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Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMĠRCĠ6 
Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörü (2007-…) 

 
Uzm. Zeynep ġen AKDOĞAN: Bugün içerisinde bulunduğumuz bina, 

BEYAS modeli E-BEYAS modeli ve uygulaması sizin kiĢisel projelerinizi 
kurumsallaĢtırma yönündeki çabalarınız ile ortaya çıktı. Bu projeler hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMĠRCĠ: TeĢekkür ederim. Tabii BEYAS 
Koordinatörlüğü‟nün hem kuruluĢunda hem de bugüne gelmesinde TÜBĠTAK 
destekli projelerin büyük bir katkısı var. Bunlardan ilki 2007 yılında üniversiteler 
için Belge Yönetimi ve ArĢiv Sistemi ile ilgili bir projeydi. Bu proje ile baĢladık. 
PeĢinden tabi elektronik belge yönetimi uygulamasına dönük olan yine TÜBĠTAK 
projesi yapıldı. Tabii bu projeler kiĢisel projelerdi. Ancak üniversitenin bunları 
desteklemesi ile kurumsallaĢtırıldı. Yani bizim projelerle ortaya koyduğumuz 
modelleri Ankara Üniversitesi uygulamaya koyma konusunda destek verdi ve bu 
projelerle aslında bu günlere gelebildik. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Kurucusu olduğunuz BEYAS Koordinatörlüğü niçin 
ne zaman ve nasıl kuruldu? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: BEYAS Koordinatörlüğü de aslında bu projelerle 
birlikte Ģekillenen bir kurumsal yapı. Yine 2007 yılında Ankara Üniversitesi 
arĢivlerinde bir düzenleme yapmak istiyordu. O dönemin rektörü sayın Prof.Dr. 
Nusret Aras benimle görüĢtü ve üniversitenin belge yönetimi ve arĢiv 
uygulamalarını nasıl kurumsallaĢtırabileceğimizi, bunu nasıl düzeltebileceğimizi 
sordu. Bunun üzerine biz de bunu projelendirebileceğimizi söyledik. 2007 yılında 
koordinasyon için beni görevlendirdi ve yetkilendirdi. Ben de bunun üzerine 
çalıĢmaya baĢladım. Aslında çalıĢmaya baĢladığımda tek baĢınaydım ve Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi‟ndeki odamda bu çalıĢmalar baĢladı. PeĢinden 
projelendirmeyle birlikte Devlet ArĢivleri‟nden ekibe dahil ettiğim uzmanlar oldu ve 
BEYAS Koordinatörlüğü‟nün aslında temeli o zaman atıldı. Tabi üniversitede 
yaptığımız çalıĢmalarla birlikte BEYAS projesinin gidiĢatı içerisinde böyle bir 
birime ihtiyaç olduğu ortaya çıktı ve BEYAS Koordinatörlüğü kuruldu. BEYAS 
Koordinatörlüğü‟nün kurulması ile birlikte de üniversitede analizlere baĢladık, çok 
sayıda bilgilendirmeler yaptık ve günümüze kadar geldi. Bugün BEYAS 
Koordinatörlüğü bir binaya bağımsız bir binaya da sahip oldu. Tabi BEYAS 
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Koordinatörlüğü‟nün kurumsallaĢmasındaki en büyük etken üniversite yönetiminin 
kurumsal bir yapıya sahip olması idi. Çünkü 2007 den bu yana 3. Rektörle 
çalıĢıyoruz ve her dönemdeki rektör BEYAS Koordinatörlüğü‟nün geliĢmesi için 
katkı sağladı ve bugüne kadar geldik. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: BEYAS projesi ne zaman baĢlatıldı ve amacı neydi? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Aslında BEYAS projesi de üniversitedeki 
arĢivlerin, yazıĢmaların kurallara uygun olarak gerçekleĢtirilmesi için baĢlatılmıĢtı. 
Amacı da aslında elektronik belge yönetim sistemine geçmek için alt yapı 
oluĢturmak ve cumhuriyet ile yaĢıt olan üniversitemizin tarihi belgelerini güvenilir 
ortamlara taĢıyarak ilerde araĢtırmaya açmaktı. Bu proje bu kapsamda yürütüldü.  

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: BEYAS projesinin etkileri ne olsu? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: BEYAS projesi 2 yıllık süren bir çalıĢmaydı. Bu 
çalıĢmalar sonunda tüm üniversitelere kılavuz olacak bir BEYAS el kitabı çıkarıldı. 
