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KURUMSAL ĐLETĐŞĐM AÇISINDAN YAZIŞMALAR ve 

ÜLKEMĐZDE YAZIŞMALARIN DURUMU 
 

Hüseyin Odabaş 

Yazılı iletişim, en sık başvurulan iletişim türlerinden biridir. Resmi yazı, iş mektubu, başvuru 
formu, dilekçe, rapor, genelge, sözleşme ve broşür, yazılı iletişim yoluyla oluşan belge 
türlerindendir. Bu belgeler tür olarak birbirlerinden farklı gibi görünse de, aslında herhangi bir 
konuda bilgi vermek, izlenim bırakmak veya bir işi başarmak gibi bir amaca, iletilmek istenen 
bir mesaja ve etkilemek istenilen bir alıcıya sahiptir. Bu nedenle her belge örgütsel işlemler 
sonucunda doğar ve yapılan işlemlerdeki kişi, olay ve amaçlar için kanıtsal özellik taşır. 
Dolayısıyla her belgenin, hem kurumun işleyişinde, hem de tarihi araştırmalarda 
kullanılabilecek idari, mali ve kültürel bir değeri vardır (Robek, 1987: 13). Kalıcı değere 
sahip oldukları, yazılı deliller olarak değerlendirildikleri, gönderilmek istenen mesajı daha 
anlamlı kıldıkları için kurumlarda en önemli iletişim aracı olarak yazılı belgeler 
kullanılmaktadır. 
 
Kurum ve kuruluşlar, amaçları doğrultusunda yaptıkları işlemler ve hizmetlerin sonucu olarak 
birçok türde belge üretirler. Bu belgeler çok çeşitli kategorilere ayrılabilir, ancak bunların 
içinde en çok üretimi yapılan belge türü yazışmalar veya başka bir ifade ile resmi yazılardır. 
Resmi yazılar veya yazışmalar, gerek mevzuat gerekse akademik çalışmaların bir çoğunda 
'kuruluşların birbirlerine ve vatandaşlara cevaben yazdıkları yazılar' şeklinde tarif edilmiştir. 
Ayrıca, 1994 yılında Başbakanlık Đdareyi Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan "Resmi 
Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslar" adlı genelgeye göre resmi yazı, "kamu kurum ve 
kuruluşlarının aralarında veya özel ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan 
yazı" şeklinde tanımlanmıştır. 

 
Kurumsal Đletişim 

Geniş anlamda örgütsel yapı ile ayrılmaz bir bütün olan iletişim, insanlar arasındaki ilişkileri 
geliştiren bir teknik, örgütsel yapının işleyişini düzenleyen bir araç, toplumsal yapının 
temelini oluşturan bir sistem ve başarılı yönetimin bir aracı olarak da düşünülebilir 
(Benligiray, 1996, 44). Düşüncelerin eyleme, eylemlerin öğrenmeye, öğrenmenin karar 
vermeye dönüşümü, haberleşme sayesinde başarılır. Đşletme dışından gelen bilgilerle birlikte, 
işletme içinde oluşturulan iyi bir haberleşme sistemi, tüm fonksiyonların (planlama, 
oganizasyon, kontrol ve haberleşme) yeterince yerine getirilmelerinin ilk ve en önemli 
gereğidir (Aydın, 1991: 201).  

Bir sosyal yapıda, haberleşme sistemine duyulan gereksinimin önemi tartışılmaz. Zira 
haberleşme, kişilerin belirli bir sistem içerisinde anlaşmalarını sağlayan bir köprü 
durumundadır (Ertürk, 1998: 140). Kurumsal iletişimin sağlanması için en çok tercih edilen 
yöntem yazılı iletişimdir. Yazılı haberleşme bireyler ve gruplar üzerinde diğer haberleşme 
türlerine göre daha etkili ve yönlendiricidir.  



Hüseyin Odabaş. (2001). "Kurumsal Đletişim Açısından 
Yazışmalar ve Ülkemizde Yazışmaların Durumu", 21. Yüzyila 
Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu Bildirileri <19-
20 Nisan 2001, Hatay> içinde (158-172). Ankara: Türk 
Kütüphaneciler Dernegi. 

2 

 

Yazılı iletişimin en önemli gereci olan yazışmalar, organizasyonlarda amaca ulaşabilmek için 
kullanılan birer araçtırlar. Ancak yazılı belgelerin doğru, hızlı ve ekonomik bir biçimde 
ulaştırılması da organizasyonların amaçları arasındadır. Organizasyonun boyutu, karmaşıklığı, 
posta hacmi, fiziksel yerleşimi, işinin doğası ve postalama işlemlerinde uyguladığı yöntem, o 
organizasyonda yapılan haberleşmenin verimliliğini etkileyebilecek önemli unsurlardandır. 

Yazılı iletişimi tercih etmenin başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 

a. Yazılı belgenin arşiv değeri vardır (daha kalıcıdır), 

b. Mesajlar, bütünlük içinde iletilir, 

c. Daha resmidir (yetkiyi daha fazla hissettirir), 

d. Zaman darlığı nedeniyle ulaşılamayan yerler için yazılı iletişimi tercih etmek daha 
uygundur, 

e. Sözlü iletişimin aksine, yazılı iletişimde mesajın daha açık hale gelmesi için üzerinde 
değişiklikler yapılabilir, 

f. Mesaj gönderenin konuyla daha yakından ilgilendiğini gösterir (Yöneticilikte ..., 1983: 
154). 
 
Gerek kurum içinde, gerekse kurumun dış ili şkilerindeki uyuşmazlıkların geniş ölçüde taraflar 
arasındaki iletişim, özellikle de yazılı iletişim yetersizliğinden kaynaklandığı bilinmektedir. 
Bu uyuşmazlıkların giderilebilmesi ancak taraflar arasında etkin bir yazılı iletişim yönteminin 
ve anlayışının oluşturulmasına bağlıdır (Özdemirci, 1996: 92). Etkin bir yazılı iletişim 
anlayışı ve yöntemi, kurum ve kuruluşlarda yapılan yazışmaların merkezi bir örgütün 
belirleyeceği yazışma standartları ile üretilmesi ve kullanıma sunulması ile sağlanabilir. 
Böylece yazılı iletişimin en önemli araçlarından biri olan yazışmaların, zamanında ve uygun 
miktarda üretilmesi, çoğaltılması, kullanılması ve iletilmesi sağlanacaktır. 

