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Girig
"Argivler ve Argivlerin Gelecefii" gergevesinde ge-

nel olarak bir delerlendirme yaprlarak, argivlerin bilgi
kaynaklan, devlet argivleri, milli argiv konulan irde-
lenerek ve giintimi.izde yaganan e-doni.igtim srirecinde

e-belge yonetimi ve e-argiv konulanna de[inilecektir.
Toplumlar ve kurumlar geligtikge argivler de yeni

geligmelere ayak uydurmak zorunda kalmrglardrr.

Argivler tarih boyunca devletlein hafizast, gegmi-
gin delili, gelecelin teminatt olan kurumlar olarak

var olmuglardrr. Arqivlerine cinem veren kurumlann,
devletlerin daha uzun yaqadrklan da yine bilinen bir
gergektir. Bu nedenle argivlerin ne oldugu ya da ne

olmadrprrun burada uzun-uzun tartrgrlmasma gerek

oldu$unu dtigiinmiiyorum. Onemli olan tarih boyun-

ca varhfr bilinen bir olgu olarak argivlerin boyutla-
nmn giiniimiizde daha iyi anlagrlmastnt sallamakttr.

O halde var olan olgunun boyutlanm gegitli baghklar

altrnda irdelemeye gahgmak daha yararh olacaktrr.

Arqiv ya da Arqivcilik
Argiv ya da argivcilik ig ige kullanrlan kavramlar-

drr. Argiv ya da argivcilik, toplumlann temel kurum-
lanndan biridir ve genel olarak toplumun, toplumun

olugturdugu kurumlann ve devletin hafizasr, gegmigi-

nin delili. gelece$in teminatr olan belge ve bilgilerin
biqimlendi[i, korunduEu ve yararlanrldtft sikegler

toplamrdrr. Argivcilik yalnrzca, eski belgelerin dosya-

lanmasr ve depolanmasr iglemi delildir.
"Bilgi Toplumu' olarak nitelenen toplumsal ya-

prlarda argivin gorevi; gegmigi o[renmek" gelecele

bilgi aktarmaktrr. Argiv kurumu en azmdan potansi-

yel olarak, her toplumda vardrr. qfinkti toplumlann
ve kurumlann siirekliliginin sa$lanmasr temel bir ig-

levdir. Argivler bu iglevi iistlenen en onemli ve onde

gelen yaprlardrr. Argivlerin cinemli olmadrlr donem
yoktur.

Argivlerin Bilgi Kaynaklarlnm Olugumu,
Argiv Kiiltiirii, Siireg Yiinetimi
Argivleri sadece, iizerinden yrllar gegmig dosya-

lannlklasorlerin depolandr$ yer olarak gormemek,

kurumsal bilgi merkezi olarak ele alarak deperlendir-

mek ve argiv belgelerinin olugum siirecini irdeleyerek

tanrmlamak gerekmektedir.
Kiittiphaneleri hepimiz daha gok biliyor, daha gok

kullamyoruz. Ki,itiiphaneler, raffannda kitaplann ve
gegitli bilgi kaynaklanmn bulundulu, insanlann ra-

hathkla gidebildili daha agrk kurumlardr. Kiittipha-
nelerin dermesi, gegitli yazarlar tarafindan yazrlmrg

ve yayrnlamrg, piyasada sahlan ve gegitli yollarla sa!-
lanabilen bilgi kaynaklanndan olugmaktadr. Oysa

argivleri bu gekilde olugturmak mtimktin de[ildir. Bir
bilgi merkezi olarak argivin olugumunu saflayan, qu

anda etkin olarak faaliyet gosteren devletin ve 6zel

sektdrtin kurumlandrr. Yani devletin ve 6zel sektortin

her kademesinde gahganlar argivlerin olugumu igin
katkrda bulunan kigilerdir. iqlerin gere[i bir yazrmn

yazlmasr, kurumda bir raporun hazrrlanmast, vb. ar-

givin bilgi kaynaklanmn i,iretim stirecinin baglangtg

noktasmr olugturmaktadr. Bu yaklagrmla argivler,

belgenin iiretimiyle baglayan, dosyalanmasr, deler-
lendirilmesi, aytklanmast, argivlerde depolanmasl ve