Tabi bununda öncesinde tüm üniversiteler için “Yükseköğretim Üst KuruluĢları ve 
Yükseköğretim Kurumları için Saklama Süreli Standart Dosya” planı ilk defa 
yapıldı. Bu çalıĢma YÖK tarafından tüm üniversitelerde uygulanmaya kondu. Tabi 
biz baĢlangıçta bu projenin bu kadar etkili olabileceğini düĢünmemiĢtik ama 
çalıĢmanın boyutu bizi bu noktaya getirdi ve tüm üniversitelerde uygulanabilen bir 
yapıyı bir modeli BEYAS modelini Ankara Üniversitesi TÜBĠTAK ve devlet 
arĢivleri genel müdürlüğü ortak çalıĢmasıyla, bizim TÜBĠTAK‟ta baĢlattığımız 
projeyle gerçekleĢtirilmiĢ oldu. Tabi bunu etkileri oldu basına yansımaları da oldu. 
Böyle bir projeyle aslında tüm üniversiteler, üniversiteler dıĢında diğer kurum ve 
kuruluĢlarda arĢiv çalıĢmalarına ağırlık vermeye baĢladılar. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: BEYAS binası süreci ne zaman baĢlatıldı ve amacı 
neydi? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Yine bizim BEYAS projesi çalıĢması kapsamında 
birimlerimizde analizler yapmıĢtık. Bu analizler sonucunda da üniversitenin tarihi 
belgelerini güvenli ortamlarda saklayacak yere de ihtiyaç vardı. Rektörlük binasının 
altında bulunan arĢiv yeterli olmuyordu ve oralar birim arĢiviydi. Üniversitenin 
sistematik bir kurum arĢivi yoktu. Bunun için 2011 yılında arĢiv yapacak yer arama 
çalıĢmaları baĢladı, çok değiĢik yerler üzerinde duruldu. GölbaĢında I-Bloğun alt 
katında 300 metrekarelik bir mekan arĢiv dönüĢtürülebilir mi diye çalıĢmalar 
baĢladı. Fakat bu tür yerlerin arĢiv ihtiyacını karĢılayamayacağı sonucuna vardık. Bu 
konuyla ilgili ne yapılabilir diye araĢtırmalar devam ederken, Türkiye‟de örneği de 
olmayan bağımsız kurum arĢivi oluĢturmak için yola çıktık. Tabi bu konuda Yapı 
ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ile çalıĢmalar yapıldı. Üst yönetime durum anlatıldı ve Ģu an 
içerisinde bulunduğumuz BEYAS Koordinatörlüğü binasının yapılması aĢamasına 
gelindi. Tabi bu çalıĢmalarda SGB mimarlık firmasıyla çalıĢtık ve biz ihtiyaçlarımızı 
ortaya koyduk bu ihtiyaçlar çerçevesinde nasıl bir bina olmalıdır noktasına geldik 
aslında bu nasıl bir bina olmalıydı ArĢivler genellikle binaların bodrum katında olan 
yerler olarak değerlendirilir. Biz burada arĢivi yeryüzüne çıkarmak istedik. ArĢivler 
yeryüzünde olmalıdır, arĢivde çalıĢan insanlar güzel mekânlarda çalıĢmalıdır 
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mantığından hareket ederek GölbaĢında yine yüksek bir yerde yani su baskınlarına 
karĢıda tedbir olsun diye yüksek bir arazı belirlendi. Analizler yapıldı ve buraya 
yapıldı. Binanın bodrum katı yoktur. Herkesin merek ettiği konu arĢiv deyince hep 
bodrum katlar akla geliyor, ama burada bir arĢiv binası var bodrum katı yok. Bunun 
sebebi aslında arĢivi yeryüzüne çıkarmaktı. Bunu çıkarırken de Türkiye‟de 
genellikle binaların yapılmasına baktığımızda, yapılıĢ amacı ile kullanım noktasına 
geldiğimiz de çok farklı boyutlara gittiğini görüyoruz. Biz bu yaklaĢımlarla yola 
çıkarak buraya yapılacak arĢiv binasının baĢka bir amaçla kullanılmamasını 
hedefleyerek bodrum katı koymadık, inĢaat sırasında en çok karĢılaĢtığımız soru 
bodrum katı var mı? Yok, niye yok sorusuydu. Çünkü soran insanlarda Ģunun için 
soruyordu; güzel bir bina yapılıyor bodrum katı varsa arĢivi oraya koyalım burayı 
baĢka amaçla kullanalım. ĠĢte biz bu kullanımı önlemiĢ olduk. Bir de Ankara 