 
Đyi Bir Yazıda Bulunması Gereken Özellikler 

Yazılar, yazı biçimine, diline, üretildiği yere veya gönderilecek yere göre çok çeşitli 
karakteristik özellikler gösterirler. Đyi bir yazıda bulunması gereken en önemli özellik etkili 
anlatımdır. Okuyucu yazıyı yazanı görmediği ve duymadığı için ilgi ve dikkatini yazının 
konusu ve anlatımı üzerinde toplamaktadır. Okuyucu yazarla değil, yazıyla başbaşadır. Bu 
nedenle etkili olmayan bir yazının okunma şansı çok zayıftır. 

Đletişimi sağlayan yazıların okunup anlaşılması, yazanla okuyan arasında aynı anlamda kabul 
edilip, algılanabilmesi, gerek içeriksel, gerekse şekilsel bazı esasların göz önünde 
bulundurulmasıyla mümkündür (Özdemirci, 1996: 98). Bu nedenle yazışmalarda hem konu 
anlatımı, hem de yazı formatının belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi son derece 
önemlidir.  
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Kurum ve kuruluşların günlük işlemlerini yapması veya başkaları ile ilişkilerini sürdürmesi 
için yazdığı yazılar, karşı tarafa istenilen mesajın tam, doğru ve bir bütünlük içinde 
aktarılmasında son derece önemlidir. Yazılarda bütünlüğün sağlanabilmesi çeşitli anlatım 
kurallarına uyulması ve yazıların bu doğrultuda üretilmesi ile sağlanabilir. Bunlar çok bilinen 
ve basit gibi görülen kurallardır. Ancak bunlar, bütün yazılarda bulunması gereken ve çeşitli 
şekillerde ihmal edilme olasılığı yüksek olan kurallardır. Bu maddeler şu başlıklar altında 
sıralanabilir. 
 
a. Yazıda planlı anlatım olmalıdır: Yazılar belli bir amaca ulaşmak için yazılırlar. Bu nedenle 
verilmek istenen her mesaj, iletilmek istenen her bilgi bir sistem içerisinde sıralanmalı, 
bilgiler birbirine bağlanacak ve bir bütünlük oluşturacak şekilde planlanmalıdır. Belirli bir 
plan ve sistem bütünlüğü içinde yazılmayan yazıların istenilen mesajı karşı tarafa tam olarak 
iletmesi mümkün değildir (Uzdil, 1996: 4). 

b. Olumlu, doğal ve içten anlatım tarzı kullanılmalıdır: Đletilmek istenen mesaj,  
karşı tarafı mümkün olduğunca olumlu yönde etkilemeli, olumsuz ifadeler içermemeli ve 
yapıcı olmalıdır. Yazı, anlaşılması güç sözcüklerle, ağdalı ve abartılı bir dille yazılmışsa, karşı 
tarafın olaya önyargı ile bakması ihtimali doğacaktır (Yöneticilikte.., 1993: 158). 

c. Yazı açık yazılmalıdır: Yazı bir kaç kez okunmaya gerek kalmadan, rahatlıkla 
anlaşılabilecek şekilde yazılmalıdır. Bunun için de yöresel ifadelerden, anlam ve yazılışından 
emin olunmayan sözcüklerden ve yabancı kelime kullanımından kaçınılmalı, yazıda gramer 
ve noktalama kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca düzgün cümle ile yazılmasına ve uzun yazıların 
temel ilkelerinden 'giriş, gelişme ve sonuç' bölümlerinin uygulanmasına özen gösterilmelidir 
(Ar, 1994: 152; Uzdil, 1996: 4; Yöneticilikte..., 1993: 158).  

Yazıların açık bir şekilde yazılmasının şu açılardan önemi vardır: 

· Alınan ve verilen bilgilerin daha iyi anlaşılması, 

· Đstenen sonucun alınması, 

· Başkalarının ikna edilmesi, 

· Olumlu iş ili şkilerinin kurulması, 

· Kendiniz ve kurumunuz hakkında olumlu bir izlenim doğması için (Yöneticilikte ..., 1993: 
158). 
 
d. Yazılar doğruluk ilkesine göre yazılmalıdır: Yazılarda gerçek dışı olaylardan, olayı ya da 
düşünceyi yanlı aksettiren bilgilerin yazılmasından kaçınılmalıdır. Rakamlar, yer ve kişi 
adları gibi anahtar sözcükler dikkatle yazılmalıdır (Ar, 1994: 153; Uzdil, 1996: 8). 

e. Saygılı dil kullanılmalı ve okuyucuya hitaben yazılmalıdır: Đletilmek istenen mesaj, 
karşınızdakini rahatsız etmeyecek şekilde nezaket kuralları dikkate alınarak yazılmalıdır. Yazı 
başlangıcında, arz, rica, istek ve önerilerde ve özellikle de yazı bitiminde karşıdaki insanın 
sempatisini kazanacak sözcüklerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Đnsan ilişkilerinde en 
önemli üç sözcük olarak gösterilen 'eğer izin verirseniz', 'teşekkür ederim' ve 'siz' (Uzdil, 
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1996: 8) gibi karşınızdaki insana saygı ifade eden sözcüklerin yazılarda da sık sık 
kullanılması uygun görülmektedir. 

f. Yazılar mümkün olduğunca yalın ve kısa olmalıdır: Cümlenin yapısı ve uzunluğu yazının 
anlaşılabilirli ğini doğrudan etkiler. Genel olarak bir cümledeki sözcük sayısı 20'yi 
aşmamalıdır (Uzdil, 1996: 6). Gereğinden fazla ayrıntılar verilerek yazılan uzun yazılar, 
alıcının çok fazla zamanını alacak ve dikkatinin dağılmasına neden olacaktır. Ayrıca uzun 
yazı ile anlatılmak istenen konunun özünden kopmak ve karmaşaya neden olmak yüksek bir 
olasılıktır (Ar, 1994: 151; Yöneticilikte..., 1993: 156).  