hizmete sunulmastyla devam eden bir siirecin yoneti-
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mini gerektirmektedir. Bir argivin olugumu bir siireg
ydnetimi olarak ele ahnabilirse gergek anlamda argiv-
ler olugturulabilir. Eper argiv tizerinden 50 yrl. 100 yrl
gegtikten sonra biriken belgeleri di,izenleme igi olarak
gortiliirse ve bu noktadan yola grkrlrsa gergek an-

lamda argiv olugturularnaz. O halde bir argivin bilgi
kaynaklanrun nasrl olugtupunu bilmek ve bu olugum
siirecini ydnetebilrnek gok 6nemlidir. Arqiv belgeleri-
nin olugum siirecini yrinetebilmeyi sallayan teori ve
yaklagrmlan geligtiren bir disiplin olarak belge ycine-

timi argiv uygulamalanmn temelini olugturmaktadrr.
Argivlerin bilgi kaynaklanm kurum ve kuruluglar,

dolayrsryla kurum gal6anlan olugturduklanna gore,

bu konuda tiim kr:nrm gahganlan bilgilendirilmek ve
bilinglendiriLnek zorundadrr. Yani kurum gahganlan-

na iirettikleri bu belgelerin ileride devletin, milletin
hafizasrru olugturacak bir belge olabileceli bilincinin
verilmesi gerekir. Bu biling kurumlarda belge yoneti-
mi ve argivcilik yaklagrmlan ile belge ve argiv ktiltii-
rtturii yerlegtirmeyi gerektirir. Bu yaprlabildigi takdir-
de argivlerde daha baganh sonuglar ahnabilir.

Argiv Bilgi Kaynaklannln Yiinetimi
ve Bilgi Merkezi OlarakArgivler
Kurumlarda bir bilgi merkezi olarak argivleri di$er

bilgi merkezlerinden ayran dzellik nedir? Kurumsal

bilgi merkezi olarak ortaya grkarlar ve bunlann bilgi
kaynaklan bagka yerlerde bulunmaz ve kurumlann
gahgmalan srasmda tiretilen bu belgeler kurumsal

bilgiyi banndran birinci el bilgi kaynaklannr olugtu-

rurlar. Bu bilgi kaynaklanmn di,izenlenmesi ve erigi-

mi de di[erbilgi merkezlerinden farkh dzelliktagrrlar.

Belgelerin tantmlanmasurda birinci unsur belgenin

iiretim yeridir ve her belge herkese agrk defildir.
Giiniimtizde bilgiye dayah yonetimden ve kurum-

larda bilgi yonetiminden batrsediliyor. Bir larrumda

bilgiye dayah ydnetimin ve bilgi ydnetiminin gergek-

legtirilebilmesi, 6nce kurumun kendi iiretnig oldu!'u
bilgiyi ydnetebilmesine balhdrr. Kurumun iirettili
bilgi kendi belgelerindedir. Yani lctrrum belge merke-

zi ve argivindedir. O znnankurumlann kendi iiretti$
belgelerden olqan bir belge merkezi ve argive sahip

olmasr gerekir.

Kunrmlar etkinliklerini yiiriitmelq ydnetim eyle-

mini gergeklegtirmek ve yasal yiikiimliiltiklerini ye-

rine getirmek igin belge iirefinekn belge kabul efinek;

yaphklan iglemterin delili olan bu belgeleri saklamak

ve tekrar kullanmak zorundadr. igte bu belgeler mil-
letlerin hafizast olan MilliAr$iv'in bilgi kaynaklannr

olugtunr. Belgenin iiretimiyle baglayan argiv stirecin-

de bir kurumda ig ve iglemlerin gerefi olarak iiretilen

belgelerin geleneksel ortamlar drgrnda bir ortamda

iiretilmeye baglanmast, o kurumun argivini, dolayr-

sryla milli argivi de etkilemektedir.