Üniversitesi yaptığı ilklerle bilinen bir üniversitedir. Böyle bir örneği yaparak 
arĢivin yeryüzünde olabileceğini ve ihtiyaçları karĢılayabilecek güvenli sağlam bir 
bina olması için yola çıkarak bu süreç baĢlatıldı ve baĢarıya da ulaĢtığını 
düĢünüyorum. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Alanında ilk olan bağımsız Kurum Belge Merkezi ve 
ArĢivi BEYAS Koordinatörlüğü binasının temel özelliklerinden bahsedebilir 
misiniz? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Binanın temel özellikleri, tamamen arĢiv mekân 
standardına uygun olarak yapılmıĢ bir bina, güvenli bir bina, akıllı bir bina olarak da 
tabir ediliyor. Bu bina iki bölümden oluĢuyor. Binanın giriĢte baktığınızda sağ 
tarafta kalan güney cepheye bakan kısmı çalıĢma ofislerinin bulunduğu yer, biz 
buraya canlı kısım diyoruz. Binanın giriĢinde sol tarafta kalan ise ölü kısım 
dediğimiz yani arĢiv depolarının bulunduğu yerler. Kuzeyde kalan bina bu Ģekilde 
planlanarak yapıldı. Bu binanın güvenlik önlemleri olarak baktığımızda 23 kamera 
ile izlenen bir yapı. Harekete duyarlı ve gece görüĢ kameraları var. Depolu 
kısımlarımız tamamen güvenli, parmak izi ile geçiĢleri sağlanıyor. Yine binanın 
duvarları yanmaz taĢ yünü elyaf ile kaplıdır. Her türlü yangın, iklimleme sistemi ve 
ortam izleme sistemleri kurularak yapılmıĢ bir bina. Bunun haricinde yine arĢiv 
olarak baktığımızda tam belge yönetimi ve arĢiv disiplinindeki çalıĢma yapısına 
uygun donanım ve belge iĢlem akıĢına uygun ekip çalıĢma odalarını bünyesinde 
barındıran bir yapı olarak değerlendirebiliriz. KuĢkusuz ki sayacak çok sayıda teknik 
özellikleri var binanın ama burada hepsini saymak Ģu anda mümkün değil. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Bina ne gibi iĢlevleri üstlenecek? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Binanın iĢlevi temelde arĢiv binası olmakla 
birlikte bu yapı aslında bir taraftan da günümüzün değiĢim ve dönüĢümünün 
gerektirdiği dijitalleĢtirmeyi de içeren, yani geriye dönük kurumsal hafızayı 
oluĢturan arĢiv belgelerinin de elektronik artama aktarılabileceği bir yapıdır. Kurum 
arĢivinden kurum veri merkezine gidiĢi de kapsayan, temsil eden bir yapı olarak 
bunu düĢünebiliriz. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Binada arĢiv müze oluĢturmadaki amacınız neydi? 
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Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: ArĢivler genellikle bakıldığında soğuk yerle 
olarak bilinir. Geriye dönük belgeler üzerinde araĢtırma yapacak insanların geldiği 
ve belirlenmiĢ araĢtırma odalarında çalıĢılan soğuk yerler olarak tabir edilir. Oysaki 
arĢivleri hareketli hale getirmek, arĢivleri sadece belgelerinin depolarda tutulduğu 
yerler olmaktan çıkarmak gerekir. ArĢivi oluĢturan materyallerin içerisinde görsel 
nitelikte farklı araç gereçleri de vardır. Biz bunları da burada sergilemek istedik. 
Bunu da gün yüzüne çıkarmak istedik. Aynı zamanda bu binayı ziyaret edenleri 
geriye doğru geçmiĢte kullanılmıĢ araç gereçler de göstererek bir hareket sağlamak 
istedik. Bu amaçla bir de müze oluĢturduk. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Binayı çok sayıda kurum ziyarete geliyor. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz ve nasıl tepkiler alıyorsunuz? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Binamızı ziyarete gelen çok sayıda kurum var. 