Resmi yazılar genellikle ağır, sıkıcı ve klişeleşmiş ifadelerle dolu bir dille yazılır. Üretilen 
yazışmaların bazen gereksiz yere çok uzun, bazen de yeterince önem verilmeyerek çok kısa 
yazıldığına sıkça rastlanmaktadır. Yazışmalar, kurum ve kuruluşlarda iletişimi açık, hızlı ve 
etkili bir biçimde gerçekleştirmek ve verilen talimatları belgelemek gibi bir amaca hizmet 
ettiklerine göre, yazı yazım kurallarına mümkün olduğunca uyulmalıdır. Bu, güncel ve güncel 
olmadıkları dönemlerde belgelerin daha etkin bir biçimde kontrol edilmesini de sağlayacaktır. 

Kurumsal ve Arşivsel Açıdan Yazışma Üretimi 

Geride bıraktığımız yüzyılın son çeyreğinde bilgisayar teknolojisinde meydana gelen 
gelişmeler kurum ve kuruluşlarda üretilen belge miktarını her geçen gün biraz daha azaltacak 
gibi görünmekteydi. Ancak beklenenin aksine yazım makinelerinin ucuzlaması, söz konusu 
makinelerin belge üretimini ve çoğaltımını kolaylaştırması nedeniyle, kurum ve kuruluşlarda 
her geçen gün belge üretim miktarı biraz daha artmaktadır. Kurumsal başarıya hızlı ve etkin 
bir haberleşmenin varlığı, yapılan hizmetlerin verimli ve ekonomik olması ve işgücünün tam 
kapasiteli çalıştırılması ile ulaşılabilir. Bu nedenle kurumun başarılı olabilmesi için öncelikle 
haberleşme sistemini yavaşlatan gereksiz yazıların üretiminin engellenmesi ve üretilen 
yazıların bir sistem bütünlüğü içinde denetiminin sağlanması gerekmektedir. Gereksiz 
yazışma üretiminin engellenmesi, nitelikli yazışma üretiminin sağlanması ve üretilen yazıların 
kontrol altında tutulabilmesi için öncelikle belge yönetimi programının, sonra da yazışma 
yönetiminin varlığına gereksinim duyulmaktadır. Belge yönetimi genel olarak 
'organizasyonlardaki işlemler için gerekli görülen ve kaydedilen bilginin bütününe yönelik 
bilimsel ve sistematik kontrol' (Yusof, 1999: 10) şeklinde tanımlanabilir. 

Belge yönetiminde belgeler dört evreden geçer. Bu dört evre; a) üretim, b) idari kullanım, c) 
yarı güncel veya güncel olmayan depolama, d) son düzenleme-imha ya da muhafazadır. Đlk 
evrede kurumsal işlemler için gerekli olan belgelerin üretimi gerçekleştirilir. Đkinci evrede 
hızlı bilgi erişimini sağlayan dosyalama sistemiyle, belgelerin etkili kullanımı sağlanmaktadır. 
Üçüncüsünde belgeler, depolama ve erişimin daha güçlü bir şekilde yapıldığı belge merkezi 
adıyla bilinen ara depolara nakledilir. Güncel, idari, mali ve yasal kullanım değerlerini 
kaybetmiş belgeler, yaşam döngüsünün son evresinde harcanmış bilgi kaynağı olarak 
görülürler. Söz konusu belgeler imha edilir, tarihsel ya da herhangi bir araştırma değerine 
sahip olan belgeler ise korunurlar (Ham, 1993: 26). Yazışmalar, kurum ve kuruluşlarda 
üretim, dosyalama, değerlendirme ve imha etkinliklerinin bir plan dahilinde yürütülüp 
yürütülmemesine göre, arşiv çalışmalarını doğrudan veya dolaylı yollarla etkilemektedir. 
Yazışmaların arşivsel çalışmaları etkileyecek en önemli aşaması, onların üretimleri 
aşamasıdır. Çünkü arşivlerde düzenlemenin, kullanımın ve tasfiyenin etkin, hızlı ve doğru 
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yapılabilmesi, yazışmaların yazışma yönetimi kurallarına göre üretilip üretilmedikleri ile 
doğrudan ilgilidir. Yazışma üretim işlev ve fonksiyonları göz ardı edilmediği taktirde, 
gereksiz belgelerin üretimi engellenecek, kurumsal işleyişte herhangi bir zorlanma 
yaşanmayacak ve dosyalama, kullanım, değerlendirme ve imha işlemlerinde sorunlarla 
karşılaşılmayacaktır. Kurumda uygulanan belge üretim sistemi ile çelişmeyecek mantıklı bir 
dosyalama sistemi, aynı zamanda arşivsel çalışmalara da etkinlik kazandıracaktır. Bu nedenle 
üretilen yazışmalar, kurum ve birimlerine göre çeşitli kodlar almalı ve kurumun yapısına göre 
seçilmiş olan herhangi bir dosyalama sistemi içinde dosyalanmalıdır.  

Uygun dosya yapısı, değerli ve kalıcı belgeleri, geçici olanlardan ayırır ve bu da 
değerlendirmeyi ve diğer arşivsel işlemleri kolaylaştırır. Dikkatlice yapılmış dosya düzeni ve 
muhafazası, arşivcinin belgelere gereksizlerden ayıklanmış halde ulaşmasını sağlar. Ayrıca 
arşivciler, uzun süreli koruma sağlayabilmek ve aranan belgeye kolay ve hızla erişebilmek 
için mikrofilm tekniğini belgeler üzerinde uygulamalıdırlar (Ham, 1993: 33). 