Bir iilkenin bilgi birikimi, o iilkenin aym zaman'

da gegmigten gelecele tagrnan giiciinti, konumunu da

belirleyen temel unsurdtr. En do[nr gdziimlere bilgi
ile desteklenmig akrl varabilir. Ar$ivler kurumlara bil-
gi desteli sallayankurumsal bilgi merkezleridir. Res-

mi veya ozel kuruluglar i,irettikleri materyalleri belirli
siirelerle saklarlar ve bunlan argivlemeye tabi tutar-
lar. igte bu noktada bilgi ta.gryan malzemenin neden

saklandr[r 6nem kazanr. Argivlerde ne ti,ir malzeme
veya materyal saklanrrsa saklansm (k6[rt, CD, DVD,
disket, harita, plan, pafta, ses-g6riintii kaseti, parafin

blok, lam,lamel vb. gibi malzeme) tinemli olan husus

bu malzeme/materyalin tagrdrSt, banndrdr$ bilgidir.
Uzerine belli bir bilginin, bir fikrin, eylemin iglen-
difi materyal nitelik kazanr yani belgenin nitelilini
iizerine iglenmig olan bilgi olugturur. Bilginin hayati
dnemde oldu$unu kawamalq diieenli bir argivleme
ahgkanh[r edinmek kurumsal devamhh[rn gere[idir.
Bilginin gtig ve iktidar safladrlr gaprmrzda, bilginin
ana kayna[r olan argivlere gereken <inem gcisterilmek

zorundadrr.

Devlet Argivleri, Devletin Argivleri,
Devlet Olmanrn Gereli Argivler
Argivlere onem vermek, aryiv olugturmak, devlet

olmarun da ana unsurlanndan bir tanesidir. Yaph$rnrz

her igi, her faaliyeti bir materyale kaydetmek, daha

sonra o kayrth bilgiden yararlanmak devlet olmamn
gerekliliklerindendir. Bu gereklili[i anlayan ve algr-

layan milletler gegmigten bugtine argiv olugturmugtur.

Argiv denilince hemen akrllara Osmanh Argivleri
geliyor. Ancak Cumhuriyet Ddnemi Argivlerimizden
yeterince bahsedihniyor. Cumhuriyet donemi argivle-

ri nerelerde bulunuyor? Cumhuriyet Ddnemi Arsivle-
imiz, devletin tiim lflIrumlannda; Cumhurbagkanltlt
Argivi'nde, TBMM Arqivi'nde, Vakrflar Genel Mii-
diirliigti Ar$ivi'nde, Tapu Argivi'nde, Devlet Argivleri
Genel Miidiirltigii'nde, iiniversitelerin, bakanltklann
argivinde vb. Bunlar Cumhuriyetin argivleri, devle-

tin argivleridir ve btiyiik golunlu!'unun ne durumda

olduklan ise yeterince bilinmemektedir. $ayet bizler
Cumhuriyet D6nemimizin argiv kaynaklannt gelecek

nesillere aktannak istiyorsak, Cumhuriyetimizin tiim
kurumlan olarak gereken tedbirleri bugiinden almak

zonxrdayv.
Devlet argivleri denildiSinde de hemen DAGM

akla geliyor. Ama devletin ttim argivleri burada de-

pil, devletin argivleri fiim kurum ve kuruluglardadr.
Cumhurbagkanhlr Argivi de devletin arSividir, An-
kara Universitesi'ndeki argivler de devletin arqivi-

dir. Televizyonlarda gegitli tartrgma programlannda

kargrlagrnz; "bu konuda devletin argivlerine bakmak

gerekir" denir. Fakat bu devletin argivlerinin hangisi

oldulu s6ylenmez ya da kastedilen Devlet Argivleri

Genel Mtidtirltigti (DAGM) 'diir. Yani biiyle bir ya-

mlsama da var. Sanki tiirn belgeler Devlet Arqivleri

YAZ2O12/ SAYFA 39



AR$|V DUNYAST/ SAY| 13

Genel Miidtirliigii'ndedir. Oysa "devletin argivlerini"
kamu kurum ve kuruluglanmn ttimiiniin iiretmig oldu-
pu, saklamrg oldulu belgeler olugturur. Kamu kurum
ve kuruluglanmn tiimiintin iiretmig ve saklamrg oldu-

[u belgeler bu devletin argivleridir. Ycinetim agrsm-

dan baktr[rmtzda da devletin argivlerini yoneten tek
bir birimin sdz konusu olmadtfrnr gciriiriiz.

