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AÇIKLAMALAR 
KOD 213GIM157 

ALAN Gazetecilik  

DAL/ MESLEK Foto Muhabirliği 

MODÜLÜN ADI Arşiv Oluşturma 

MODÜLÜN TANIMI 

Arşivcilikle ilgili genel bilgilerle, elindeki fotoğrafları 

tekrar kullanabilmek için arşiv alt yapısı oluşturma ile ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı materyaldir. 

SÜRE 40/ 24 

YETERLİK Arşiv oluşturmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Elinizdeki fotoğrafları tekrar kullanmak amacıyla 

kurallarına uygun olarak arşivleyebileceksiniz. 
Amaçlar  

1. Dijital ortamda fotoğrafların arşivini yapabileceksiniz. 

2. Dijital ortam haricindeki (basılı, dia pozitif, negatif ve 

mikro film) belgelerin arşivini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

ORTAM: Sınıf ortamı, çalışma ortamı, kütüphane, bilgi 

teknolojileri ortamı, stüdyolar, arşivler. 

DONANIMLAR: Bilgisayar, CD, dijital kayıt cihazı,  

projeksiyon, yüksek bellekli bilgisayarlar, yazıcı, tarayıcı, 

disket, film ve kart saklama kabı, saklama poşeti, film ve 

kart albümü etiketler, çelik ve raylı arşiv dolabı, mikro 

arşiv saklama üniteleri öğretim materyalleri gerekmektedir. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. Öğretmen, modül sonunda size 

ölçme aracı ( çoktan seçmeli, doğru – yanlış vb. ) 

uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgileri 

ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

Günlük gazetelerde yayınlanan bir fotoğraf belki okuyucunun fazla dikkatini çekmez. 

Hâlbuki foto muhabiri o görüntüyü almak için ne çabalar harcamış, ne çok sıkıntı çekmiştir. 

Neticede fotoğraf habere kaynak teşkil eden materyal olarak görevini yapmıştır. An gelir ki o 

görüntü başlı başına haber olabilir. Veya yayınlanan fotoğrafta yer alan bir detay yeni bir 

habere konu olabilir. İşte bu durumları kullanmak için basın-yayın kuruluşları çekilen veya 

bir şekilde kendilerine ulaşan fotoğrafları tekrar kullanmak üzere kendilerince oluşturdukları 

yöntemlerle arşivine ekleyerek tekrar kullanmak için hazır bekletirler.  

Bazı fotoğraflar vardır ki tarihe tanıklık ederler. Bu fotoğraflar farklı yayınlarda 

defalarca kullanılabilir. İşte gazeteler de her fotoğrafı bu titizlikle değerlendirerek 

arşivlemektedir. Bu fotoğrafların deforme olmadan saklanması için çözümler üretilmekte ve 

en güvenilir arşivleme yönteminin artık dijital ortama aktarmak olduğu kabul edilmektedir. 

Günümüzde basın-yayın kuruluşları da fotoğraflarının arşiv sistemleri tamamen dijital 

sisteme dönüşmüştür. Artık dia, film, mikro film ve karttaki fotoğraflar da tarayıcılar 

vasıtasıyla dijital ortama aktarılmaktadır. 

Bu modül ile fotoğrafların ve haber malzemesi olarak kullanılan diğer materyallerin 

yayınlandıktan veya istihbarat servisinde geçtikten sonra saklanma aşamalarını ve 

yöntemlerini öğreneceksiniz. Ayrıca belge ve fotoğrafları mikro filme aktarma, dijital 

ortamda arşivleme aşamalarını da göreceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
AMAÇ  

 

 

Elinizdeki fotoğrafları dijital ortamda arşivleyebileceksiniz. 

 

 

ARAŞTIRMA  
 Basın kuruluşlarının fotoğraf arşiv ünitelerinin çalışma koşullarını inceleyiniz. 

Bu konuda topladığınız bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Günümüzde kullanılan başlıca dijital arşiv programlarını araştırınız, hangi 

tabanla uyumlu çalıştıklarını inceleyiniz.  

 

1. FOTOĞRAF ARŞİVİ  
 

1.1. Arşivciliğe Genel Bakış 

Kitle iletişim araçları bilgileri en hızlı tüketen araçlardır. Bilgiler toplanır haber 

düzeneğine göre sıralanır ve araçlarla okuyucuya/izleyiciye sunulur. Aktarılan bu bilgiler 

yayınlandıktan hemen sonra artık bayatlamıştır. Elinize geçen bir gazeteyi okumadan önce 

tarihine bakarsınız. Diyelim ki bir önceki gününün gazetesi, o gazeteyi okumamış olsanız 

dahi haberlerini bayat olarak değerlendirecek ve eski gazete okuyor düşüncesiyle haberleri 

çok da fazla dikkate almayacaksınız. Hatta köşe yazılarını dahi aynı gözle okuyacaksınız. 

Aslında köşe yazıları haberler kadar güncellik taşımayabilir. Genel anlamda haberler 

bu özelliği taşırlar. Buna karşılık bazı haber ve haber materyallerinin belli süre sonra yeniden 

haber malzemesi olarak kullanılması gerekebilir. İşte bu durumlarda tekrar kullanılması için 

bu malzemelerin kurallarına uygun olarak saklanması gerekir. Bu işleme genel olarak 

arşivleme denir. 

 

Arşiv kelimesinin kökü, eski Yunanca “arkheion” kelimesinin Latinceye geçmiş hali 

olan “archivum”dur. Arşiv; her türlü kurum ve kuruluş veya kişilerin işlerini yürütürken, 

işlemi tamamlanmış ve muhafazası gereken belgelerin düzenli bir şekilde, belirli kurallara 

göre bir araya getirilerek saklandığı yerdir. Arşivler, evrakların çıktığı yere göre devlet 

arşivi, şehir arşivi, özel arşiv, aile arşivi gibi isimler alır. 

Arşivin tarihi çok eskilere dayanır. Eski Mısır ve Roma’da birçok devlet, tapınak ve 

aile arşivlerine sahipti. Mezopotamya’nın Nippur şehrinde, M.Ö. 2000 yılından 

başlayarak tablet halinde belgelerin saklandığı bir devlet arşivi bulunmuştur. Hattuşaş 

(Boğazköy)’ta yapılan kazılar sonucunda da, M.Ö. 1800–1200 yılları arasında Hititlere ait 

muharebe, antlaşma, kanun, kral yıllıkları ve daha birçok belgelerin saklandığı büyük bir 

devlet arşivi ortaya çıkarılmıştır. Bu arşiv muhtevasının önemli bir kısmı İstanbul, bir 

kısmı da Ankara arkeoloji müzelerindedir. 
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Arşivi; “sürekli olarak kullanılmayan, ancak olası başvuruları karşılamak için 

düzenlenip saklanan belgelerin bütünü” olarak da tanımlayabiliriz. Bir başka tanımı ise; “Bir 

şekilde daha önce üretilmiş materyallerin gerektiği zaman kullanılmasını sağlamak, arandığı 

zaman kolayca ulaşılmasına imkân vermek amacıyla kuralına uygun olarak saklama 

yöntemi”dir. 

Arşiv bütün dünyada:  

 Kurumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bir 

gaye ile saklanan dokümantasyon,  

 Söz konusu dokümantasyona bakan kuruluş, 

 Bunları barındıran yerler, 

anlamında kullanılmaktadır. 

Arşiv malzemesinin çekirdeğini, devlet dairelerinde, büyük kurumlarda günlük 

işlemler sırasında çıkan yazışmalar ve dosyalar oluşturur. Fakat bütün bu kâğıtlar arşiv 

malzemesi değildir. Toplanan malzeme arşivlerde uzmanları tarafından seçilip kurumun 

ihtiyaçları doğrultusunda, arşivciliğin temel kurallarına göre tasnif edilerek saklanır. Bu 

sınıflandırmanın sonradan istifade sırasında kolaylık sağlayacak şekilde olmasına dikkat 

edilir. Arşivleri teşkil eden malzeme, kesinliği olan dokümanlar olduğu için geçmiş 

faaliyetlerin yaşayan ve gerçek delilleridir. 

Günümüzde arşiv dokümanları çoğunlukla kâğıt belgelerdir. Bunlardan başka 

mikrofilmler, fotoğraflar, ses bantları, video kasetleri gibi önemli dokümanlar da arşiv 

belgesi olabilir. Günümüzde bilgisayar ortamında kullanılan belge ve bilgiler de arşiv 

malzemesi olarak kabul edilir. Arşiv yasasına göre arşivdeki dokümanların arşiv malzemesi 

olarak kabul edilebilmesi için üzerinden en az 30 yıl geçmesi kuralı kabul edilmiştir. 

Genel anlamıyla arşivler, sadece her türlü dokümanı (belgeyi) bünyelerinde taşımaz. 

Bu belgeler aynı zamanda geçmişteki ve günümüzdeki uygarlıkların; tarihi ve ekonomik 

yapılarıyla, sosyo-kültürel durumlarını ve bilimsel birikimlerini depolayan ve gelecek 

kuşaklara aktaran bilgi merkezleridir. Bu yönü ile arşivler, bireylerin, ulusların ve devletlerin 

vazgeçemediği kültür ve bilgi hazinelerinin ana merkezi durumundadır. Bu açıdan arşivler, 

bilginin sonraki kuşaklara aktarılmasında son derece büyük öneme sahiptir. Doğal olarak bu 

aktarımda bugünkü bilgisayar teknolojisinin kullanılması ve yetişmiş insan kaynaklarına 

ihtiyaç vardır.  

Arşivcilikte verilerin hem klasik hem de bilgisayar ortamına aktarılmasında üç ana 

unsur vardır. Bunlar: 

 Özel arşiv projeleri, büyük ölçekli indekslerin üretilmesi, mikro formların 

kontrolü, yayın ve arşiv malzemelerinin araştırma ve eğitim faaliyetlerinde 

kullanılmasını sağlayacak sistemlerdir.  