Bunların arasında iĢte Milli Ġstihbarat TeĢkilatı, ĠçiĢleri Bakanlığı, çok sayıda 
üniversite, iĢte Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi kurumları sayabiliriz, ilk 
baĢta aklıma gelenler. Ziyarete gelinmesinin sebebi bağımsız kurum arĢivi olarak 
yapılan ilk bina olmasıdır ve bu binanın arĢiv mekan standartlarına uygun olması 
nedeniyle nasıl yapıldığını görmek, neleri içerdiğini yerinde görmek isteyen 
kuruluĢlar ziyarete geliyorlar ve aldığımız tepkilere gelince, çok olumlu tepkiler 
alıyoruz; gerçekten burada düĢünülmüĢ olan ayrıntılar ile hiçbir yerde karĢılaĢmadık, 
çok güzel bir örnek, bizde böyle bir bina yaptırmak istiyoruz Ģeklinde tepkiler 
alıyoruz. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: BEYAS binasının açılıĢı 20 Mart 2014 tarihinde 
büyük katılımla gerçekleĢtirildi. Bu konudaki görüĢlerinizi alabilir miyiz? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Biraz önce söylediğim konularla bağlantılı. Böyle 
bir binanın açılıĢını duyurduğumuzda gelen insanlar hem Ankara üniversitesinin 
yapmıĢ olduğu çalıĢmaları, zaten bir kısmı basına yansımıĢtı, yerinde görmek 
istediler. Onun için açılıĢa çok sayıda insan ve kurum geldi, tabi bu açılıĢ aynı 
zamanda bir sempozyumun da açılıĢıydı. Ġkisini bir arada yaptık. Hem binanın hem 
de sempozyumun alanında ilk olması aslında bu konudaki ilgiyi toplayan temel 
nokta olarak değerlendirebilirim. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: e-BEYAS projesi ne zaman baĢlatıldı ve amaç 
neydi? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Yine TÜBĠTAK projesi ile yapılan bu uygulama 
da BEYAS‟ın ikinci ayağı olan elektronik belge yönetimiydi. Zaten birinci projenin 
amacı elektronik belge yönetimine alt yapı oluĢturmaktı. Bu alt yapıyı 
tamamladıktan sonra biz hemen 2010 yılında Rektörlükte oluĢturulan bir 
komisyonla elektronik belge geçiĢ için ön çalıĢmalara baĢladık ve o arada 
TÜBĠTAK‟a da elektronik belge yönetimiyle ilgili bir proje verdik. Projemizde 
kabul gördü ve 2011 yılında bu konuda çalıĢmalarımıza baĢladık. Tabi bu geçiĢ 
sürecinde çok sayıda firmalarla görüĢtük. Üniversitenin ihtiyacını önce ortaya 
koyduk. Firmanın bunu karĢılayıp karĢılamayacağını sorduk. Çoğu firma bunu 
karĢılayamadı, biz sonuçta TÜRKSAT ile bu çalıĢmaya baĢladık. Çünkü 
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üniversitenin yönetim yapısı diğer kamu kurum ve kuruluĢlarından çok farklıydı. 
Biz bu farklılığı yaptığımız analizlerle ve proje çalıĢmalarıyla ortaya koyduğumuz 
için, aslında biz elektronik belge ve arĢiv uygulamasında ne istediğini bilen bir 
üniversite olarak firmaların karĢısına çıkmıĢtık. Bunun için de çoğu firma bizim 
taleplerimizi karĢılamayacağını söyleyerek geri çekildi. Bu konuda TÜRKSAT ile 
yapılan iĢbirliği çerçevesinde biz bu iĢlemi yürütebildik. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: e-BEYAS uygulamasının geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Ankara Üniversitesi elektronik belge 
uygulamasını kurumunda analiz yaparak, ihtiyaç belirleyerek bu iĢe geçmiĢ nadir 
kurumlardan birisidir. Bu açıdan baktığımızda 2011 hatta 2010‟un 2. yarısında 
baĢlayan bir çalıĢma. Kimi yöneticilerin tarafından çok uzun sürdüğü gibi 
yaklaĢımlarıyla da karĢılaĢtık ama bize göre çok uzun değildi. Ġhtiyacınızı 
tanımlamadığınız bir sistemi kurmak çalıĢmayan bir sisteme adım atmak demekti. 
Onun için biz süreci uzun tuttuk. Ancak geldiğimiz nokta; bizim uygulamamız ile 
ilgili basına yansıma, diğer kuruluĢların ilgileri, üniversitemizden eğitim 
beklentileri, danıĢmanlık beklentileri bunu gösteriyor. Bu kapsamda Ankara 
Üniversitesi‟nin kapasitesinden belki bahsetmek lazım; 7500 personeli, yaklaĢık 
1600 birimi ile birlikte bu uygulamayı gerçekleĢtiren ve elektronik imzalı 
gerçekleĢtiren tek üniversite. Çünkü çoğu kurumda bu uygulama var ancak 
elektronik imza uygulaması yok bu açıdan baktığımızda geldiğimiz noktada basına 
yansımaları, diğer kuruluĢların ilgileride dikkate alındığında çok üst seviyede olarak 
değerlendirebiliriz. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: e-Kurum olma yolunda Ankara Üniversitesinde e-
BEYAS uygulamasının yeri nedir? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: e-BEYAS uygulaması aslında Ankara 
Üniversitesi‟nde e-devlet uygulamaları çerçevesinde önemli bir adım olarak 
karĢımıza çıktı. Çünkü üniversitenin kurumsallaĢmasında böyle bir adıma ihtiyaç 
vardı. e-Devlet uygulamaları bir taraftan devam ederken Ankara Üniversitesi 
elektronik ortamda yürüttüğü iĢler açısından biraz zayıf kalıyordu. Bunun için 
önemli bir adım oldu ve üniversite yönetiminin e-kurum olma yönünde baĢka 
adımlar da atabilmesi konusunda da büyük bir cesaret sağlamıĢ oldu. Çünkü birim 
olarak, personel olarak bu kadar büyük olan bir kurumda elektronik belge yönetim 
uygulamasının baĢarıyla hayata geçirilmiĢ olması, diğer e-kurum uygulamalarında 
da baĢarı sağlanabileceğini yönünde üniversite de herkesi cesaretlendirdi. Bu 
kapsamda üniversite yönetimi yine TÜRKSAT ile yeni iĢbirliği protokolleri yapma 
konusunda ilke kararı aldı ve çalıĢmalara baĢladı. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Elektronik belge uygulamaları kurumlarda ve 
toplumda neyi değiĢtiriyor? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Elektronik belge yönetim uygulamaları, 
kurumlarda bir defa yönetim anlayıĢını değiĢtiriyor, yönetimde hızı ortaya koyuyor. 