Tabii ki devlet olmanrn gere[idir argiv tutmak, do-

layrsryla kurum ve kuruluglanmrz bu gergevede bel-
gelerini tutuyorlar. O zaman milli argiv kawamrna
delinmekte yarar var

Kavramsal ve Kurumsal Olarak Milli Argivler
Kavramsal olarak milli ar$iv, bir de kurumsal ola-

rak milli argiv yaklagrmrm getirmekte yarar gortiyo-
rum. Kavramsal olarak milli argivi, devletin argivle-

riyle eg delerde diigtinmeliyiz. O halde devletin tiim
kurum ve kuruluglannda tiretilmig olan ve argivsel

delerleri nedeniyle saklanmrg olan belgelerin tiimii-
nii kapsayacak gekilde milli argiv kawamrnr kulla-
nabiliriz. Devletin ttim kurum ve kuruluglanndaki
argivler bizim milli argivimizdir. Ancak kurumsal
olarak milli argiv dedi[imizde ise Devlet Arqivleri
Genel Miidiirlii$i akhmtza gelmelidir. Yani Devlet
Argivleri Genel Miidiirltilti kurumsal anlamda mil-
li argivdir. Bu tiir kurumlar, farkh tilkelerde farklt
adlarla ifade edilmekle birlikte milli argiv stati,isiine

sahiptirler.
Bizde de DevletArgivleri Genel Miidtirltilti milli

argiv statiistine kavuqturulmahdrr. Bir takrm yasal

diizenlemelerle bunun yaprlmasr igin de gaba har-

canmaktadr. Kawamsal olarak bir milli argiv olgu-
su ile tiim kuruluglardaki argiv kaynaklannr ifade

ederken kurumsal olarak da bir birimin varh[r da

gereklidir. Ulkemiz agtsmdan da Devlet Argivleri
Genel Mtidtrlii$ii kurumsal olarak milli argiv kim-
ligini tagrmast gereken yerdir.

Kurumsal olarak milli argiv ne yapmahdrr? Milli
argiv, iilkenin milli argiv politikalannr belirleyen,
ydnlendiren, ydneten kurulu g ol arak ortay a g ftmah -

drr. Kurumsal olarak milli arqiv dendi$inde oncelik-
le bunu anlamahyz. Devletin ttim argiv kaynaklarr-

mn belirli bir politika ve strateji gergevesinde yo-

netilebilmesi igin iinctiliik yapan kurulug olmahdrr.

Devlet Argivleri Genel Miidiirlii[ii'ntin 3056

sayrh Bagbakanhk Tegkilat Kanunu gergevesinde

Bagbakanhk ana hizmet birimlerinden birisi ola-

rak olugturulmug bir kurum oldulunu biliyoruz.
3056 sayrh yasanln I 1. maddesi Devlet Argivleri
Genel Miidiirliifii'niin gorevlerini sayar. Bunlar
igerisinde milli argiv politikasrnr olugturmak, til-
kemizdeki tiim argivlere krlavuzluk etmek gibi
hususlar yer almaktadrr. Bunlar kurumsal olarak

bir milli argiv statiistinde de[erlendirmemizi sa!-
layan hususlardtr.

Mitli Argivbr tllkelerin Ba!,rmszhk Simgeleridir
Milli argivler ashnda iilkelerin ba$rmsrzhk simge-

leridir. Ulkelere baktrSrmrzda, genellikle bilgi mer-
kezleri agrsmdan iki tane oncelikli kurum vardr. Bun-
lardan birisi milli aryiv, diSeri de milli ktittiphanedir.
Yani milli kavramryla birlikte milli ktittiphane iilke-
nin kiiltiirel kaynaklanru toplayan bir kurulug; milli
argiv de devletin resmi kayrtlannr toplayan kurulug

olarak ortaya grkar ve iilkelerin balrmsrzhk simgele-
rini olugturwlar. Ozellikle II. Diinya Savagtnr izleyen

siiregte gok sayrda devlet milli argivlerini yaprlandrr-

mrgtr. Bu anlamda milli ar$ivler, toplumlann milli
kimliklerinin ve gegmiglerine olan balhhklanmn bir
sembolii olmugtur. Balrmsrzhfrm ilan eden devletler

varlrklanm si,irdiirebilmek kiiklerini bir yere daya-

mak igin bir milli argive ve milli ktitiiphaneye ihtiyag

oldufunu hissetmiglerdir ve bu gergevede II. Diinya
Savagrndan sonra tiim devletler bir milli argiv kurma
yan$rna girmiglerdir. Qtinkti bu kurumlar olmadan
devletlerin bafrmsrzhklannr siirdiirmelerinin zorlu!'u
ortaya grlcmgtr.