 Bir diğeri arşiv yönetiminin otomasyona yönelik sistemleri,  

 Sonuncusu ise kullanıcı istatistikleridir. Bu aşamada ise kullanıcılara 

dokümanların verilmesi ve iadesi, depo yöntemi sistemleridir. 
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Resim1.1: İstanbul’da bulunan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün dışarıdan görünümü 

Şüphesiz ki arşivlerin bu fonksiyonlarını başarı ile yerine getirmesi ancak arşivlerin 

düzenli, sistemli ve işler halde bulundurulmasına bağlıdır.  

Ülkemizde arşiv ve arşivcilik faaliyetleri, yakın zamana kadar sadece evrak sevkinden 

ibaret basit bir iş gibi algılanmış ve gereken önem verilmemiştir. Ancak günümüzde 

arşivcilik faaliyetlerinin öneminin her geçen gün biraz daha iyi anlaşılması bu bakımdan 

sevindirici bir gelişme olmuştur.  

Günümüzde hangi tür hizmette bulunursa bulunsun, arşivcilik faaliyetlerinin ve 

dolayısıyla arşivlerin, ait olduğu birimin, kurumun veya kuruluşun hizmetteki başarısında 

katkısı ve rolü inkâr edilemez. 

Bilinmelidir ki bir kurum veya kuruluşun başarısı, arşiv faaliyetlerinin başarısı ile 

doğru orantılıdır. Arşivcilik faaliyetlerine gereken önemi vermeyen ve bu faaliyetlerini 

herhangi bir sistem olmaksızın gelişi güzel yürüten birim, kurum ve kuruluşlarda istenen 

bilgiye ve aranılan belgeye zamanında ulaşılamayacağından, o birim, kurum veya kuruluşun 

hizmetlerinde gecikmeler ve aksamalar olması kaçınılmaz olacaktır. 

Arşivlerden yeteri kadar faydalanılabilmesi için her şeyden önce arşiv malzemesinin 

tespiti, toplanması, bir sistem dâhilinde tasnif edilmesi ve sağlıklı bir şekilde korunması 

gerekir. Tüm bu hizmetlerin layıkıyla yerine getirilmesi, ancak arşiv konusunda yetişmiş 

uzman personelin varlığı ile mümkündür. 

1.2. Arşivin Önemi Gereği 

Arşiv hizmetlerinin amacı; belgeleri korumak, aranan belgenin en kolay ve süratli bir 

şekilde bulunmasını sağlayarak, ilgililerin kullanımına sunmak ve bunlarla ilgili tedbirleri 

almaktır. 

Arşiv hizmetlerinin, kısaca arşivlerin başlıca görevi belgeleri: 

 Tespit etmek ve ayırımını yapmak, 

 Kayba uğramaktan korumak, 

 Gerekli şartlarda saklamak, 

 Yararlanmaya sunmak, 

 Yukarıda sayılan faaliyetleri kontrol altında tutmaktır. 
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Resim 1.2: Arşivler çelik kasalarda ve raylı düzenek denen sisteme göre düzenlenir.   

 

Sadece fotoğraf alanında değil; hemen her alanda arşive ihtiyaç duyulur. Bu konuyla 

ilgili olarak yasalar da konmuştur. Bazı kurumlar evraklarını saklamak ve tekrar kullanımını 

sağlamak için arşiv yönetmeliği hazırlayarak uygulamasını titizlikle takip etmiştir. Çünkü 

arşive kaldırılan evrak saklanmak için değil; gerektiği zaman yeniden kullanmak için 

muhafaza edilmektedir. Örneğin, okulunuzun da mutlaka bir arşiv odası vardır. Burada 

saklanması gereken belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği ile belirlemiştir. Bu 

yönetmelikle öğrenci kişisel dosyaları süresiz saklanmaktadır.  

Bazı evraklar da belirli süre tutulup daha sonra yönetmelikte belirtilen usuller 

çerçevesinde imha edilir. Mesela yıl içerisinde öğretmenin yapmış olduğu yazılı sınav 

kâğıtları 1 (bir) yıl süre ile arşiv odasında saklanır. Yıl dolduktan sonra yeni yılın sınav 

kâğıtları arşive alınır ve bir önceki yılın yazılı kâğıtları usulüne uygun olarak imha edilir. 

İmha edilirken de 22.11.1986 tarih ve 19289 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3473 sayılı 

Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemelerin Yok Edilmesi Hakkındaki 

Kanun’un ilgili maddesi uygulanır. 

Ülkemizdeki önemli arşivleri de tanıyarak fotoğraf arşivleme konusuna geçelim: 

1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi: Ülkemizdeki en zengin arşiv, İstanbul Cağaloğlu 

semtindeki Başbakanlık Osmanlı Arşivi’dir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki arşiv 

malzemesi Osmanlı İmparatorluğu’nun merkez teşkilatı, kuruluşları olan Divan-ı Hümayun, 

Bab-ı Asafi ve Bab-ı Defteri ve bu ana kuruluşlara bağlı olan kalem ve dairelere ait olan 

defterler ile evrakı içine almaktadır. Topkapı Sarayı Arşivinin devamı niteliğinde bulunan 

ikinci Abdülhamit Hanın Yıldız Sarayı Arşivi de, Osmanlı Arşivi’nin bir bölümünü meydana 

getirmektedir. Ayrıca Sultan Abdülaziz Han ve Beşinci Murat Han devirlerine ait malzeme 

de bulunmaktadır. İmparatorluğun sona ermesi üzerine resmi dairelerin ve kaldırılan 

dairelerin evrakı da buraya intikal etmiştir. 

Şu anda 100 milyonun üzerinde tarihi belge bulunduran “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” 

yalnız Türkiye’nin değil, Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesinden sonra kurulan 20’den 

fazla devletin de ana arşivi durumundadır. Burada bulunan defterlerin listesi çeşitli 

zamanlarda kısmen de olsa yayımlanmıştır. 
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2. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi: Tanzimat’tan önce padişahlarla ilgili evrak ve 

defterlerin, azil ve idam edilen veya mallarına el konulan devlet adamlarının evlerinde 

bulunan bu gibi belgelerin sarayda saklanması usuldendi. Bu arşivde, en eskisi Orhan Gazi 

zamanına kadar giden 10.726 defter ve 12.724 vesika vardır. Arşivin A’dan H’ye kadar 

harflerle başlayan maddeleri ihtiva eden iki fasikül Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu 

(1938 – 1940) adıyla yayımlanmıştır. 

3. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi: Ankara’da bulunan bu arşivde on 

altıncı yüzyılın son tapu tahrir defterleri ile 1848’den sonraki tapu kayıtları muhafaza 

edilmektedir. 

4. Şer’iyye Sicilleri Arşivi: Şer’i mahkemelerin verdiği dava ve karar defterleriyle, 

merkezden verilen emirlere ait vesikaları muhafaza etmektedir. 1941’de Adalet Bakanlığı 

tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. Ankara'daki Milli Kütüphanede 

muhafaza edilmektedir.  

5. Vakıflar Arşivi: Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde ve Vakıflar Bölge Müdürlükleri bünyesindeki 

arşivlerde vakıf kayıtları ile ilgili belgeler muhafaza edilmektedir. 

6. TBMM Arşivi: 1920 yılından beri çıkan yasalar, tutanaklar vs. saklanmaktadır. 

Ayrıca devlet daireleri, belediyeler, okullar, özel kuruluşlar ve ailelerin arşivleri de 

vardır. 

1.3. Dijital (Elektronik) Arşivcilik 

Günümüz medya kuruluşlarının ağırlıklı olarak kullandıkları arşiv yöntemi dijital arşiv 

yöntemidir. Hatta daha önce klasik yöntemle düzenledikleri arşivleri de dijital ortama 

aktararak ellerinin altında bulundurmaya çalışmaktalar. Çünkü gazetelerin sayfa düzenleme 

ve sayfa oluşturma çalışmaları elektronik ortamda yapıldığından arşivdeki fotoğraf, resim ve 

grafikler dijital ortamda istenmektedir. 

Dijital arşiv sistemi, dosyaların veya belgelerin taranarak veya taranmış dosyaların 

sisteme aktarımı yapılarak kategorilere ayrılmış, temel arşiv sistemlerine uyumlu, elektronik 

ortamda dosyanın indeks, tarih, arşivdeki adres bilgileriyle birlikte veritabanı oluşturulur. 

Yazılı basının sadece fotoğraf servisi için değil; diğer kısımları için de zorunlu bir ihtiyaçtır. 

Bu sistem; gerektiği anda ilgili konu bilgileriyle anında erişim yapabilmeyi sağlayan, her 

 

Dijital arşiv klasik arşive göre birçok yönden avantajlı, daha rahat ve çok daha 

kullanışlıdır. Çünkü dijital ortama aktarılan yazılar artık istenen anda çok kısa zamanda hazır 

halde bulundurulur. Belki en önemlisi ise fotoğraflarla ilgili olan kısmıdır. Kâğıt üzerine 

baskısı yapılan görüntüler kimyasal yapıları ve bulundukları ortamın özellikleri nedeniyle 

zamanla renk kaybına hatta görüntünün kaybına neden olmaktadır. Bu bozulma filmler için 

daha da hızlıdır. Aynı şekilde ses ve hareketli görüntülerin de kayıtlı olduğu filmler çabuk 

deforme olmakta ve orijinal görüntü ve sesler zamanla bozulmaktadır. İşte dijital arşivleme 

yöntemi bu tür materyallerin uzun süre saklanması ve bozulmadan defalarca kullanımını 

kolaylaştırmıştır. Zaten günümüz yazılı basın sektörünün her servisi arşivi daha sık ve etkin 

olarak kullanmaktadır.  
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1.3.1.Dijital Arşiv Nasıl Oluşturulur 

İşletmelerin arşiv bölümüne bilgi veya belgeler genellikle iki şekilde gelir. Bunlardan 

birincisi sanal ortamda, diğeri ise yazılı materyal olarak gelir. Sanal ortamda gelen arşivlik 

materyallerin sisteme dâhil edilmesi kolaydır. Yazılı olarak gelen materyaller ise bazı 

işlemlere tabi tutulur. Bunlar için önce dosya oluşturulur, taranır, kategorisi belirlenir ve 

sisteme dâhil edilir. 