Yazışma miktarının her geçen gün artarak büyümesi, bunları üreten kuruma maddi kayıp ve 
gereksiz iş yükü getirdiği gibi, bunların devredildiği arşivde de para, zaman ve emek kaybına 
yol açmaktadır. Yazışma belgelerinin etkin bir şekilde tasfiyesi, saklanması, düzenlenmesi ve 
kullanıma sunulması, bunların üretimlerinden dosyalanmalarına ve arşivlere nakline kadar 
geçen bütün evrelerde yazışma yönetimi kurallarına ne ölçüde uyulduğu ile doğru orantılıdır. 
Bu nedenle yazılı belgelerin her iki tarafın çıkarlarına uygun prensiplerle üretilmesi, 
dosyalanması ve ayıklanması için kurum ve kuruluşlar ile arşivler sürekli iletişim içinde 
olmalıdır. 'Arşivciler, etkisiz bir şekilde belgelerin güncelliğini kaybetmesini beklememelidir' 
(Paul, 1991: 38). Arşivciler, üretim, haberleşme, erişim, dosyalama gibi konularda, arşiv 
öncesi çalışmalara doğrudan katılmalı ve bu konular üzerinde söz sahibi olmalıdırlar.  

Yazışma yönetimi programı ile, yazışmaların kurum ve kuruluşlarda üretiminden 
saklanmasına, kullanımından arşivlere devrine kadar olan bütün işlemlerde ekonomi, hız ve 
kalite elde edilebilir. 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 
kontrol altına alınmasına olanak sağlayan çeşitli yazışma yönetimi tekniklerinin uygulanması 
şeklinde tanımlanabilir (Ross, 1962: 302). Yazışma yönetimi, yazışma üretiminin bütün 
aşamalarını basitleştirmeye, standartlaştırmaya, yapılan hataları önlemeye, üretimi 
serileştirmeye ve öğrenileni uygulamaya teşvik ederek yazılı iletişimin maliyetini 
azaltmaktadır. 

Kurum ve kuruluşlarda yazışma yönetimi, yazışmaların yalnızca değerli bir arşiv kaynağı 
olmasından dolayı uygulanmamaktadır. Yazışma yönetimi aynı zamanda idari işlemlerin daha 
etkin ve verimli olmasını, gereksiz yazışma üretiminin önüne geçilerek yazışmaların nitelikli 
bir biçimde çoğaltılmasını ve savurganlıkların önlenmesini sağlayarak finansal getiri elde 
edilmesini de mümkün kılmaktadır. Yazışma yönetimi, belge yönetimini oluşturan en önemli 
unsurlardan biridir. Bütün belge gruplarında olduğu gibi yazışmalar da güncel ve güncel 
olmayan dönemler şeklinde iki farklı kategori altında incelenmektedir. Güncel oldukları 
dönemde yazışmaların kontrolünü sağlamak, belgeyi üreten organizasyona hem idari hem de 
mali açıdan katkılar sağlayacaktır. Yazışmaların denetiminden genel olarak hedeflenen 
ölçütler şu şekilde sıralanabilir: 
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a. Belgeyi mümkün olduğunca az maliyetle üretmek, 

b. Doğru, etkili ve standart bir yazışma formu oluşturmak, 

c. Kullanıcıya hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, 

d. Gereksiz yazışma üretimi ve çoğaltımından kaçınmak, 

e. Yazışmaların kurum içinde ve dışında uygun bir şekilde dağıtımını gerçekleştirmek. 

Büyük organizasyonlar için belge yönetiminin önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Hare 
ve McLeod, bir takım istatistiksel veriler vererek konuya daha da açıklık getirmeye 
çalışmıştır. 'Şirketler her 10 yılda bir kayıtlarını ikiye katlarlar; Dünya üzerindeki bilgisayarlar 
her bir dakikada 2,5 milyon sayfa kağıt kullanmaktadır, fakat bütün bu kayıtlara gerçekten 
ihtiyaç yoktur. Çünkü beş yıldan daha eski 20 belgenin 19'una bir daha bakmaya gerek 
duyulmamakta ve belgelerin % 35'i gereksiz üretilmektedir' (Hare, 1997: 8). Bu verilerde de 
görüldüğü gibi bütün dünyada her geçen gün artan miktarda gereksiz belge üretimi 
yapılmaktadır. Gereksiz belge üretimi yalnızca boş yere tüketilen kağıt anlamına gelmemekte, 
onu üreten, kullanan veya kullanıma hazırlayan, dosyalayan, düzenleyen personelin çalışma 
zamanının boşa gitmesi, yapılması gereken diğer işlemlerin aksaması, kurumdaki akıcılığın 
bozulması, gereksiz belgelerin arşivlerde amaçsız biçimde depolanması anlamına da 
gelmektedir. 

Yazışma üretiminin de içinde bulunduğu, vatandaşı rahatsız eden, kurumun işleyişinde 
aksamalara neden olan, üzerinde düşünülmeden konulmuş kurallar ile artık geçerliliğini 
yitirmiş, hiçbir gereksinimi karşılamayan, süre, para, kaynak, emek savurganlığına yol açan 
kurallar ve uygulamalar olarak anılan bürokratik engellerin en asgari düzeye indirilmesi 
gerekmektedir. Bu anlamda kuruluşlarda yazışma üretimini kontrol altında tutmakla 
sağlanacak yararlar şu şekilde sıralanabilir: 

·  Yazışma üretiminde standartlaşma sağlanabilir, 

·  Yazılar, yalın ve okunaklı olarak üretilebilir, 

·  Daha uygun bir iş akışı sisteminin kurulması ile gereksiz imza, parafe ve belge 
dolaşımına son verilebilir, 

·  Yazışmaların gereğinden fazla çoğaltılması önlenebilir, 

·   Üretilecek yazışmalar için daha uygun bir form tespiti yapılarak, kullanışlı kırtasiye 
malzemesi ve yazım donanımı sağlanabilir, 

·  Kurumda yapılan dosyalamanın aksaksız işlemesi sağlanarak, dosyalanmış belgelere 
erişim olabildiğince hatasız ve hızlı biçimde gerçekleştirilebilir, 

·  Yazışmaların üretiminden sorumlu olan personel tespit edilerek, görev-yetki-sorumluluk 
dağılımındaki dengesizlik önlenebilir.  