Bugiin Osmanh imparatorluSundan sonra kuru-
lan devletler, baErmsrzhklannt tescilleyebilmek ve

smrlannt belirleyebilmek igin Osmanh Argivi'ne
bagvurmak zorunda kalmrgtr. qiinkii belgelerin go[u
Osmanh Argivi'ndedir.

Ulkeye ozgii birinci el bilgi kaynaklanm bulundu-
ran milli argivler, insanh[rn entelektiiel bilgi biriki-
minin birer pargasrdrr. Diinya olarak dtiqtiniildti$unde

ve ttim iilkelerin argivleri bir araya getirildipinde in-

sanhfrn entelektiiel bilgi birikimini olu$tururlar. Bu
agrdan baktrlrmrzda bilgi merkezi olarak argivlerin ne

kadar onemli boyrtlan oldu[unu giiriirtiz. O halde ar-

givlerimize daha fazla onem vermek durumundayrz.

Argivlerin Kurumsallagma Siireci
Birkag tarih vererek argivlerin kurumsallagma si,ire-

cine dikkat gekmek istiyorum. Argivler arih boyunca

her zaman var olmug ve giintin gartlanna gdre kendini
yenilemigtir. Kurumsal yaprlanma ile ilgili geligme-

lere baktr[rmtzdatarihsel stireg uzun, ancak bu siireg

igerisinde dzellikle 1789 Fransu Milli Argivi'nin ku-

rulmasr onemli bir doniim noktasrnt oluqturmaktadr.
qiinkti Fransz ihtilali ile argivler daha genig bir kit-
leye agrlmrg, argivlerin tarihi aragtrrmalarda kullaml-

masr kolaylagmrg ve milli argiv kawamr aSrrhk ka-

zanmrytr. Kamu argivlerinde gorev alabilecek argivci

yetigtiren Avnrpa'ntn en eski argiv okulu, 'Eco16 des

Chartes' 1821 yrhnda Paris'te kurulmugtur. 1838'de

ingiltere'de, ingiliz Devleti Argiv Yasast'm grkararak

ingiliz Milli Argivi (Fublic Record Office) kurul-

mu$tur. 1889 yrhnda ilk kez Genel Belge Diizenleme

Yasast B irlegik Devletler Kongresi' nden grkanlmrqtrr.

1891 yrhnda Hollanda'da argivcilerin ilk mesleki or-

ganizasyonu olan Arqivciler Cemiyeti kurulmuqtur.
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20. y;izyirn ilk yansmda argiv demekleri Avrupa

ve Amerika'da yaygm hale gelmigtir ve srastyla;

1 904'te Fransa'da, 1922' de isvigre' de, 1 932' de Bir-

legik Kralltk'ta, 1936'da Norveg ve Amerikaoda' L[.

Diinya Savast'ndan sonra da diper Avnrpa iilkelerin-

de ve bir kag Afrika, Asya ve Giiney Amerika iilkele-

rinde argiv demekleri kurulmugnr.
1934'te Birlegik Devletler Milli Arqivi kurulmug-

tur. Yine !934'teABD'de kurumlarda verimlilipi ar-

trmak igin yaprlan gahgmalar, kurum ve kuruluglarda

verimlili[i artrmanm yolunun belge iiretim stiregleri-

nin ydnetilmesinden geqti[ini ortaya koymugtur. Bu

geligme argiv oncesi gahgmalan igeren belge yoneti-

mi records management) disiplinin 1934'te ABD'de

ofiaya gtkmasrm sa[lamrqtr. Bu, "Belge Ydnetimi"

nin argiv teorisi ve uygulamalan iizerindeki etkisinde

ilk adrm olmugtur. Faaliyet alamrun geniglemesiyle

argivler, geleneksel rollerinin drgrna boylece gtkmaya

baglamrglardrr. II. Diinya Savaqmt izleyensiireqte olu-

gumlannt tamamlayan gok sayrda devlet milli Arqiv-

lerini yaprlandrmrgtrr. Milli ar$ivler, toplumlann geg-

miglerine olan ba[hlftlannm bir semboli'i olmuqtur'