Günümüzde kurumlar arşivlerini dijital sisteme dönüştürmeye başlamıştır. Bunun için 

de bilgisayar teknolojisinden yararlanılmaktadır. Arşivlerde bilgisayar kullanılmaya 

başlanması 1960’lı yıllarda olmuştur. 1964’de Brüksel’de yapılan “Uluslararası Arşiv 

Konferansı”nda arşivlerde bilgisayar kullanılması dile getirildi. Bilgisayarlar arşivlere ilk 

olarak yardımcı araçlar olarak girmiştir.1970’li yıllarda arşivlerde bilgisayarlar, uzmanların 

yardımıyla elektronik daktilo gibi kullanılmaya başlanmıştır. 1980’ler ise daha ileri 

sistemlerin geliştirilmesi çabaları ile geçmiştir. 

Gelişen teknolojiye paralel olarak daha sonraları ise bilgisayarın aktif düzeyde 

kullanılmasıyla birlikte arşivcilikte MARC (Machine Readable Catologuing) makine 

(bilgisayar) tarafından okunabilir katalog sınıflama formatları kullanılmaya başlanmış, 

böylelikle standart veri hizmetleri oluşturulmuştur. Verilerin bilgisayar ortamına 

aktarılmasıyla arşivcilikte bilgisayar destekli veri hizmetleri gelişmiştir.  

Günümüz teknolojisine bağlı olarak arşivlerde bilgisayarların kullanımı bilgileri sayıp 

sıralayarak değil ansiklopedi anlamına bağlı şekilde, yazılan özel programlar sayesinde 

kullanıcı istekleri doğrultusunda işleyebilmektir. Bilgiyi işlemekten kasıt, bilginin 

düzenlenmesi, saklanması ya da onun üzerinde matematiksel, mantıksal ya da görsel olarak 

işlem yapılmasını sağlamaktır. Burada bilgisayarın verdiği kolaylıktan çok bilgisayara 

yüklenen verilerin (bilgi) niceliği ve niteliği ön plana çıkar. 

Arşivcilikte bilgisayarın kullanımının esas amacı; bilgiye ulaşmada yönlendirici index 

(katalog) bilgilerin ve gerekli altyapı desteğinin verilmesidir. Bunun yanında arşiv 

dokümanlarının dijital ortama aktarılarak ana kaynağın yıpranmasını önlemek ve aynı anda 

birden çok kullanıcının hizmetine bilgileri sunmaktır. Bu sunuş bugünkü biçimiyle depo 

sistemi (off-line) CD-ROM ile intra (local) veya internet üzerinden anında (on-line) erişim 

yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. 

Arşiv dokümanlarının dijital ortama dönüştürülmesinde bilginin (her tür bilgi, basılı 

kâğıt, ses, resim, görüntü, film vb.) dijital ortama aktarılması ve kullanılmasında farklı 

yöntem ve formatlar söz konusudur. Bu sistemler: 

Görüntü / Doküman Arşiv Sistemi 

Görüntü arşivleme, kâğıt belgelerin taranarak görüntülerin elektronik ortama 

aktarılması ve belirli bir arama / sınıflandırma bilgileri ile indekslenmesidir. Kullanıcılar bu 

arama / sınıflandırma bilgileri ile ilgili belgeye kendi bilgisayarlarından ulaşabilir. Doküman 

arşivleme ise kâğıt belgelerin yanı sıra elektronik belgelerin de (Word, Excel, E-mail, vb.) 

indekslenerek saklanmasını içerir. 

Bilgilere kolay ulaşımı sağlamak amacıyla kurulan bilgi yönetim sistemleri, doküman 

tabanlı bilgiler ve veri tabanlı bilgiler olmak üzere iki temel bileşene ayrılır. 
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Doküman yönetim sistemine sahip olmayan kuruluşlarda dokümanlar işletim sistemi 

tarafından yönetilir. 

Veri kaynakları ise veri tabanı yönetim sistemleri (MS Access, SQL Server, Oracle, 

Sybase, Progress, vb.) tarafından yönetilir. Günümüzde doküman yönetim sistemleri 

doküman tabanlı ve veri tabanlı dünyanın entegre edilebildiği ortamlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Doküman yönetim sistemlerine, mesaj gönderme ve birlikte çalışma sistemleri  

(MS Exchange, Lotus Notes, vb.) ve iş akışı yönetim sistemleri, eklendiğinde, bilgi yönetimi 

kavramına ulaşılmaktadır. Bilgi yönetimi sisteminde bilgi nerede olursa olsun (Bir belgede, 

veri tabanında veya çalışanların beyinlerinde) yetkiler çerçevesinde ulaşılabilir, paylaşılabilir 

ve kullanılabilir. 

Arşiv Oluşturmada İş Akış Yönetim Sistemleri 

Kuruluşlarda ister kâğıt üzerinde olsun, ister bilgisayar ortamında belirli iş süreçleri 

vardır. Satın alma iş süreci, seyahat-talep iş süreci, masraf listesi-onay iş süreci, üretim 

süreçleri, gibi… Bu süreçlerin tamamıyla, bilgisayar ortamında otomasyona geçirilmesini 

sağlayan yazılımlara “İş Akış Yönetim Sistemi” denir. Bu sistemde iş süreçleri tasarımlanır, 

uygulanır, yönetilir ve iş süreçlerine ilişkin raporlar alınır. Sistem entegre çalışan Doküman 

Yönetim Sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri ile entegre olduklarında daha 

yararlı olurlar. 

Yüksek Hacimli Belge Tarama Sistemi’nde yüksek miktarlarda kâğıt belgenin 

elektronik görüntüsünün birtakım indeks bilgileri (arama, sınıflandırma bilgileri) ile 

kaydedilerek bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Daha sonra bu belgelere bilgisayardan ilgili 

arama bilgileri ile ulaşılabilmek mümkündür.  

Form işleme sistemlerinde ise, kâğıt formlardaki verilerin taranma, görüntü işleme ve 

karakter tanıma (OCR/ICR) yöntemiyle veri tabanı uygulamalarına aktarılması işlemidir. 

Yüksek hacimli belge taramaya ilaveten form işlemede otomatik veri okunması vardır. 

Veriler el yazısı da olabilir. Bunun mümkün olabilmesi için verilerin iyi tasarımlanmış bir 

biçimde bulunması gerekir.  

Günümüzde kurum ve kuruluşlara arşiv hizmeti sağlayan veya kurumların arşivlerini 

düzenleyen şirketler vardır. Bu şirketler anlaşma yaptıkları kurumların ellerindeki bilgileri 

toplayıp kullandıkları bilgisayar programları ile hem arşiv organizasyonunu gerçekleştirir 

hem de kurumun ihtiyacı olan bilgi belge ve gerekli materyalleri sağlarlar. 

Arşiv hizmeti veren bir şirket, kuruma hazırladığı programda genellikle şu hizmetleri 

vermeyi teklif eder. 

 Organizasyon Yapısı: Kurum, birim ve ilgili alt birimler ve şefliklerin 

organizasyon şemasının tanımlanmasıdır. 

 Seriler: Birim bünyesinde üretilen evrakların serilerin kurum arşivine 

kaldırılmadan nitelendirilmesi için girilen ekrandır. 

 Evrak Tarama: Kâğıt ortamında bulunan belgelerin tarayıcıdan geçirilerek 

dijital ortama aktarma işlemidir. 

 Evrak Tanımlama: Seri bazında arşivde saklanan dijital evrakların tanımlandığı 

ekrandır. 

 Raf Sistemiyle Takip: Dijital evrakın orijinal nüshasının oda - dolap - raf 

bilgilerinin girilen tanımlanan evrakta bulunmasıdır. 
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 Evrak Zimmet Takibi: Kurum içinden duyulan ihtiyaçlar üzerine dijital evrakın 

kanuni yeterliliği olmadığı durumlarda arşivden herhangi bir evrak veya 

klasörün ilgili şahsa zimmet verilmesini ve takibini içeren modüldür. 

 Evrak İmha Takibi: Kurum arşivinde bulunan süresini dolduran orijinal 

nüshaların otomatik raporlanması ve imha edilen evrakların imha tutanaklarının 

girildiği modüldür. 

 Her bir dijital evrak veya toplu dijital evraklar üzerinde OCR işleme özelliğidir. 

 Full-Text Arama: Esnek arama imkânıdır. 

 Çok Kullanıcı Desteği: Programın aynı anda birden fazla kişinin kullanması 

imkânıdır. 

 Uzak Uçtan Sorgulama Modülü: Uzak uçta bulunan bir kullanıcının ihtiyaç 

duyduğunda arşivdeki evrakları sorgulama yapma imkânıdır. 

 Web Sorgulama Modülü: İnternet üzerinden yetkili kullanıcıların ihtiyaç 

duyduğunda arşivdeki evrakları sorgulama yapma imkânıdır. 

 

1.3.2.Dijital Arşiv Programları 

Bilgi ve belgelerin dijital ortamda saklanması için günümüzde bilgisayar 

programcıları tarafından kullanımı kolay, bilgi ve belgelerin rahatlıkla girişi yapılıp ve 

istendiği zamanda elimizin altına hazırlayan programlar geliştirilmiştir. Bu programlar 

özellikle gazete dergi veya ajanslar için özel olarak hazırlanmış ve kullanımı da daha çok bu 

kuruluşların arşivini oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.  

Gazetelerin arşiv programları profesyonel bilgisayar programcıları tarafından özel 

olarak hazırlanmıştır. Ağırlıklı olarak fotoğraf arşivini amaçlayan bu programlar, 

fotoğrafların piksel ve renk yoğunluğunun bozulmadan uzun süre saklanmasını garanti 

etmektedir. Çünkü bu programlar sayesinde fotoğraflar on yıllarca dijital ortamda saklanacak 

ve gerektiği zaman da kullanılacaktır.  