·  Bunun yanısıra yazışma üretiminde başvurulan geleneksel anlayışa son verilebilir ve 
kuruluşta sürekli büyüyen yazışma üretim miktarı göz önüne alınarak modern çalışma 
yöntemlerinin kullanımı sağlanabilir. 
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Yalnızca kurum ve kuruluşlarda üretilen yazışma miktarı ve ortaya çıkan mali yük bile, 
bunların denetlenerek üretilmeleri ve yönetilmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu konuyla ilgili 
olarak Uçel (Uçel, 2000: 4) sadece Almanya'da fotokopiye harcanan paranın 1985 yılında 30 
milyar DM olduğunu, 1990 yılında ise bu rakamın 40 milyar DM'a çıktığını belirterek maddi 
kaybın boyutlarını gözler önüne sermeye çalışmıştır. Yapılan istatistikler, yalnızca yazışma 
üretim miktarının değil, bunların teknolojik gelişmelerle birlikte maliyetinde de büyük 
artışların olacağını göstermektedir. Xerox Türkiye Genel Müdürü George Nikolov "her yeni 
teknolojik ilerleme ile birlikte bilgi miktarı kat kat artmakta ve bu da kağıt dokümanların 
sayısını artırmaktadır. 2005 yılına kadar kağıt çıktısı alınan dokümanların sayısında altı kat 
artış olacağı ifade edilmektedir. Bu sonuçlar, uzun zamandan beri müjdesi verilen 'kağıtsız 
ofisin', yakın bir gelecekte gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını göstermektedir" (Uçel, 
2000: 6). Bu bilgiler ışığında kağıt miktarının teknolojik yeniliklerle birlikte düşeceği 
görüşünün aksine, hem yazışma üretim miktarının hem de mali yükün fazlasıyla artış 
göstereceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle kurum ve kuruluşlarda, özellikle 
yazışmaların üretimi, çoğaltımı, dosyalanması ve iletimi ile ilgili bütün işlemler, belli bir 
program çerçevesinde yürütülmelidir.  

 
Ülkemizde Yazışmalar 

Belge üretiminin kontrol altına alınması ile, gereksiz evrak üretiminin önüne geçilmesi, para, 
zaman, işgücü ve malzeme kayıplarının engellenmesi, bürokrasinin azaltılması sağlanabildiği 
gibi, nitelikli evrak üreterek üretimde verim artışı elde edilebilir. Ülkemizde yazışmalarla 
ilgili günümüze kadar yapılan çalışmalar, ülke çapında üretilen belgelerin idari, hukuki ve 
kültürel anlamda denetim altına alınmasını hedeflemekten çok, artan belge yığınıyla başa 
çıkabilmek için belgelerin ayıklama-imhası, arşivlere devri veya saklanmaları konusuna 
açıklık getiren kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve genelgelerden 
oluşmaktadır. Bu nedenle ülkemizde belgesel işlemler için hazırlanan mevzuatın büyük bir 
çoğunluğunun, belgelerin ayıklama ve imhasına yönelik olduğu söylenebilir. Belge 
yönetimini bir bütün olarak içeren arşiv kanunun olmayışı, ülkemizde üretilen yazışmaların da 
denetimden yoksun bir şekilde çoğalmasına, kimi zaman içinden çıkılamaz sorunlar yumağı 
haline gelmesine neden olmuştur. Mevzuatta kanun olarak yer almış olsa da, ayıklama ve 
imha işlemleri bile çoğu kurum tarafından tam olarak yerine getirilememektedir. Ülkemizde 
yazışmalar konusunda yapılan çalışmalara genel olarak bakılacak olursa; bu çalışmaların bir 
kısmının doğrudan yazışmalarla ilgisi bulunan araştırma raporları ve genelgelerden oluştuğu, 
bir çoğunun ise arşivcilik, bürokratik işlemlerin azaltılması veya kamu yönetiminin 
düzenlenmesine yönelik çalışmalar olduğu görülecektir. Ancak bu çalışmalar, doğrudan 
üretimden son düzenlemeye kadar yazışmaların bütün bir yaşam sürecini denetim altına 
almaya yönelik çalışmalar değildir. Dolayısıyla ülkemizde belge yönetimi sistemi içinde 
yapılandırılmış bir yazışma yönetiminin varlığından söz edilemez.  

Bütün bu eksikliklere rağmen, ülkemizde kurumsal işleyişi rahatlatmak için üretilen belgeleri 
dolaylı yollarla da olsa, denetim altına alma çalışmalarına çeşitli açılardan yer verilmiştir. 
3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün 
yapısında değişiklikler yapılarak, söz konusu müdürlük Başbakanlığa doğrudan bağlı 
birimlerden biri haline getirilmiştir. Bu kanun ile ülkemizde üretilen belgelerin kontrol altına 
alınması, belli usul ve esaslara göre yönetilmesi yetkisi genişletilmiştir. Ülkemizde doğrudan 
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belge koruma, dosyalama, ayıklama-imha, kullanım ve düzenleme ile ilgili olarak hazırlanmış 
mevzuat çalışmalarına genel olarak bakıldığında, bugün 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum 
Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Devlet Arşivlerinde Araştırma ve Đnceleme 
Yapmak Đsteyen Türk ve Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları 
Esaslar hakkında Bakanlar Kurulu Kararı olmak üzere toplam üç yasal düzenlemenin 
yürürlükte olduğu görülecektir. Hazırlanan yasal düzenlemelerin üçü de, belgeleri üretimden 
son düzenlemeye kadar bütün bir sistem içinde ele almaktan çok, güncelliklerini kaybetmiş 
belgelere yönelik yapılması gereken işlemleri kapsamaktadır. Belge yönetimi, gerek güncel 
gerekse güncelliklerini kaybettikleri dönemlerde formlar, talimatlar, raporlar ve yazışmaların 
üretimi, dağıtımı, kullanımı, dosyalanması, ayıklama-imhası, arşivlere devri ve son 
düzenlemesi anlamına gelmektedir. Ancak, belge yönetiminin tanımı dikkate alındığında, 
ülkemiz arşivcilik mevzuatının üretilen belgelerin yaşam devrelerini bütünüyle kapsadığı ve 
denetimini sağladığını söylemek mümkün değildir. Bu nedenle yazışmalar, yalnızca kurumsal 
işleyişte birer araç olarak görülmüş, yazışma üretiminin denetim altına alınma konusu yasal 
dayanaklardan yoksun bırakılmıştır. 

