ve uygun yöntemler saptanmalıdır. Öncelikle postalama işlemlerinin ekonomik olabilmesinin 
ilk şartı, gereksiz belge üretimin önlenmesi ile açıklanabilir. Kurum dışına yazılan her yazı, kurum 
bütçesinden çıkacak olan posta masrafının artması anlamına gelecektir. Ayrıca, büyük kuruluşlarda 
posta işlemlerinin tek bir merkezden yapılması, posta işlerinden sorumlu olan personelin ve 
görevlerinin tespit edilmesi, bu işlemlerin daha düzenli ve standart kurallar çerçevesinde yürümesini 
sağlayacaktır. Üretimi yapılan yazışmaların, pencereli zarflar ile gönderilmesi, gönderilecek adresin 
tekrardan yazılmasını gerektirmeyeceği gibi, zaman, para ve işgücü kaybının da önüne geçilecektir.  
 
Yazışma yönetim programları, kurum ve kuruluşlarda yazışma üretim kurallarının öğretimi ve 
uygulanması amacıyla çeşitli eğitim programları ile desteklenmelidir. Yazışma işlemlerini öğretmek 
veya geliştirmek için, belge yöneticisi ve idari personel zaman zaman yazışma eğitim programı 
düzenlemelidir. Yazışma eğitim programı, etkili yazışma teknikleri, kağıt, malzeme, standartlar, 
yazışma işlemlerinde karşılaşılan sorunlar, belge yönetimi el kitaplarının kullanımı, belge üretiminin 
nitelik ve niceliği, kayıt tutma yöntemleri, postalama işlemleri, mevzuat gibi konulardan oluşabilir.  
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Yazışma denetiminin, organizasyonlardaki iş akışı ile de doğrudan ilgisi vardır. Kuruma gelen veya 
kurumdan giden bütün yazılar belli bir hiyerarşik düzen içinde yöneticilerin onayından geçmek 
zorundadır. Ancak iş akışı sırasında belge üzerine konan her onay, yazının biçiminin bozulmasına ve 
işlemlerin yavaşlamasına neden olmaktadır. Bu nedenle kurumlardaki iş akışı, kurumun büyüklüğüne, 
idari yapısına ve belgenin türüne göre en verimli ve etkili yöntemler seçilerek oluşturulmalıdır.  
 
Sonuç 
Yazışma kuralları ve bunların yönetimi, yazı içinde bulunması gereken temel bölümler, biçimsel 
açıdan yazı formatı, kağıt, zarf türleri ve bunların kullanımı gibi birçok konuyu kapsamaktadır. 
Yazışma kuralları, ancak ulusal ve kurumsal düzeyde tasarlanan bir yazışma yönetimi programı ile 
benimsenip yaygınlık kazanabilir. Ulusal ve kurumsal düzeyde tasarlanan bir yazışma yönetimi 
programı içinde dikkat edilmesi gereken ilkeler genel olarak şu şekilde sıralanabilir: 
· Yazışma üretiminin analizi ve tasarımı, 
· Ulusal yazışma kurallarının tespiti, değerlendirilmesi ve uygulanması 
· Yazışma üretim araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanımı 
· Gelen yazıların genel evrak tarafından alınması, kaydedilmesi, tasnifi, ve dağıtılması 
· Giden yazıların kaydedilmesi ve postalanması 
· Personel sorumluluklarının belirlenmesi 
· Yazıların çoğaltım, dosyalama ve kullanım esasları 
· Ayıklama-imha komisyonlarının kurulması, belli sürelerle dosyalanan yazıların değerlendirilmesi ve 
imha edilecek olanların kayıt işlemleri 
· Arşive gönderilecek olan dosyaların nakli 
· Arşiv devredilen dosyaların tasnifi ve son düzenlemesi  
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