Fotoğraf arşiv programları ile ilgili yaptığımız araştırmalarda, özellikle gazetelerin 

kullandıkları programların çok yakın benzerlikler gösterdiğini gördük. Bu programlar 

fotoğrafın yüklenmesinden çok tekrar bulunmasını kolaylaştıracak özellikler taşımaktadır. 

Bunu yaparken fotoğrafın arşivden bulunmasını kolaylaştıracak künye olarak adlandırılan 

kısmın doğru doldurulmasına dikkat edilmelidir.  

Künyede yer alan bilgiler genellikle şu başlıkları içerir: 

Başlık: Bu bölüme, fotoğrafın hangi konuda olduğunu belirten ve 3-4 kelimeyi 

geçmeyecek bir başlık belirlenir. Başlıkta kullanılacak kelimeler çok dikkatli seçilmelidir. 

Çünkü genellikle arşiv aramalarında bu kelimeler yazılarak fotoğrafa ulaşılmaya çalışılır. 

Benzer başlıklar koymamak için kaydetmeden kontrol edilmelidir. 

Fotoğrafın Adı: Bu alan da başlık gibi hazırlanır. Başlıkta verilmeyen detaylar bu 

kısımda verilir ve başlıktan biraz daha uzundur. Amaç benzer fotoğraf karelerini birbirinden 

ayırt edebilmektir. 

Açıklama: Bu alan geniştir. Fotoğrafla ilgili temel bilgiler yazılır. Hatta bu alan daha 

çok fotoğraf altı haber gibi hazırlanır. Bu kısmı genellikle fotoğrafı çeken muhabir veya 

haberi servis eden ajans hazırlar. Fotoğrafla ilgili her türlü detaya burada yer verilir.  
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Hatta eğer mümkünse fotoğrafın hangi şartlarda çekildiği, hangi gazetede hangi 

haberde kaç kez kullanıldığı gibi bilgiler de girilebilir. Bazı arşiv programları fotoğrafın 

arşivden çekildiğini de kaydederek kullanılma sayısını etikete kaydetmektedir.  

Fotoğrafı Çeken: Bu bölüme foto muhabirinin adı yazılır. Eğer fotoğraf farklı 

yollardan elde edilmişse (Örneğin, amatör bir fotoğrafçı tarafından çekilip gazeteye 

ulaştırılmışsa) yine fotoğrafı çeken kişinin adı yazılır. 

Arşiv Künyesine Başlık Yazan:  Buraya fotoğrafı kurumda ( Daha doğrusu arşiv 

servisinde) kimin teslim aldığı ve künyeyi kimin doldurduğu bilinsin diye bu bölüm 

doldurulur. Gazetelerde bu kısım genellikle fotoğraf editörlüğü veya arşiv görevlilerince 

doldurulur. 

Fotoğrafın Çekildiği Şehir ve Ülke: Aranan fotoğrafı rahat bulmak için ve tekrar 

kullanımında detaylı bilgi verebilmek için bu tür bilgiler de gerekir. 

Kaynak: Genellikle fotoğrafın geldiği kurum bildirilir. Eğer fotoğrafı çeken gazetenin 

foto muhabiri ise bu kısma gazetenin adı yazılır. Ajans vb. kurumlar tarafından gelen 

fotoğraflarda kaynak olarak hem kurum hem de o kurumdaki fotoğrafı çeken kişinin adı 

yazılır. 

Tarih: Bazı arşiv programında iki ayrı tarih bölümü bulunur. Bunlardan birincisi 

fotoğrafın çekildiği tarih, diğerinde ise gazetenin arşivine girdiği tarihtir. Çünkü bazen 

fotoğrafın çekildiği tarih ile gazeteye geliş tarihi farklı olabilmekte. Bunun açıklanmaması 

durumunda fotoğrafın künyesine yazılan tarihin çekim tarihi olarak da benimsenmesi söz 

konusu olabilir. Bu tür fotoğrafların haber amaçlı tekrar kullanımında tarih hatası nedeniyle 

yanlış bilgilendirme ortaya çıkar. 

Tür: Arşivlenecek fotoğrafın hangi formatta saklanacağını belirten kısımdır. Dijital 

ortama aktarılan fotoğraflar farklı formatta tutulabilir. Örneğin, ağırlıklı olarak kullanılan 

JPEG harfleriyle kodlanan format tercih edilir. JPEG (The Joint Photographic Experts 

Group) Bu formatın en büyük özelliği fotoğrafın gerçek renk değerini kaybetmeden 

koruyabilmesidir. Bir diğer format ise TIFF harfleriyle kodlanan formattır.TIFF (Tagged 

İmage File Format )  TIFF format yöntemi farklı işletim sistemi ve uygulamalar arasında 

kayıpsız ve esnek bir dosya değişimini sağlaması nedeniyle tüm çalışmalar için uygun 

format olarak bilinmektedir. Hem PC de hem de MAC tabanlı bilgisayar sistemlerinde 

çalışılabilir.  TIFF sisteminde 1, 8, 24 bit’lik formatları vardır. 

Sembolik Görüntü: Dosyanın sağ veya sol üst köşesinde arşivlenen fotoğrafın 

küçültülmüş bir sureti yer alır. Üzerinde seçildiğinde görüntü büyür ve fotoğraf arşive atılmış 

şekli karşımıza çıkar. Ama sembolik görüntüye bakarak aranan fotoğrafın olup olmadığı 

büyütmeye gerek kalmadan görülerek karar verilir.  

Bu bilgiler tamamlandıktan sonra “gönder” kısmını seçince fotoğraf arşive eklenmiş 

olur. Arşiv tutulan bilgisayarların hem kapasiteleri yüksek olmalı hem de sistem olumsuz 

etkenlerden korunmalıdır. Ayrıca bilgilerin belirli aralıklarla yedeklenmesi de gerekir. 
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Resim 1.3: Dijital arşiv programları için kullanılan künyenin bilgisayar ekranındaki görüntüsü 

 

1.3.3. Dijital Arşivden Yararlanma Yöntemleri 

Dijital arşiv programı ile saklanmış bilgi ve belgeleri almak ve kullanmak oldukça 

basittir. Önemli olan; arşivi oluştururken hangi programı kullandığımız ve o programın bize 

sunduğu imkânlardır. 

 Gazeteler haberde kullandıkları fotoğrafları genellikle şu kanallardan temin 

ederler:  

 Gazetede görev yapan foto muhabirlerin çektiği fotoğraflar 

 Habere giden muhabirlerin çektiği fotoğraflar 

 Gazetenin abone olduğu ulusal ve uluslararası ajanslardan gelen fotoğraflar 

 Bazı kurum veya şirketlerce hazırlanıp yayınlanmasını istediği haberlerle 

beraber gazetelere gelen fotoğraflar 

 Serbest muhabirlik ve inceleme-araştırma yapan kişilerin getirdiği fotoğraflar 

Gazeteye gelen bir fotoğrafın hangi aşamalardan geçerek arşivlendiğini ve arşive 

alının bir fotoğrafın tekrar kullanılmasının aşamalarını fotoğraflar üzerinden görelim 
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Gazetelere ağırlıklı 

olarak muhabirler tarafından 

çekilen fotoğraflar gelir. 

Muhabir makinesi ile 

çektiği fotoğrafları fotoğraf 

editörüne teslim eder ve 

fotoğraf servisinde bu 

fotoğraflar bilgisayara 

aktarılır. 

Resim 1.4: Fotoğraflar taşınabilir bellekle bilgisayara taşınır 

 

 

Gazeteye gelen 

fotoğrafların üzerinde 

bazen değişiklikler 

gerekebilir. Yani her gelen 

fotoğraf hemen 

yayınlanmaz. Gerektiğinde 

bazı düzeltmeler yapılır. 

Fotoğraf editörü bu 

çalışmaları tamamlar ve 

fotoğrafı istihbarat 

servisine sunar.  

Resim 1.5: Muhabirin getirdiği fotoğraf editörlerce gözden geçirilir 
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Fotoğraflar istihbarat 

servisinde kullanıldıktan 

sonra arşive kaldırılmadan 

tekrar servis tarafından 

gerekli programlarla işlem 

yapılarak. Arşive hazır hale 

getirilir. Bu çalışma 

yapılırken fotoğrafın 

orijinal halinin 

bozulmamasına dikkat 

edilir. Çünkü fotoğrafa 

gereğinden fazla müdahale 

muhabire saygısızlık 

olabilir.  

Resim 1.6: Fotoğraflar arşive atılmadan önce tekrar gerekli düzeltmelerden geçirilir 

 

 

Arşiv için en önemli 

çalışma künye çalışmasıdır. 

Arşive girecek her 

fotoğrafın bir künyesi 

vardır. Bu künye ile arşive 

gönderilir ve yine bu künye 

ile fotoğraf arşivinde aranır. 

Künyede yer alan bilgilerin 

neler olduğu yukarıda 

açıklamıştır.  

Resim 1.7:Fotoğraf künyesi hazırlama 
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Arşivde fotoğraf çağıracak kişi 

yine ekrana künyeyi alır. 

Anahtar sözcük veya tarihleri 

girerek fotoğraf arar. Künyenin 

sol üst köşesine fotoğrafın 

küçük hali yansır. Eğer aranan 

fotoğraf o ise ekrana çekilir ve 

fotoğraf farklı dosyaya 

kaydedilerek alınır. 

Resim 1.8: Künye dosyasının bir köşesine fotoğrafın küçültülmüş hali eklenir 

 

  

Ekrana alınan 

fotoğraf tekrar kontrol 

edilir. Hazırlanacak haberle 

ilgili olup olmadığı 

araştırılır. Eğer 

kullanılacaksa haber 

servisine mutlaka 

künyesiyle gönderilir ve 

yayında fotoğrafın kaynağı 

belirtilir.  

Resim 1.9: Arşivden alınırken künyesi mutlaka korunur ve kaynağı yeniden belirtilir 
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Resim 1.10: Okuyucu profiline göre fotoğraf seçilir 

 

Gazetelerin fotoğraf arşivini genellikle fotoğraf editörlüğü servisleri hazırlar ve 

onların sorumluluğunda düzenlenir. Korunması ve yararlanılmasını da yine bu servis sağlar. 