 
Ülkemizde yazışmalar yalnızca mevzuat düzeyinde ele alınmamış, söz konusu belgeler gerek 
bu alanda yeni bir mevzuatın temellerini atmak için, gerekse kurumsal tıkanıklıkların 
giderilmesi için çeşitli araştırmalara da konu olmuştur. Kurum ve kuruluşlarda bürokratik 
işlemlerin azaltılması ve kırtasiyeciliğin önlenmesine yönelik çalışmaların büyük bir kısmı 
1952 yılında kurulan TODAĐE tarafından yürütülmüştür. Genel olarak bakıldığında bu 
çalışmalar, belge üretimi ve denetimi konuları ile paralellik göstermektedir. Bu raporlar 
kurum ve kuruluşlarda idari hizmetlerin düzenlenmesine yönelik genel nitelikli çalışmalardır 
ve ulusal veya kurumsal anlamda bir belge yönetimi çalışması olarak nitelendirilemezler. Bu 
nedenle söz konusu raporlarda yazışmaların içeriklerinden ve güncelliklerini yitirdikleri 
dönemlerde yapılması gereken işlemlerden çok, bunların üretim miktarları, gereksiz üretim ve 
çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Söz edilen bu raporların bir çoğunda belgesel işlemler 
kırtasiyecilik adı altında anılmış ve bürokratik işlemlerin veya idari işleyişin aksamasının 
sebepleri olarak gösterilmişlerdir. Genel olarak bu çalışmalar ile ulaşılmak istenen asıl hedef 
idarenin geliştirilmesi yönündedir. 

 
Ülkemizde standart geliştirme işine 1954 yılında Odalar Birliği bünyesinde başlanmış, daha 
sonra 1960 yılında 'her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmetler için standart yapma' 
(Aren, 1995: 228) işi Türk Standartlar Enstitüsü (TSE)'ne verilmiştir. Yazışma üretimine 
ili şkin ilk standart, 1968 yılında kabul edilen TS 506 numaralı 'Baskı ve Yazı Kağıtları 
Boyutları' adlı standarttır. Bu standart, 1988 yılında pek fazla değişiklik yapılmadan yeniden 
kabul edilmiş. Yazışmalara yönelik ikinci standart 1973 yılında kabul edilen TS 1390 
numaralı 'Đş Yazışmalarının Düzenlenmesi' standardıdır. Bu standart da 1975 yılında yeniden 
düzenlenmiştir. 1973 yılında kabul edilen diğer bir standart ise TS 1391 kodlu 'Resmi 
Yazışma Kuralları' adını taşıyan standarttır. Bu standart, 1990 yılında gözden geçirilerek 
yeniden yayımlanmıştır. Yazışmaları doğrudan ilgilendiren bir başka standart ise TS 1212 
numaralı 'Yazılı Belgelerde Bölüm ve Alt Bölümlerin Numaralandırılması' adlı standarttır. 
Ayrıca TS 5735 numaralı 'Yazışma Kağıtları', TS 948 numaralı 'Đşlenmiş Yazı Kağıdı ve Bazı 
Basılmış Formların Đfade Metodu', TS 2891 numaralı Baskı ve Yazı Kağıdı Boyutları - 
Traşlanmış', TS 2900 numaralı 'Karton Dosyalar', TS 1296 numaralı 'Kağıt-Genel Dosyalama 
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Amaçları Đçin Delikler' adlı standatlar da yazışmalarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olan 
standartlardır. Yazışmalar konusu ile ilgili diğer standartlar, 1971 yılında yayımlanan TS 927 
ve TS 928 numaralı standartlardır. Bunlar yazışma iletişiminde kullanılan zarfların boyutları 
ve zarf üzerine yapıştırılan pul ve damgaların yerlerini gösteren standartlardır.  
Ülkemizde yazışmalar konusunu ilgilendiren standartlara genel olarak bakılacak olursa, 
yazışma için gerekli olan kağıt, zarf ve dosyadan, bunların yazılmasında kullanılan yöntem ve 
biçime varana kadar hemen hemen bütün araç-gereç ve tekniklerin tümünün, standartlar 
içinde değerlendirildiği görülmektedir. Ancak bu standartların, genel eğilimler ve yeni 
uygulamalarla birlikte değişen yazışma üretim ve kullanım prensiplerine, tam olarak uyum 
sağlamadığı görülmektedir. Standart geliştirme, kabul etme ve yayımlama çalışmaları, 
yazışma üretimi ile ilgili gelişme ve değişimlerle paralellik göstermediği için, teori ve 
uygulama arasında çelişkiler doğmaktadır. Örneğin bugün birçok kuruluşta kullanılan 
pencereli zarflar, mevzuatta ve standartlarda yer almadığı için resmi dairelerin bir çoğunda 
kullanılamamaktadır. Oysa pencereli zarf kullanımı, yazı üzerine yazılan adres bilgilerinin 
zarf üzerine tekrar yazılmasını önlemekte, bu da maliyet, zaman ve işgücü gibi temel 
giderlerden tasarruf elde edilmesini sağlamaktadır.  

 
Yazışmalarla ilgili günümüze kadar hazırlanan standartlar, yazışmaların güncel kullanımlarını 
düzenlemeye yönelik işlemlerden oluşmuş, arşivsel çalışmaların düzenlenmesine yönelik 
işlemler ele alınmamıştır. Buna karşılık sıfır hata prensibine dayanan toplam kalite anlayışı 
ile, yapılan faaliyetlerin tümüyle belgelendirilmesi ve üretilen belgelerin saklanması 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle ülkemizde yazışmaların üretiminden son düzenlenmesine kadar 
bütün bir sistem içinde değerlendirildiği ve bunların belge yönetimi prensiplerine göre 
düzenlendiği bir standardın oluşturulması kaçınılmazdır. 'Yazışmalar, TS ISO 9000 serisi 
standartları da göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir' (Aren, 1995: 233). 
Ülkemizde yazışma üretimin belli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamaya yönelik 
faaliyetlerden bir diğeri Başbakanlık'ın farklı zamanlarda yayımlamış olduğu genelgelerdir. 
Bu genelgeler yayım tarihine göre şu şekilde sıralanabilir: 
· 1961 yılında yazışma kopya sayısının bütün kurum ve kuruluşlarda üç nüsha olduğunu 
bildiren genelgeden sonra, 1966 yılında üç kopyanın gereksizliğine karar verilerek, gerekli 
görülmedikçe kopya miktarının ikiyi geçmemesini bildiren Başbakanlık genelgesi 
yayımlanmıştır.  