Toplumda da insanların teknolojiyle birlikte aslında sabırları azalmıĢ durumda. 
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Eskiden bir bankaya gidip bankada para çekmek için harcadığınız zamanı Ģu anda 
internet üzerinden yaparken, eğer bankaya giriĢte birkaç saniye sisteme giriĢte 
gecikirse hemen tepki gösteriyoruz. Yani teknolojinin bize sağladığı Ģeyler, günlük 
hayatımızda olduğu gibi elektronik belge uygulamaları kurumlara hız sağlıyor. 
Kurumların yönetim yapılarını değiĢtiriyor. Ġnsanların çalıĢma biçimlerini 
değiĢtiriyor. Ve toplumun da devlet kurumlarından kamu kurumlarından, daha hızlı 
bir cevap alması konusunda beklentilerini değiĢtiriyor.  

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Elektronik belge yönetimi nereye gidiyor? 
Kurumlara ne sağlayacak? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Elektronik belge yönetimi uygulamaları 
yönetimde hız sağlarken bir taraftan da bu uygulamaların Ģu anda bir emekleme 
dönemini yaĢadığını söylüyoruz. Bunlar yaĢanılarak öğrenilecek, gelecekte 
elektronik belge yönetim sistemlerinin bugün kullandığımız bir Windows yazılımı 
gibi, Word yazılımı gibi insanların kurup kendilerine göre özelleĢtirebilecekleri 
büyük paket yazılımlar haline gelebileceğini düĢünüyorum. Elektronik belge 
yönetimi uygulamalarının, zaman içerisinde e-devlet‟in temel bir bileĢeni ve e-
kurum uygulamalarınının omurgasını oluĢturan bir uygulama olarak da tarihe 
geçeceğine inanıyorum. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: EBYS uygulamalarının e-devlete giden yolda yeri 
nedir? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: e-Devlet uygulaması dediğimiz Ģey e-belge 
uygulamasıdır. Devlet her türlü iĢini neyle yapar? Belge ile yapar, o zaman e-devlet 
dediğimiz Ģey e-belgedir. e-Devlet‟in gerçekleĢebilmesi için tüm kurumların iĢ 
akıĢlarını, iĢ süreçlerini elektronik ortamda yürütecek sistemleri zaten kurmuĢ 
olmalarına bağlıdır. Dolayısıyla e-devletin omurgasını e-belge yönetim uygulamaları 
oluĢturmaktadır. Bu bağlamda e-devletin baĢarısı aslında kurum ve kuruluĢların 
elektronik belge yönetimindeki baĢarısına bağlıdır diyebiliriz.  