Muhabir haber hazırlarken haberine uygun fotoğraf için bu servise başvurur. İçeriğini bildiği 

fotoğraf varsa muhabir ismi veya çekildiği tarihi söyleyerek o fotoğrafa ulaşılmasına 

yardımcı olabilir. Yoksa dosyaları tarayarak veya haberin niteliklerine uygun fotoğraf 

bulmaya çalışır. Birçok medya kuruluşunda arşive herkes giremez. Bu bölüme ancak 

yetkililer girebilir. Muhabir fotoğraf isteklerini bunlara iletir, bunlar da arşive girerek 

muhabirin isteğine cevap vermeye çalışır. 

 

 

Arşivden alınan 

fotoğraflara bazen müdahale 

gerekebilir. Gazetelerin 

yayın politikaları ve 

fotoğrafta yer alan 

istenmeyen görüntüleri 

atmak için haber servisinde 

gerekli değişiklik 

yapılabilir. Bu fotoğraflar 

arşivde önceki haliyle kalır. 

Yani orijinal hali saklanır.  
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Kullanılan programın 

özelliklerine göre aranan 

kriterlere uygun 

fotoğrafların küçük ön 

izlemeleri ekrana dökülür. 

Burada en uygun kare 

seçilmeye çalışılır. Yalnız 

buradaki kareler orijinal 

olduğundan bazen düzeltme 

gerekebilir. 

Resim 1.11: Fotoğraf seçiminde tüm fotoğraflar bakılarak en iyi fotoğraf seçilir 

 

1.3.4. Dijital Arşivlerin Olumsuz Yönleri 

Arşivleme ve koruma bakımından dijital bilgi kaynakları genellikle kâğıt üzerinde 

kayıtlı olan basılı bilgi kaynaklarına göre daha emniyetsizdir. Basılı bilgi kaynaklarında 

bilginin kayıtlı olduğu ortamı arşivlemek ve korumak yeterli olmakta iken elektronik bilgi 

kaynaklarında hem bilginin kayıtlı olduğu ortamı, hem elektronik bilgileri okuyabilmek/ 

görebilmek için gereken teknolojik donanım ve yazılımı ve hem de elektronik ortamdaki 

bilgilerin içeriğini korumak gerekir. Basılı ortamdaki bilgiler değiştirildiğinde ya da 

silindiğinde bunu anlamak zor değildir. Oysa elektronik ortamdaki bilgiler kolayca 

kopyalanabilir, değiştirilebilir ya da silinebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Fotoğraf ya da belgeleri dijital 

ortama aktarınız. 

 Öncelikle fotoğrafları hangi formatta 

arşivleyeceğinizi belirleyiniz.  

 Kullanacağınız arşivin 

kapasitesi ve özelliklerine 

uygun program seçiniz. 

 Daha çok, seçilen arşiv programının teknik 

özelliklerini tanıyınız.  

 Bilgisayara aktardığınız belge 

ve fotoğraflara künye 

oluşturunuz. 

 Künyeler genellikle seçilen arşiv programlarının 

içinde yer alır. Size düşen bu alandaki ilgili 

kısımları doğru doldurmaktır.  

 Künyesini oluşturduğunuz 

dosyalara belge ve fotoğrafları 

ilgili dosyaya gönderiniz. 

 Büyük medya kuruluşlarında genelde ağ sistemi 

yaygındır. Bu sisteme dahil tüm bilgisayarlar 

dosyaları rahatlıkla görebildiği için arşivin 

korunması amacıyla şifreli çalışmaya özen 

gösteriniz. 

 Oluşturduğunuz arşivin 

yedeğini alınız. 

 Bilgisayar sistemleri her an risk altındadır. Bir 

anda tüm sistem çökebilir. Böyle durumlarda en 

büyük zararı arşiv dosyaları göreceğinden bu 

dosyalar mutlaka yedeklenmelidir. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 

Fotoğraf ya da belgeleri dijital ortama aktardınız mı?   

Kullanacağınız arşivin özelliklerine uygun program seçtiniz mi?   

Bilgisayara aktardığınız belge ve fotoğraflara künye oluşturdunuz mu?   

Künyesini oluşturduğunuz dosyalara dokümanlarınızı gönderdiniz mi?   

Oluşturduğunuz arşivin yedeğini aldınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME  

Cevaplarınızda hayır seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete geri dönerek tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tümü evet ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 

1. Resmi dairelerin, çeşitli müesseselerin veya kişilerin işlerini yürütürken, muamelesi 

tamamlanmış ve muhafazası gereken vesikaların düzenli bir şekilde, belirli kaidelere 

göre bir araya getirilerek saklandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Depo    

B) Arşiv 

C) Evraklık   

D) Dolap  

 

2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Her türlü belge arşivde saklanır.   

B) Her ortam arşiv için uygundur. 

C) Arşivlenecek belgeler titizlikle seçilir.  

D) Arşiv odaları göz önünde olmalıdır. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi arşivi tanımlamaz? 

A) Kurumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bir 

gaye ile saklanan dokümantasyon  

B) Söz konusu dokümantasyona bakan kuruluş 

C) Bunları barındıran yer 

D) Servislerde kullanımı tamamlanmış belge ve bilgiler 

 

4. Arşiv hizmetlerinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Arşivi herkese açık tutmak 

B) Belgeleri korumak 

C) Aranılan belgeyi ilgili kişinin kullanımına sunmak  

D) Evrakları tasnif etmek             

 

5. Aşağıdakilerden hangisi önemli arşiv merkezlerimizden biri değildir? 

A) T B M M  Arşivi  

B) Topkapı Müzesi Arşivi 

C) Başbakanlık Arşivi 

D) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi       

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki sorularda boşlukları doğru sözcükle doldurunuz. 

 

6. Dijital arşiv ….... arşive göre birçok yönden avantajlı ve daha rahat kullanışlıdır. 

7. Kâğıt ortamında bulunan belgelerin …………..geçirilerek dijital ortama aktarma 

işlemi gerçekleşir. 

8. Dijital arşiv dosyasının açılışında fotoğrafları tanıtan ve fotoğraf hakkında bilgileri 

içeren ………..kısmı yer alır. 

9. Fotoğraf arşivi için özel olarak hazırlanmış programlar, fotoğrafların…………...ve 

………. yoğunluğunun bozulmadan uzun süre saklanmasını garanti etmektedir.  

10. Künye üzerinde yer alan ………….görüntüye bakarak aranan fotoğrafın olup olmadığı 

büyütmeye gerek kalmadan görülerek karar verilir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Eksikleriniz varsa faaliyete dönerek ya da öğretmeninizden yardım 

alarak tamamlayabilirsiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ  - 2 
AMAÇ 

 

 

Baskısı yapılmış fotoğraf ve diğer belgeleri arşivleyebileceksiniz. 

 

 
 Belge ve fotoğrafların hangi düzene göre etiketlendiğini arşivlerden inceleyiniz. 

Etiketlemede temel ölçülerin neler olduğunu araştırınız. 

 Bir arşivin düzenli olarak kullanılması ve arşivlik malzemelerin deforme 

olmadan uzun süre saklanması için neler yapıldığını araştırınız. 

 Bir mikro film arşivinin düzenli olarak kullanılması ve arşivlik malzemelerin 

deforme olmadan uzun süre saklanması için neler yapıldığını araştırınız. 

 

2. KLASİK ARŞİV DÜZENLEME VE 

YARARLANMA 
 

Yazılı ve görsel malzeme giriş çıkışının olduğu büyük kurumlarda arşivleme 

kütüphanelerde başlar. Özellikle de üniversitelerde kütüphaneler öğrencilerin yararlanması 

için oldukça geniş bir yayın ağına sahip olmalıdır. Yeni çıkan eserler kısa zamanda raflarda 

yer almalıdır. Aynı zamanda kişi ve kurumların ellerindeki eski eserler de farklı yollarla 

buralara kazandırılınca beraberinde de birçok sıkıntı ortaya çıkar. 

Günümüzde kütüphanelerin en büyük sıkıntısı kitapların fazlalığı nedeniyle fiziki 

kapasitenin yetersizliğidir. Kitap sayısındaki önemli artış, kütüphane ve arşivleri bu açıdan 

zor durumda bırakmaktadır. Sadece bir üniversite kütüphanesine aylık 300 ile 800 arasında 

aylık veya haftalık yayınlanan dergi girmektedir.  

Kütüphaneye yeni gelen bir kitap sadece konusu ile ilgili bölüme eklenmekle kalmaz, 

ona yer açmak için yüzlerce bazen binlerce kitabın yerini değiştirmek gerekir. Hem bunları 

kataloglama, numaralandırma kategorisini belirlemek için yapılan çalışmalar da başka 

zorluklardır. Çünkü kütüphane rafına dahil olan eser aynı zamanda arşive de dahil olmuş 

demektir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Dünyanın en büyük fotoğraf arşivi olarak kabul edilen Bettmann Arşivi'nin negatif 

ve dia pozitif bölümünden bir görüntü 

 

Yukarıda anlatılan zorluklar arşivcileri farklı arayışlara yöneltmiştir. Dijital kayıt ve 

saklama yöntemi henüz ortaya çıkmadan önce nadir ve değerli belgelerin tamamını 35 ya da 

16 mm’lik boyutundaki filme aktararak istendiğinde el değmeden yararlanılmasını sağlayan 

mikrofilm arşivciliği başlamıştır. Bu yöntemin de bazı zorlukları ve olumsuzlukları ortaya 

çıktığından dijital arşivcilik bu alan için büyük bir rahatlama sağlamıştır. 

2.1. Fotoğraf Arşivi Türleri 

 

2.1.1. Basılı Fotoğraf Arşivi 

Yazılı basının arşivde en sık başvurduğu servis fotoğraf arşivleri servisidir. Çünkü 

yazılar nadiren tekrar kullanım için kullanılırken fotoğraflar çok sık kullanılmaktadır. 