· 1978 yılında Başbakanlığa gönderilecek yazılarda dikkat edilmesi gerken konuları belirten 
bir genelge daha yayımlanmıştır. 'Bu genelgeden Başbakanlığa gelen yazıların biçim ve içerik 
olarak çok düzensiz olduğu ve özellikle Başbakanlığa gönderilecek yazılarda bu hususlara 
dikkat edilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır (Özdemirci, 1996: 159).  

· 1980 yılında kurum ve kuruluşlarda yazışmaların belli bir sistem içinde üretilmesi için, 
yazışma kurallarının bildirildiği bir genelge daha yayımlanmıştır.  

· 1981 yılında ise Başbakanlık tarafından yazışma kurallarına uyulmadığını bildiren üç ayrı 
genelge daha yayımlanmıştır. Yazışma kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılan 
kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere, Başbakanlık tarafından 1981 yılında 'Resmi 
Yazışma Kuralları Yönergesi' yayımlanmıştır. Yazışma belgesinde olması gereken bölümlerin 
örneklerle açıklandığı bu yönerge ile kurum ve kuruluşlarda standart yazışma kurallarının 
oturtulması amaçlanmıştır.  
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· Bu tarihten sonra 1982 yılında 'Yazışma Usulleri' (Başbakanlık ..., 1991: 268) adında, 
Cumhurbaşkanlığı Makamı ile yapılacak olan yazışmalarda dikkat edilmesi gereken 
noktaların belirtildiği bir genelge daha yayımlanmıştır.  

· Bir sonraki genelge 1984 yılında Türkçe dil kurallarına uyulmasını isteyen 'Yazışma Dili' 
(Başbakanlık ..., 1991: 361) adlı genelgedir.  

· Başbakanlık kurum ve kuruluşlara yönelik olarak 1988 yılında, kendisinin hazırladığı 
kodlama çalışmaları ile ilgili esaslar ve kodları gösteren bir çizelge ile birlikte, belgelerin 
arşivlerde kolayca tasnif edilecek şekilde kodlanarak üretilmesini isteyen bir genelge daha 
yayımlamıştır (Ar, 1994: 109).  

· Bu genelgelerin ardından Başbakanlık tarafından 1992 yılında 'Başbakanlıktan Bakanlara ve 
Bakanlıklara Gönderilecek Yazılar' adında bu yerlere yazılacak yazılarda kullanılacak 
ifadeler, 'Đhbar, Şikayet ve Müracaat Dilekçeleri'ne nasıl işlem yapılacağını ve 'Başbakanlıkla 
Yapılacak Yazışma Esasları'nı bildiren üç ayrı genelgenin yayımlandığı görülmektedir' 
(Özdemirci, 1996: 160).  

· 1994 yılında Başbakanlık Đdareyi Geliştirme Başkanlığı'nın hazırladığı 'Resmi Yazışma 
Kurallarını Belirleyen Esaslar' adlı genelge ile resmi yazılarda kullanılması gereken kurallar 
duyurulmuş, bu konuda önceden yapılan çalışmalar geçersiz sayılmıştır. Bu esaslar, kurum ve 
kuruluşlarda üretilen yazılarda kod kullanılmasına ilişkin 1992 yılında yayımlanan genelge ve 
1981 yılında hazırlanan Resmi Yazışma Kuralları Yönergesinin birleştirilmesi ve 
genişletilmesi ile oluşturulmuştur. 1994 yılında yayımlanan bu genelge, günümüzde hala 
geçerliliğini sürdürmektedir.  

 
Ülkemizde yazışmalar konusunda yapılan bütün çalışmalar dikkate alındığında, belge 
yönetimi yaklaşımına göre, üretimlerinden son düzenlenmesine kadar belgelerin bütün bir 
sistem içinde ele alınmadığı, çalışmaların kurumlarda idari işlemlerin aksaması sonrasında 
zorunlu görüldüğü için başlatıldığı, kısa ömürlü olduğu, önerilerin büyük bir kısmının 
uygulamaya geçirilemeden belge üzerinde kaldığı ve bu çalışmaların yine büyük bir 
çoğunluğunun güncel belgelerin denetimine yönelik yapıldığı görülmektedir. Çalışmaların 
farklı zamanlarda farklı kurumlar tarafından yapılmış olması, ülkemizde kurumsal yetki ve 
sorumluluk karmaşasının yaşandığını veya belge yönetimi ile doğrudan sorumlu olan bir 
kurumun bulunmadığını göstermektedir. Çalışmalardan elde edilen sonuçların tam olarak 
uygulanamamış olması da yaptırım gücünün olmamasını göstermektedir. Henüz ülkemizde 
yazışmaların bütüncül bir sistem içinde denetimini mümkün kılacak bir yazışma yönetimi 
anlayışının bulunmamasına rağmen, özellikle 1980'li yıllardan sonra yazışmaların gerek şekil 
gerekse içerik yönünden üretiminde bir birlik sağlanmıştır. Bu standardın yakalanmasında 
Başbakanlığın genelgeleri ile koyduğu esaslar ve Türk Standartları Enstitüsü'nün yaptığı 
standartlaştırma çalışmaları göz ardı edilemez.  