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Felaket kurtarma merkezinin BEYAS binasında 
olmasına ne zaman karar verildi ve amaç neydi? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: FKM hep gündemde olan bir konudur. Ama 
kurumların da hep ihmal ettiği bir konudur. Biz BEYAS binasının planlamasını 
yaparken bunu da planlamıĢtık. Bu binanın mimari projesi içerisinde bir felaket 
kurtarma merkezi için tasarım yapılmıĢtı. Çünkü üniversitenin bir felaket kurtarma 
merkezi yoktu. Yani Tandoğan‟da bilgi iĢlem merkezimiz var, adı üzerinde felaket, 
yani o binanın baĢına bir iĢ geldiği zaman oradaki cihazlarımız yerle bir olduğu 
zaman üniversitenin tüm elektronik sistemi duracak ve hatta üniversite yönetimi 
duracaktı. Buradan yola çıkarak üniversitenin felaket kurtarma merkezinin nerede 
olması gerektiği konusunda net bir karar yoktu. Güvenli bir bina yapıyor, bir arĢiv 
binası yapıyor ve bir taraftan da elektronik belge uygulamasına üniversiteyi taĢıyor 
idik. Bunu taĢıdığımızda üniversitenin yedeğinin en rahat tutulacağı yer yapılan 
güvenli bina idi. Bunun içinde biz bu bina içerisinde bunu planlamıĢtık, felaket 
kurtarma merkezine o aĢamada karar vermiĢtik. Geldiğimiz noktada yapılan verilen 
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kararın doğru olduğunu gördük. Ve Ģuanda felaket kurtarma merkezi kurulmak 
üzere projelendirildi. Tüm donanımları alınıyor ve bu bina içerisinde FKM kurulmuĢ 
olacak. Buradaki amaç aslında elektronik belge yönetim sisteminin yedekli olması 
gerektiği TS 13298 standardında vardı. Biz bunu kurarken üniversitenin yedeğini de 
kurmayı planlamıĢtık ve bunda da büyük bir baĢarı elde edildiğini düĢünüyorum. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Felaket kurtarma merkezi ne zaman faaliyete 
geçecek ve üniversiteye ne sağlayacak? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Bunun bir kısmını söyledik, bir önceki soruyla. 
ġu anki hedefimiz Haziran 2014‟te FKM‟nin hayata geçmesi üzerine planlandı. 
Bunu kurduğumuzda üniversite verileriyle ve kurumsal hafızasıyla daha güvende 
olacak. Eğer Tandoğan‟daki sistemimizde bir sıkıntı olursa üniversite hiçbir 
kesintiye uğramadan BEYAS binasındaki Felaket Kurtarma Merkezi‟nden tüm 
sistemleri hayata geçirilecek ve çalıĢmaya devam edebilecek. Bu açıdan 
baktığımızda üniversitemiz bu uygulamasıyla Maliye Bakanlığı‟ndan verilen onayla 
büyük bilgi iĢlem statüsüne geçirildi. Yani burada e-BEYAS uygulamasının 
üniversitenin bilgi iĢlem sistemine büyük bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Kurum hafızasını oluĢturan kurum arĢivlerini 
geleceğe taĢınmasında önemli bir dönüĢümü oluĢturan geriye dönük arĢiv belgelerin 
dijitalleĢtirilmesi çalıĢmaları ne zaman baĢlatılacak ve bu süreçte nasıl bir yol ve 
yöntem izlenecek? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Bu süreci de aslında baĢlattık, yani sizin bir 
haftadır birimlerde gezerek yaptığınız çalıĢma aslında bu iĢin baĢlangıcı. Önce 
durum tespiti yapıyoruz. Bu durum tespiti çerçevesinde elimizde ne tür belgeler var, 
bunlar nerelerde bulunuyor. Bunları tespit ederek bunların hangisi kurumsal 
hafızamızın ayrılmaz parçası bunlar belirlenerek BEYAS Koordinatörlüğü‟ne 
çekilecek ve burada dijitalleĢtirme yapılarak kontrol altına alınacak ve e-BEYAS 
sistemiyle bütünleĢtirilerek üniversitenin kurumsal hafızası tamamen dijital ortama 
taĢınıp bunlarda yedekli ortamda tutulacak. Çünkü felaket kurtarma merkezin bir 
ayağı Tandoğan‟da bir ayağı burada. Yine dijitalleĢtirilen veriler aynı Ģekilde iki 
merkezimizde yedekli olarak tutulacak. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: BEYAS ve e-BEYAS üniversite adına marka tescili 
yaptırdınız. Marka tescili neden önemli ne sağlıyor? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Marka tescillerinde de sizin katkınız çok oldu 
Zeynep Hanım. Çünkü kurumsallaĢtırma çok önemli, yani yapılan projelerle, 
üniversitenin kurumsal desteğiyle ortaya konulan modellerin Türk Patent 
Enstitüsünden marka tescilleri yapılarak hem yazılımızda kullanıldı hem binamızda 
kullanıldı ve bu marka tescilleri üniversitemizin kurumsal kimliğini daha yukarıya 
taĢımada bize büyük bir katkı sağladı ve bu kurumsal kimlik içerisinde BEYAS ve 
e-BEYAS üniversitemizin markası oldu. Üniversitemiz bu marka adı altında farklı 
etkinliklerde de bulunma burayı katma değere dönüĢtürme gibi yolları da bulacaktır. 