Örneğin, bir muhabir veya inceleme-araştırma yazısı hazırlayan gazeteci haberi ile ilgili 

güncel materyallerin yanında geçmişteki bilgi ve belgelere ihtiyaç duyar. Arşivden alınan 

yazılar kolay kolay aynen kullanılmaz. Ondan yararlanılarak yeni yazı yazılır. Ancak 

fotoğraf öyle değildir. Fotoğrafta herhangi bir değişiklik yapılmaz aynen alınır. Yazıların 

arşiv olup olmadığı anlaşılmaz. Çünkü değişikliğe uğratılır. Yeni yazılara kaynak olur. 

Fotoğraf arşivi oluşturmak ve bunu uzun süre tutmak zordur. Çünkü fotoğraflar 

ortamın ısı, ışık, nem ve fiziksel yapısından dolayı çok çabuk deforme olabilir. Bu yüzden 

fotoğraf arşivlenecek ortamlarda bu etkenler göz önünde tutulmalıdır. 

Baskısı yapılmış fotoğrafların arşivlenmesi belge arşiv sistemine göre olur. Yani 

fotoğraflar önce konularına göre sınıflandırılır, fotoğrafa zarar vermeden arkasına fotoğrafı 

tanıtan etiket yapıştırılır. Daha sonra da aynı konudaki fotoğrafları içeren ve üzerinde gerekli 

açıklama ve kodlamaların bulunduğu zarfa konur. Bu aşamadan sonra yapılacak şey ise 

gerekli çevre düzeneğinin hazırlandığı raflara koymaktır.  
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Klasik arşivleme yöntemine göre 

düzenlenmiş fotoğraf arşivlerinin 

günümüzdeki en büyük sorunu 

etiketleme ve bunların düzenini 

bozmadan koruyabilmek olmuştur. Bu 

fotoğraf bir gazetenin fotoğraf arşivinde 

çekilmiştir. 

Resim 2.2: Günlük yayın yapan bir gazetenin fotoğraf arşivinden bir görüntü 

 

2.1.2. Negatif Arşivi 

Negatif filmleri arşivlemek ve uzun süre saklamak fotoğraf kartı üzerine baskısı 

yapılmış fotoğraflardan daha zordur. Çünkü filmler yapısı gereği ısı, ışık ve nem gibi dış 

etkenlerden çok çabuk etkilenirler. Günümüzde de negatif arşivi bulmak da çok zordur. 

Filmlerdeki görüntüler ya baskısı yapılarak saklanmış veya dijital ortama aktarılarak koruma 

altına alınmıştır. 

 

 

Bugün artık gazeteler siyah-beyaz 

ve renkli negatif arşivlerini özel 

tarayıcılarla dijital ortama aktararak 

bunları devre dışı bırakmaya 

çalışmaktadırlar. Çünkü negatif arşivi çok 

çabuk deforme olmaktadır. Fotoğraflar 

aktarılırken herhangi bir bozulmaya 

uğramazlar.   

Resim 2.3: Gazeteler ellerindeki Dia pozitifleri dijital ekrana taşırlar 

2.1.3. Dia Pozitif Arşivi 

Renklerin ve ton değerlerinin pozitif olarak kaydedildiği filmler dia pozitif olarak 

adlandırılır. Bu tür filmlerde sonucu görmek için baskı yapılmasına ihtiyaç yoktur. Elde 

edilen orijinal film, görüntüsü pozitif olan bir filmdir. Dia pozitif, slide renkli reversal film 

olarak da adlandırılır. E–6 denen üniversal film banyosu ile yıkanırlar. Dijital 

fotoğrafçılıktan önce yani ülkemiz ulusal basını özellikle 1990 ile 2000 yılları arasında bu tür 

filmi kullanmayı tercih etmiş, muhabirleri bu filme yöneltmiş ve gazetedeki film baskı 

tekniğini de buna göre düzenlemiştir. Ancak dijital fotoğrafçılığın gelişmesiyle dia pozitif 

filmler taranarak dijital ortama aktarılmış ve bu sistemi tamamen terk etmişlerdir. 
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Dia pozitif filmler negatif filmler gibi 

değerlendirilir. Bu nedenle filmler uzun 

süre saklanamadığından bunların da dijital 

ortama aktarılması hızlanmıştır. Ancak 

orijinal halleri arşiv servislerinde filmler 

gibi saklanmaya devam etmektedir. 

Resim 2.4: Gerek negatif filmler, gerekse dia pozitifler tanıtıcı bilgilerin olduğu zarflarda 

saklanır. 

 

2.2. Türlerine Göre Etiketleme 

Fotoğraf arşivlemesinde etiketleme genellikle iki şekilde olmaktadır. Birincisi, 

fotoğrafın arkasına gerekli bilgileri yazıp aynı konulu fotoğrafları bir dosyada veya zarfta 

toplamak, ikincisi ise her bir fotoğraf için küçük zarf açıp fotoğrafla ilgili gerekli bilgileri bu 

zarf üzerine yazmaktır. Çoğunlukla tercih edilen yöntem birincisidir. Bu yöntemin bazı 

sakıncaları vardır. Fotoğraflar birbirine sürtünerek deforme olabilir. Filmler ise birbirine 

değmeyecek şekilde saklanmalıdır. Filmlerin etiketlendirilmesi zor olduğundan genellikle 

kullanılan zarf üzerine gerekli bilgiler yazılarak etiketlendirilmesi yapılır. 

 

Yandaki resimde bir gazetede 

filmlerin konduğu dosyalar 

görülmektedir. Dosya içerisine aynı 

konu ile ilgili birbirine değmeden 

birden çok film konulabilir.  Dosya 

üzerinde yer alan bilgiler doğru 

olarak doldurulmalıdır.  

Ancak filmin ucuna da bir 

numara yazılır. Bu numara dosya 

içerisinde filmi diğerlerinden ayırır. 

Dosya üzerine bu numara ile birlikte 

içerik yazılır. 

Resim 2.5: Arşivden alınan zarflar sırasına göre incelenir ve içindeki görüntüler arşiv 

görevlilerinin izni olmadan asla kullanılmamalıdır  
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2.3. Arşivlenecek Fotoğrafları Dosyalama 

Klasik arşivcilikte belki de en önemli işlem etiketlemesi tamamlanmış fotoğrafları 

dosyalamaktır. Bu işlem bilinçli ve uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde 

aranan fotoğrafa ulaşmak bir hayli zorlaşacaktır. 

Fotoğrafların dosyalama işlemini yapacak olan kişi etiketleme işlemini de yapan kişi 

olmalıdır. Bu kişinin arşivleme ile ilgili temel bilgilerinin yeterli olması gerekir. 

 

  

Muhabir, gazetenin fotoğraf 

servisine filmini teslim eder. Servis, 

filmin tab ve diğer işlemlerini 

tamamlar. İlgili bölümlere servis 

eder. Ardından bunu arşivlemek için 

yandaki resimde görünen dosyaya 

koyulur. Dosyada, filmde olduğu gibi 

aynı konuda birden çok fotoğraf yer 

alır. Üzerindeki bilgilerin doğru 

doldurulması önemlidir. 

Resim 2.6: Fotoğrafla ilgili detay bilgiler zarfın üzerine eksiksiz yazılır 

 

 

Dosyada çıkarılan fotoğraflar 

ilgili servisçe kullanıldıktan sonda 

tekrar dosyasına koyulmalıdır. Konu 

ile ilgili birden çok fotoğraf 

bulunması durumunda mesajın 

içeriğine uygun kare seçilmelidir. 

Örneğin, seçtiğimiz fotoğraf bir kişi 

ise olaya en uygun yüz ifadelerini 

içeren fotoğraf karesi tercih 

edilmelidir. Böylelikle okuyucu 

fotoğrafa bakarak gerekli mesajı 

alabilmelidir. 

Resim 2.7: Aynı konuda birden çok kare bulunması durumunda ilgili kare seçilmelidir 
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2.4. Arşivleri Kontrol ve Koruma 

 

Film ve fotoğraf arşivleri dış etkenlerden çabuk etkilenip bozulabilir. Arşivi korumak 

için alınması gereken bazı tedbirler vardır bunları şöyle sıralayabiliriz. 

Film arşivi, doğal ve yüksek voltajlı ışıktan korunmalıdır. Zorunlu olmadıkça ortam 

karanlık kalmalıdır. 

Ortamın ısısı oda sıcaklığını geçmemelidir. Sıkça havalandırılmalı ve neme karşı 

önlem alınmalıdır. 

Arşiv bir kurumun, korunması gereken en önemli servisidir. Bu bölümün sel yangın 

gibi doğal felaketlere karşı korunması için en üst düzeyde önlemler alınmalıdır. 

Burada saklanan belgeler kurumun stratejik öneme sahip olabilir. Tek nüsha ve değerli 

evrak olabilir. Çalıntıya karşı da gerekli tedbirler alınmalı, arşiv görevlisinden başkasının 

girmesi yasaklanmalıdır. 

 

Resim 2.8: Günümüzde önemli arşivler tehlikelere karşı her türlü tedbirlerini almıştır  

 

Arşiv servisinin bir düzeni vardır. Aranan fotoğrafı zorlanmadan hızlıca bulmak için 

bu düzenin bozulmaması gerekir. Servisi birden çok kişi kullanması durumunda düzen 

bozulur ve arşivden yararlanmalar aksar. Bu nedenle bu servisin tek elden yürümesi veya 

kataloglama ve dosyalama sisteminin kurallarına uygun hazırlanması gerekir. 

Arşiv servisine giren belgeler ilk dönemlerde belki önemsiz görünebilir. Ancak bir 

süre sonra o belge çok önemli hale gelebilir. Buradaki belgelerin dışarıya çıkmaması, 

yetkililerin bilgisi dışında başka kurumlara aktarılmaması için bu serviste çalışanların 

güvenilir olmasına dikkat edilmelidir. 

Arşiv servisinin günümüz tekniğini kullanabilmesi için gerekli alt yapı sağlanmalı. 