 
Yazışma yönetimi bir bütündür. Daha özel bir ifade ile yazışma yönetimi, kağıt, mikroform, 
manyetik veya optik ortamların herhangi birinde bulunan bütün resmi yazıların üretim, 
kullanım, dosyalama, ayıklama-imha ve son düzenlemelerinin bütününe yönelik denetimin 
sağlanması anlamına gelmektedir. Bu, hem güncel hem de güncel olmdıkları dönemlerde, 
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yazışmalara yönelik yapılan işlemlerin denetim altına alınması anlamı taşımaktadır. Bu açıdan 
ülkemizde yapılan çalışmaların bir çoğu, yazışmaların güncel oldukları evrede etkin ve 
verimli kullanımını amaçlamaktadır. Belge yönetiminde olduğu gibi yazışma yönetiminde de, 
amaca ulaşmak için sistemi oluşturan bütün ögelerin aktif olarak çalıştırılması gerekmektedir. 
Yalnızca üretim ve dosyalamaya yönelik çalışmalar yazışma yönetimini tamamlamayacağı 
gibi, ayıklama-imha ve son düzenlemeye yönelik çalışmalar da yazışma yönetiminin tam 
olarak çalışması anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle ülkemizde yapılan araştırmalar, 
hazırlanan raporlar ve yayımlanan genelgeler, yazışmaların yalnızca kurumsal veya yalnızca 
arşivsel işlemlere yönelik denetiminin sağlanmasına yönelik çalışmalardan öteye gitmemiştir. 
Sonuç olarak, yazışmaların kurumsal ve ulusal düzeyde tasarlanmış bir belge yönetimi sistemi 
içinde kontrol altında tutulabileceği bir yazışma yönetimi programına gereksinim 
duyulmaktadır. 
 
Sonuç 
Ülkemizde yazışmaların bütün yaşam evrelerinin denetim altında tutulması anlamına gelen 
yazışma yönetiminin oluşturulması ve işlerlik kazandırılması konularına yönelik öneriler şu 
şekilde sıralanabilir: 

· Kurumlarda üretilen her türlü belgenin nitelik ve nicelik açısından denetimin gerekli olduğu 
anlayışı, çalışan bütün personel tarafından benimsenmelidir. 

· Uluslararası antlaşmalar ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınarak, ulusal bir 
arşiv yasasının tasarlanması ve kabul edilmesine yönelik girişimlerde bulunulması 
gerekmektedir. Bu yasa yazışma yönetimi ve arşivcilikle ilgili bütün yöntem, araç-gereç, 
meslek standartları ve meslek üyelerinin durumları dikkate alınarak hazırlanmalı, elektronik 
ortamlarda olabilecek gelişme veya değişimlere cevap verebilecek esnekliğe sahip olmalıdır. 

· Bütün kurum ve birimler tarafından benimsen ulusal bir belge yönetimi programı 
oluşturulmalı ve söz konusu programın uygulanabilmesi için yaptırım gücü olan bir kurum 
belirlenmelidir.  

· Bütün kurum ve kuruluşlardan form, talimat, rapor ve yazışma yönetimi programlarının 
etkin olarak çalıştırıldığı kendi belge yönetimi programlarını oluşturmaları istenmelidir.  

· Kurum ve kuruluşlarda yazışma yönetimi ile doğrudan ilgilenen birimler belirlenmeli ve 
kişisel sorumluluklar ortaya konmalıdır. Ülkemizde yazışma üretimi için geliştirilen kurallar 
genellikle arşiv öncesi çalışmaların kontrolüne yöneliktir.  

Oysa yazışmaların daha güncel dönemlerinde iken üretimlerinden dosyalanmalarına kadar 
arşivlerde düzenleme işlemine tabi tutulacağının bilinmesi, hem güncel hem de güncel 
olmayan evrelerde yapılan bütün işlemlerin göz önünde bulundurulmasını sağlayacaktır. 

-Yazışma üretimine ilişkin işgücü ve maliyet analizinin yapılması, üretime yönelik 
çalışmaların ortaya çıkan değerlere göre saptanması gerekmektedir. Ülkemizde üretilen 
yazışma kağıdının toplam maliyetini ortaya koyan bir çalışma bulunmamaktadır. Ülkemizde 
üretilen yazışmaların toplam ve birim maliyetleri ortaya konarak, üretimde savurganlığın 
önüne geçilmelidir. 
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-Ülkemizde yazışmalar konusunda hazırlanan yönetmelik, standart ve genelgenin bir çoğu, 
aktif yazışmaların üretim ve denetimine yönelik işlemleri kapsamaktadır. Aktif ve aktif 
olmadıkları evrelerde yazışmaları bütün bir sistem içinde değerlendiren, üretim, kullanım, 
dosyalama, ayıklama-imha ve düzenleme unsurlarının tümünü içeren yönetmelik ve 
standartlar hazırlanmalı, yapılan çalışmaların uygulanması sağlanmalıdır. Yazışma kuralları 
ve kullanılacak araç-gereçler konusunda hazırlanan standartlar günün koşullarına uygun hale 
getirilmeli, kullanılan malzemede birlik sağlanmalıdır.  

-Ülkemizde uygulanan yazışma kuralları, özellikle Avrupa Birliğine girecek olduğumuz bu 
günlerde uluslararası normlara göre yenilenmelidir.  

-Kurum ve kuruluşlarda yazışma yönetimine yönelik kuralları belirleyen yönetmelikler 
hazırlanmalı, yaygınlık kazandırmak için basılmalı, kullanımına yönelik kontrol mekanizması 
oluşturulmalı ve söz konusu kuralların benimsetilmesi için yaptırımlar uygulanmalıdır. 

-Kurum ve kuruluşlarda bilişim teknolojilerinin sağladığı yönetim ve iletişim tekniğiyle, hızlı, 
güvenilir, ekonomik ve kolay bir kamu hizmeti sunmak için alt yapı oluşturulmalı, 
yazışmaların elektronik olarak yapılması için mevzuat, elektronik imza, telif hakları, kişisel 
ve ticari verilen gizliliği gibi konular açıklığa kavuşturulmalıdır. Ayrıca elektronik 
yazışmaların temelini oluşturan kamu bilgisayar ağlarının birleştirilmesi çalışmaları 
hızlandırılmalı, veri tekrarının önlenmesi ve kurumlar arasındaki veri entegrasyonun temini 
için merkezi bir birimin görevlendirilmesi sağlanmalıdır.  

Ülkemizde üretilen yazışmaların üretiminden son düzenlemesine kadar bütün bir yaşam süreci 
içinde denetim alına alınmasına yönelik çalışmalar, yazışmaların gelecek kuşaklara nitelikli 
olarak aktarılmasında etkili olacaktır. 
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