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Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: BEYAS ve e-BEYAS uygulama süreçlerinde ne gibi 
engellerle karĢılaĢtınız ve bu engelleri aĢmada izlediğiniz yol ve yöntemler neler 
oldu? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Bu tür engelleri aĢmada en büyük Ģey sabır. 
Sabretmek insanlara anlatmak bu iĢin baĢarısını gösteriyor. Evet, yapılan iyi iĢlerde 
mutlaka engelleyicilerle karĢılaĢırsınız. Biz aslında bu tür insanlara “kifayetsiz 
muhterisler” diye de bir tabir kullandık. Çünkü yapılan iyi Ģeylerin içerisinde olmak 
isteyenler ama isimlerinin olmasını isteyip kendilerinin hiçbir katkı sağlamadığını 
görüyorsunuz. Bu tür insanlar var, bunlar iĢ baĢarılı olursa bende bu iĢin 
içerisindeydim diyenler, baĢarısız olursa ben zaten baĢarısız olacağını biliyordum 
diyen insanlar var. Bir de doğrudan iyi yapılan Ģeylere engel olmak isteyen insanlar 
var. Bunlarla da mücadele ettik. Aslında bu tür olumsuzlukların baĢarıyı 
engellediğine inanmıyorum artık, tecrübeler onu gösteriyor. Bu tür insanlar baĢarıyı 
körükleyen insanlar olarak katkı sağladılar bize, bunun çok farkında değiller. Çünkü 
onların bu olumsuzluklar, karĢısında ekibimiz daha iyi çalıĢtı ve baĢarılı olmak için 
daha fazla çaba gösterdi ve bunu da aslında baĢardı. Genellikle üniversitede en çok 
karĢılaĢtığımız engeller, yönetim değiĢliklerinde karĢımıza çıktı. Bir takım insanların 
ortaya çıkıp iyi giden Ģeylerin kendileri tarafından yönetilmesini sağlamak, ama 
burada çok cahiliyetlerini ortaya koyup benim yönettiğim TÜBĠTAK projelerini bile 
yönetmek istediklerine iliĢkin Rektörlüğe baĢvuranlar dahi oldu. Oysaki TÜBĠTAK 
projeleri kiĢiseldir. Kurumsal değildir. Biz projeleri üniversitede kurumsallaĢtırdık. 
Yani bu tür engellemelerle sadece bu uygulamada değil çalıĢmalarımızda da 
karĢılaĢtık, herkes hayatın bir aĢamasında karĢılaĢacaktır. Bu konuda Ģunu belki 
söylemek gerekir; sabretmek ve doğru bildiğiniz yoldan hiç ĢaĢmamak gerekiyor. 
Yine bilgi yönetimi alanında meĢhur Davenport ve Pursak vardır bu alanın ilk 
uzmanları Ģöyle derler yaptığınız çalıĢmalarda siz çalıĢmanıza devam edin, sizi 
kopyalamaya çalıĢanlar olacaktır, onlar sizi kopyalamaya uğraĢırken siz bir adım 
daha ileri gideceksiniz. Aslında hep böyle oldu bizi taklit etmek isteyenler oldu 
bizim yerimize geçmek isteyenler oldu ama hiçbir zaman bizim bilgi birikimimize 
ulaĢamadılar çünkü biz daha ileriye gittik. Onun için bu tür engelleri aĢmada benim 
söyleye bileceğim budur; sabır ve çalıĢmak. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Üniversite yönetiminin desteğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Üniversite yönetiminin desteği olmadan 
gerçekten ne bu içerisinde bulunduğunuz bina olurdu ne de e-BEYAS uygulaması 
olurdu. Bu Ankara Üniversitesi‟nin kurumsal yapısını gösteren iyi bir örnektir. 