 

 28 

 

 

 Özellikle fotoğraf arşivlerinde 

etiketleme ve diğer tanıtıcı bilgileri 

dosya üzerine zamanında ve 

açıklayıcı olarak yazmalıyız. Aksi 

halde fotoğrafları bulmak yazılı 

evrak bulmaktan daha da zor 

olacaktır. Bu nedenle arşiv 

görevlileri alanlarında iyi eğitilmiş 

olmalıdır. 

Resim 2. 9: Fotoğrafların konduğu dosyalar arşiv raflarında belli düzeneğe göre sıralanır 

 

2.5. Klasik Arşivden Yararlanma Yöntemi 

Gazeteler günümüzde klasik arşivleri dijital ortama aktarmak için çalışmalarını 

sürdürmektedir. Çünkü klasik arşivi oluşturmaktan daha zoru onu korumak ve günümüz 

tekniğine uygun kullanabilmektedir. Bunun için de tüm arşivi zamanla dijital ortama 

aktararak korumayı hedeflemektedirler. Çünkü dijital ortamdaki bilgilere ulaşmak klasik 

arşivden daha kolaydır. 

Klasik arşivlerin çalışma koşullarını ve muhabirlerin bu fotoğraflara hangi 

yöntemlerle ulaştıklarını fotoğraflarla anlatalım. 

Muhabir haberinde kullanacağı fotoğrafla ilgili gerekli bilgileri arşiv servisindeki 

yetkililere iletir. Bazen yazacağı haberin içeriğini de arşiv görevlilerine aktararak haberine 

en uygun fotoğrafın bulunmasını kolaylaştırır.  

Arşiv görevlileri önce istenen fotoğrafın dijital ortamda olup olmadığını araştırır. Eğer 

fotoğraf dijital ortamda bulunursa hem muhabir için hem de arşiv görevlileri için bir kolaylık 

olacaktır. Aranan fotoğraf alternatifiyle muhabirin yararlanması için muhabirlerin alabileceği 

dosyaya gönderilir. 

Aranan fotoğraf dijital ortamda yoksa (Örneğin, ABD eski başkanlarından birinin 

fotoğrafı aranıyorsa)  bu kez arşiv görevlisi fotoğraf zarflarının yazıldığı kataloglara bakarak 

aranan fotoğrafın arşivde hangi rafta ve hangi zarfta olduğunu belirler. 

Arşive geçer ve fotoğraf zarfında yer alan fotoğrafları çıkarır. Bunların içinden 

hangisinin kullanılabileceğini belirler. Alternatifleriyle birlikte fotoğrafı isteyen muhabire 

gönderir. Ancak bu tür fotoğraflar antika özelliği de taşıdığından arşiv servisi tarafından 

taranıp muhabire dijital görüntüsü gönderilir. Zaman kaybetmeden ve fotoğrafa zarar 

gelmeden tekrar arşivdeki yerine konur. 
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2.6. Mikro Arşiv Sistemi 

Arşivlerin en büyük sorunu başından beri söylediğimiz gibi yer sorunu ve bunun 

yanında belgelerin korunma sırasında deforme olmalarıdır. Bunu önlemek için arşiv 

konusunda çalışanların geliştirdikleri yöntem, sayfaların fotoğrafını çekerek bunu sinema 

filmi şeklinde hazırlayıp bunlardan yararlanmak isteyenlerin hizmetine sunmak olmuştur.  

Belgeleri mikro filme aktarmak aslında pek de kolay değildir. Bu yöntemi kullanan 

arşiv birimleri çok azdır.  Genellikle belli merkezlerde yapılan mikro filme alma yöntemleri 

dijital arşiv yönteminin ortaya çıkmasıyla durma noktasına gelmiştir. 

Yaptığımız incelemelere göre ve temel bazı kaynak eserlerin hemen hemen tamamı ve 

bazı gazetelerin günümüze kadar olan sayıları mikro filme alınmıştır. Özellikle zarar görme 

ihtimali olan belgeler (Kıymetli el yazmaları gibi…) mikro filme alınarak araştırmacıların 

hizmetine sunulmuştur. Çünkü birçok eserin ikinci bir nüshası olmadığından araştırma 

sırasında yırtılma ve benzeri tehlikelere karşı artık el değdirilmemektedir. Bu eserleri 

araştıranlar da mikro filmlerden yararlanarak araştırmalarını sürdürmektedir. 

Mikro arşiv yöntemi fotoğrafların arşivlenmesine uygun bir arşivleme yöntemi olarak 

kabul edilmemelidir. Çünkü fotoğrafların mikrofilme aktarılmasında önemli oranda görüntü 

kaybı yaşanmaktadır. Belgelerde aranan özellik, sayfanın okunabilirliği olduğu için mikro 

arşiv uygulaması daha çok belgeler için kullanılmaktadır. 

Mikro arşiv sistemini, negatif film ve dia pozitif arşiv sisteminin özelliğini taşıması 

nedeniyle burada inceliyoruz. Çünkü negatif filmlerde herhangi bir görüntü yer alırken 

mikro filmde sayfaların görüntüsü yer almaktadır. O da bir çeşit fotoğraftır. Bu özelliğinden 

dolayı mikro film ile arşivleme yöntemi bizi ilgilendirmektedir. 

 

Mikro filme alınan belgeleri gerek 

saklarken gerekse kullanırken dış 

etkenlerden korumak için özen 

gösterilmelidir. Negatifin etkilendiği her 

ortamda mikro film de etkilenir. Bu 

nedenle filmler özellikle nem ve ışıktan 

korunmalıdır. Zaten filmler rulo haline 

getirildikten sonra iç kısmı siyah renkli 

olan saklama kaplarında saklanmaktadır.  

Arşiv düzeneği de ona göre 

hazırlanmalıdır.   

Yandaki fotoğraf Boğaziçi 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Süreli 

Yayınlar Bölümü Mikro Film 

Servisi’nden çekilmiştir. 

Resim 2.10: Mikro filmlerin saklandığı arşivden bir görüntü 
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2.6.1. Mikro Arşiv Oluşturma Yöntemi 

Mikro filme aktarılacak olan belgeler kendi içinde tasnif edilerek bir düzene konur. 

Ardından, belgeler filme çekilmek üzere ilgili birime gönderilir. Burada mikro filme alınacak 

belgelerin tek tek fotoğrafı çekilir gibi negatif filme aktarılır. Görüntüler objektifin arkasında 

bulunan film üzerine kaydedilir. Ancak buradaki filmler negatif olmayıp dia pozitif niteliği 

taşır. 

Mikro filmler okuyucularının standartlarına göre çeşitli gruplara ayrılır. Genellikle 35 

mm genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda filmler kullanılır. Çünkü mikro film okuyucu 

makineleri daha çok bu standarttadır. Ancak daha küçük ebatta da hazırlanan mikro filmler 

vardır. Ülkemizdeki merkez kütüphane ve arşivlerde daha çok 35 mm’lik mikro film 

kullanılmıştır. 

Bir belgenin mikro filme aktarılması şu şekilde gerçekleşir: 

 

 

Mikro filme aktarılacak sayfalar 

tarayıcı olarak adlandırılan cihazın objektifi 

önüne getirilir. Yandaki kumanda mikseri 

ile sayfanın marj ve ışık ayarı yapılır. 

Mikro filme aktarılacak sayfalar, yıpranmış 

veya yırtılmış olabilir. Bu ve benzeri 

aksaklıkları giderildikten sonra fotoğraf 

negatifine kayıt yapar gibi sayfaları filme 

kaydederiz. Bir sonraki aşaması ise; Baskı 

Teknikleri modülünde anlattığımız film 

banyo aşamasıdır.  

Resim 2.11: Fotoğraf ve benzeri evraklar agrandize yöntemiyle mikro filme aktarılır  

 

Günümüzde mikro film ile arşivleme yöntemine son verilmiştir. Çünkü dijital ortama 

kaydetmek ve bu ortamda saklamak hem daha güvenli hem de belge ve fotoğrafların 

belirginlik ve renk tonlarında herhangi bir kaybı olmamaktadır. 

 

2.6.2. Mikro Arşivden Yararlanma: 

Fotoğraflar zorunlu kalınmadıkça mikro arşive aktarılmaz. Çünkü gerek hareketli, 

gerekse durağan görüntüleri aktarmada görüntü ve renk kaybı meydana gelir. Bu nedenle 

fotoğrafların orijinalliği kaybolur. Gazeteler bu yola hiç başvurmamışlardır. Mikro arşivlerde 

yer alan eserler, daha çok gazete- dergi gibi süreli yayınlar ile tek nüsha olup araştırmacılar 

tarafından çok sık başvurulan eserlerden oluşmaktadır.   

Mikro film arşivinden yararlanma yöntemini resimlerle adım adım açıklayarak 

anlatalım. 
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Öncelikle mikro film arşivlerinde yer alan belgeleri görebilmek için onun 

okuyucusunun ve rehber ajandasının yanımızda bulunması gerekir.  Bu rehberden,  

araştıracağımız yayının tarihini ve arşivde yer aldığı çekmecenin numarasını öğreniriz. Diğer 

adımları da fotoğraf yanında anlatalım. 

 

Arşiv dolaplarının kapaklarında, 

içinde bulunan mikro film ile ilgili genel 

bilgiler vardır. Örneğin, yandaki 

fotoğrafta bir gazetenin hangi tarihler 

arasındaki sayılarının bulunduğunu 

belirten açıklama yazısı vardır. Eğer 

inceleyeceğimiz gazete sayısı bu tarihler 

arasında ise dolabı açar ve bu kez ilgili 

tarihleri içeren mikro film dosyasını 

aramaya başlarız. 

Resim 2.12: Arşiv dolaplarının kapağında içimdeki mikro filmle ilgili bilgiler yer alır 

 

 

Bulduğumuz dosyanın 

üzerinde içindeki belgelerle ilgili 

yeterli açıklama olmalıdır. Örneğin 

aradığımız bir süreli yayının belli 

bir günde yayımlanmış sayısı ise 

çıkardığımız mikro film kutusu 

içinde aradığımız tarihleri yer alır. 

Bu kutucukları alırken ve tekrar 

yerine bırakırken çok dikkatli 

olmalıyız. Hatta bu işi arşiv 

görevlilerine bırakmalıyız. 

Resim 2.13: Kapaktaki bilgiye ek olarak mikro film kutusu üzerinde de detay bilgiler yer alır 

 

 

Arşivciler mikro film 

dosyalarını etiketlendirirken 

araştırmacıların rahatlıkla 

ulaşabilecekleri gerekli başlıkları bu 

etikete yazarlar. Bu konuda 

oluşmuş bir standart olmamasına 

rağmen yine de içerikle ilgili 

bilgilerin etikete yansıması 

sağlanmıştır. Araştıracağımız mikro 

filmi alır ve hemen arşiv çıktı 

defterine dosyanın no’su ve diğer 

gerekli bilgilerini yazarız. 

Resim 2.14: Mikro filmlerin karışmaması için dolap gözleri küçük çekmecelerden oluşur 
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Seçtiğimiz mikro filmi okuyucu 

(player) olarak isimlendirilen cihaza 

takarız. Bu cihazın yanında bir 

bilgisayar, bir yazıcı ve bir de 

fotokopi makinesi bulunur. Tüm 

mikro film okuma odalarında bu 

donanım bulundurulur. Çünkü burada 

seçeceğimiz görüntü ve yazıları önce 

bilgisayara oradan da yazıcıya 

göndeririz. Ayrıca bu sayfaların 

fotokopisini de çekebiliriz. 

Resim 2.15: Mikro film okuyucuları günümüzde bilgisayar, tarayıcı ve fotokopi makineleri ile 

bir bütün olarak çalışır halde yapılandırılmıştır 

 

 

Mikro film okuyucularının alt kısmında 

agrandizörün objektifine benzer bir bölüm 

bulunur. Sayfalar bu bölümün önünden geçerken 

ışıklandırılır. Aynı zamanda belirli oranlarda da 

büyütülerek okuyucunun üzerinde bulunan 

monitöre yansıtılır. İlgili sayfa bulunarak okunur. 

Mikro filmi takarken filmin çizilmemesine, 

dış etkenlerden olumsuz etkilenmemesine azami 

özen gösterilmelidir. Okuyucunun görüntüyü 

büyütüp monitöre yansıttığı kısımda yer alan ışık 

kaynağının ve objektifinin temiz olduğuna dikkat 

etmeliyiz. Işık kaynağının gereğinden fazla ve 

sıcak ışık olması durumunda görüntü net oluşmaz 

ve filme zarar verir.   

Resim 2.16: Mikro film okuyucuya doğru takılmalı ve filmin çizilmemesine özen gösterilmelidir 

 

 

Mikro filmler genellikle 50 

metre rulolar halinde hazırlanır ve 

bu şekilde korunur. Her kare 

ortalama 3–4 cm uzunluğunda 

olduğundan ilgili sayfayı 

bulabilmek için okuyucunun alt 

kısmında elektronik numaratör 

bulunur. Bu da bizim çalışırken 

hangi sayfada olduğumuzu 

bilmemizi sağlar. 

Resim 2.17: Sayfa no’su mikro film okuyucu üzerindeki numaratöre yansır. Bu da 

araştırmamızı kolaylaştırır 
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Monitör ekranına yansıyan 

görüntüyü okuyarak, kaynak 

eserin ilgili sayfasına ulaşmış 

oluruz. Sayfaları, yukarıdaki 

fotoğrafta yer alan ileri-geri 

düğmesini çevirerek buluruz. 

Yeni geliştirilen mikro film 

okuyucu modeliyle de sayfanın 

tamamı yerine ilgili yazı veya 

fotoğrafı seçip bilgisayara 

gönderebiliriz. Bu kısmı sadece 

kaydedip kaynak olarak 

kullanabiliriz. Ama en önemlisi 

eserlerin mikro filme alınırken 

kaliteli olarak aktarılmasıdır. 

Resim 2.18: Okuyucu monitöründe sayfaları rahatlıkla inceleyebiliriz  

 

 

Gelişmiş mikro film 

okuyucuları, bilgisayar 

desteğiyle görüntüleri 

monitör ekranına hem 

büyüterek, hem de pikselini 

yükselterek düşürmesini 

sağlar. Ama bu görüntünün 

orijinalliğinin kaybolmasına 

neden olur.  

Resim 2.19: Mikro filmdeki yazı, resim ve grafiklerin ilgili kısımları seçilerek bilgisayara 

gönderilebilir. Hatta istediğimiz sayfaları yazıcıya da gönderebiliriz 

 

Sayfada yer alan bilgileri aldıktan sonra mikro filmleri kuralına uygun olarak tekrar 

arşivden aldığımız yere koyarak çalışmamızı tamamlarız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Klasik arşivcilikte fotoğrafların 

saklanmasını araştırınız. 
 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri 

dönerek tekrar ediniz. 

 Dikkatli olunuz.  Fotoğraflar nasıl arşivlenmektedir 

açıklayınız. 

 Fotoğrafların nasıl saklandığını 

açıklayınız.  

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri 

dönerek tekrar ediniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Klasik arşivler ve mikro arşivlerde 

saklama işlemlerinin yapılmasıyla ilgili 

farklılıkları belirtiniz. 

 Fotoğrafların saklandığı dosya ve 

benzeri koruyucuları etiketleyiniz. 

 Dosya üzerine etiketleme yaparken 

bilgilerin doğru olduğundan emin 

olunuz. 

 Mümkün olduğunca açıklayıcı bilgiler 

yazmaya özen gösteriniz. 

 Arşivi düzenli olarak kontrol ediniz.   Arşivde yer alan fotoğrafları dış 

etkenlerden koruyacak tedbirleri alınız. 

 Burada yer alan belgeler önemli 

olduğundan güvenliğini de sağlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Klasik arşivcilikte fotoğrafların saklanmasını araştırdınız mı?   

Fotoğraflar nasıl arşivlenmektedir açıklayabildiniz mi?   

Fotoğrafların nasıl saklandığını açıklayabildiniz mi?    

Fotoğrafların saklandığı dosya ve benzeri koruyucuları 

etiketleyebildiniz mi? 
  

Arşivi düzenli olarak kontrol edebildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME  

Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete geri dönerek tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki boşlukları doğru sözcükle doldurunuz. 

1. Arşivlenecek olan fotoğraflar ………………edildikten sonra etiketlenir. 

2. Negatif filmleri.arşivlemek ve uzun süre saklamak ………… baskısı yapılmış 

fotoğraflardan daha zordur. 

3. Dia pozitif filmler arşivlenmede ………….gibi değerlendirilir. 

4. Negatif filmlerin etiketlendirilmesi zor olduğunda daha çok korunmak için kullanılan 

zarf üzerine gerekli bilgiler yazılarak ……………………..yapılır. 

5. Film arşivi, doğal ve yüksek voltajlı ışıktan korunmalıdır. Zorunlu olmadıkça ortam 

…………..kalmalıdır. 

6. Arşivdeki fotoğrafların  dışarıya çıkmaması, yetkililerin bilgisi dışında başka 

kurumlara aktarılmaması için bu serviste çalışanların …………….olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. 

7. Aşağıdakilerden hangisi film arşivini önemli ölçüde etkilemez? 

A) Isı   

B) Işık    

C) Hava   

D) Nem 

8. Fotoğrafların arkasına veya dosyasına fotoğrafla ilgili genel bilgilerin yazılmasına ne 

denir? 

A) Tasnif  

B) Etiketleme   

C) Detaylandırma  

D) Açıklama 

9. Aşağıdakilerden hangisi dosya etiketinde mutlaka yer almalıdır? 

A) Foto muhabirinin adı   

B) Fotoğrafın renkli veya siyah beyaz olduğu  

C) Fotoğrafın ebadı    

D) Dosyalama tarihi  

10. Arşivden kolay ve hızlı yararlanmak için aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) Aydınlık   

B) Görünebilir   

C) Geniş   

D) Düzen  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. Belge veya fotoğrafların filme aktarılarak saklanmasına ne ad verilir? 

A) Filme alma   

B) B)Mikro film arşivi  

C) C)Saklama  

D) D)Belge arşivi 

 

Aşağıda yer alan ifadelerin yanına doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz. 

 

12. Fotoğraf arşivlerinde ortamın ısısı oda sıcaklığını geçmemelidir. ( D )  – (Y ) 

13. Mikro arşiv yöntemi fotoğrafların arşivlenmesine uygun bir arşivleme yöntemi olarak 

kabul edilmemelidir. Çünkü fotoğrafların filme aktarılmasında önemli oranda görüntü 

kaybı yaşanmaktadır. ( D )  – (Y )  

14. Mikro arşiv sistemi, negatif film ve dia pozitif arşiv sistemi özelliği taşımaz  

( D)-( Y ) 

15. Günümüzde mikro film ile arşivleme yöntemine son verilmiştir. Çünkü dijital ortama 

kaydetmek ve bu ortamda saklamak hem daha güvenli hem de belge ve fotoğrafların 

belirginlik ve renk tonlarında herhangi bir kaybı olmamaktadır. ( D)  – (Y ) 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Eksikleriniz varsa faaliyete  dönerek ya da öğretmeninizden 

yardım alarak tamamlayabilirsiniz.  
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Modülü bitirdiniz. Modül sonunda kazanacağınız yeterliği kazanıp kazanmadığınızı 

ölçen bir ölçme aracı öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır. Bu uygulama 

sonucunda bir üst modüle geçip geçemeyeceğiniz size öğretmeniniz tarafından 

bildirilecektir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 39 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 C 

3 Ç 

4 A 

5 C 

6 Klasik 

7 Tarayıcıdan 

8 Künye 

9 Piksel ve renk 

10 Sembolik 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 CEVAP ANAHTARI 
1 Tasnif 

2 Kart 

3 Negatif Filmler 

4 Etiketlendirilmesi 

5 Karanlık 

6 Güvenilir 

7 C 

8 B 

9 A 

10 Ç 

11 B 

12 D 

13 D 

14 Y 
15 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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