Sayın Prof Dr. Nusret ARAS döneminde 2007 yılında baĢlayan çalıĢma sayın 
Prof.Dr. Cemal TALUĞ hoca rektör olduğunda geldi bu projeyi destekledi. Ve 
Cemal Hocanın da süresi bitti, sayın Prof.Dr. Erkan ĠBĠġ göreve geldi ve yine bu 
projeyi destekledi. Aslında üniversite desteği olmadan bir kurumda ya da bir 
üniversite de bir bina yaptırmak bir e-BEYAS uygulaması gibi bir uygulamayı 
hayata geçirmek mümkün değildir. Tabi ben de burada çok Ģanslıyım bir insan 
çalıĢma hayatı boyunca böyle bir binanın yapılmasına, elektronik belge yönetimi 
gibi bir uygulamanın hayata geçirilmesine katı sağlamıĢ oldum. Herkese nasip 
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olmayacak bir Ģey bana nasip oldu. Bunun için ben de kendimi çok mutlu 
hissediyorum. Ama burada da her üç dönemin rektörünü de üniversite yönetimini de 
gerçekten burada takdirle anmak istiyorum saygıyla anmak istiyorum. Çünkü 
kurumsal bir çalıĢmayı desteklediler ve bugüne kadar getirdiler, bunun da 
üniversitemizin ne kadar kurumsal bir yapıya sahip olduğunu göstermesi açısından 
önemli bir konu diye düĢünüyorum. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: BEYAS 2014 elektronik belge ve arĢiv sistemlerini 
gerçekleĢtirdiniz. Bu sempozyum çok ilgi gördü. Bu kadar ilgi görmesinin sebebi 
neydi tekrarlamayı düĢünüyor musunuz? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Niye bu kadar ilgi gördü? Aslında elektronik 
belge yönetimi uygulamasını bu kadar büyük kapsamda uygulayan ilk üniversite 
olması ve diğer kurumların buna geçmek için çaba harcarken bilgi eksikliklerinin 
olması ilgi görmesindeki en önde gelen etken. Çünkü elektronik belge yönetimi 
uygulaması, Türkiye‟de yeni bir alan. Ankara Üniversitesi bunu alan çalıĢmasıyla 
yapmıĢ, ortaya koyduğu çalıĢmalarla da kendini ispatlamıĢ bir üniversite. Ġnsanların 
elektronik belge yönetimi uygulamasında bilgi eksikliğinin çok olduğunu gösteriyor. 
Bizim yaptığımız sempozyumu seminer olarak algılayan çok sayıda kurumla 
karĢılaĢtık ve bize yazılar geldi biz iĢte 60 kiĢi katılmak istiyoruz 10 kiĢi katılmak 
istiyoruz dedik ki bu bir eğitim değil bir sempozyumdur. Ama bu bize Ģunu gösterdi 
ki insanların bu konuda daha fazla bilgiye ve eğitime ihtiyaçları var. Bu doğrultuda 
da biz zaten ANKÜSEM üzerinden eğitimler baĢlattık kurum ve kuruluĢlara 
eğitimler veriyoruz, vereceğiz. DanıĢmanlıkta yapıyoruz. Ġhtiyaçlar olan kuruluĢlara 
da bu konuda destek veriyoruz. Bu Ankara Üniversitesi‟nin bu konudaki bilgi 
birikimini paylaĢmak isteyen çok sayıda kurum olduğunu ortaya koyuyor. Böyle bir 
sempozyumun tekrarı hemen istendi. Özellikle TRT ile birlikte yapalım ikinci kez 
yapalım istedi. Fakat bu bir sempozyumdur. Bu sempozyumu 2015‟te tekrarlamayı 
düĢünüyoruz. Kurum ve kuruluĢlara ise eğitim vereceğiz. Eğitim programlarımızı 
açtık. Kurum ve kuruluĢlara bunu duyurduk.  

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Yaptığınız çalıĢmalara basında nasıl yankı buldu? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Yaptığımız çalıĢmalar iki açıdan yankı buldu. Bir 
elektronik belge uygulaması ile basına yansıdık. Ġkincisi de alanında ilk olan bina 
olmasıyla basına yansıdık. Ve basındaki yankılar çok olumlu olarak 
değerlendirebiliriz. Çünkü alanındaki ilk çalıĢmayı yapan bir kurum olarak da bunu 
görüyoruz. Üniversitelerin ilgili bölümleri bizimle görüĢmeye geldiler, öğrencilerini 
buraya staja gönderip gönderemeyecekleri konusunda. Bu uygulamalar 
üniversitelerin ilgili bölümlerine de iyi bir uygulama laboratuarı olarak büyük bir 
katkı sağlayacaktır. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Klasik bir sözle yaptıklarımız yapacaklarımızın 
göstergesidir. Bundan sonra yapmak istediğimiz BEYAS uygulamasını arĢivsel 
boyutuyla tamamen uygulamaya koymak Ankara Üniversitesi‟nin e-kurum olma 
yolunda BEYAS Koordinatörlüğü‟ne düĢen görevleri yerine getirmek. Bir defa 
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kurumsal hafızayı tamamen dijital ortama aktarıp eriĢilebilir hale getireceğiz bir de 
üniversitenin görsel arĢivini oluĢturacağız. Yani bu görsel arĢiv dediğimizde 
fotoğraflar, video çekimler bütün bunlarında güvenli ortamda saklanabileceği bir 
ortamı oluĢturmak, aslında en büyük hedefler arasında yer alıyor. 

Uzm. Z. ġ. AKDOĞAN: TeĢekkür ederiz 

Prof. Dr. F. ÖZDEMĠRCĠ: Biz de teĢekkür ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