1946 yrhnda kamu ve iizel kurumlar arasmda ulusla-

rarasr igbirli[ini sallayan TINESCO (United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization)'

nun kurulmas4 1948 yrhnda ise, ICA (International

Council on Archives) Uluslararasr Ar$iv Konseyi'nin

olugturulmasr, argivcilik agrsrndan tinemli atrhmlarrn

yaptlmasrm sa[lamrgtlr. Bu tiir geliqmeler dtinya ge-

n.iiod" argMerin kurumsalla$masl aqtsurdan onemli

ddniim noktalannt olugturmaktadr.

Tiirkiye'ye geldilimizde Osmanh Donemi'nde

1846-1848'de Hazine-i Ewak'm kurulmast onem-

li bir doniirn noktasmr olugturmaktadrr. Geligmeler

diinyadaki milli argiv kawammtn geliqmesiyle e9 de-

ferdedir. Bu ashnda bugiinkti anlamda milli argivdir.

Osmanh imparatorluEu'nda bu diieeyde baglatrlan

gahgma, Cumhuriyete geqigle birlikte her zaman Bag-

bakanh[a balh olarak kalmakla birlikte aym diizey-

de siirdiirtilememigtir. Qeqitli aqamalardan gegmigtir'

Bu siireglere iligkin ayrmular Devlet Argivleri Genel

Mtidiirliigii'niin Osmanh Argivi Rehberi, Cumhuriyet

Arqivi Rehberi gibi yayrnlanndan izlenebilir'

Cumhuriyet Ddnemi argivleri i9nl976 da Cumhu-

riyet ArqiviDaire Baqkanhf'r olugturulmugtur' Burada

Cumhuriyet Donemi arqivleri ile ilgili gahgmalar ya-

prlmrgtrr. 1971 de baqlatrlan, ancak 1984 yrhndafaa-

iiyete gegmi$ olan ve 1988 yrhnda resmi aqrhqr yapl-

lan" modern bir argiv yaptsr olarak DevletArgiv sitesi

tilkemiz agrsurdan dnernli bir dtintim noktasr olugtur-

maktadu. Ttirkiye'de argivlerin <irgiitlenmesi ile ilgi-

li olarak bir milli argiv yasasr yoktur. Her donemde

argiv yasasryla ilgili qahgmalar ve girigimler yaprl-

*Eo. $u anda da TBMM'nde gtkanlmayr bekleyen

birtasandavardrr.Nezamangrkanlacaprbilinmiyor

ama bu yasayl grkaran htiktimet herhalde en btiyiik

ktiltiir himreti yapm$ olacaktr. Qiinkii Cumhuriyet

Ddnemi argivlerimizin sa$hkh bir gekilde oluqturu-

labilmesi kurum ve kuruluglardaki iiretilen belgeleri

denetim alttna almaktan gegmektedir. Cumhuriyet

Doneminde argivle ilgili grkanlmrg 3473 sayrh Mu-

hafazastna Liizum Kalmayan Ewakrn Yok Edilmesi

Hakkurda Kanun var - ben buna yok etme kanunu

diyorum, buna nasrl argiv kanunu diyebiliriz? Qiin-
kli sadece yok etmeyi on plana grkanyor. Yani imha

etmedikleriniz ne olacak? Bununla ilgili yeterli bilgi
ve yaptrnm yok. Onun igin milli arqiv yasa tasanst

hazrlanmrgtr. Bu yasa tasanst kurum ve kuruluqlarda

da bir takrm yaprlanmayr iingormektedir.

Ozellikle Titkiye'nin biraz geq intibak ettiEi,

1934'teABD'de ortaya grkan belge ydnetimi konusu

iilkemiz arqivcilili igin de iinemli bir yere satriptir. Son

yrllarda Tiirkiye'de bu konuda tinemli adunlar attlmrg,

e-belge ydnetimine iligkin galrymalar baglatrlmqflr'

Ulkelerde belge yonetimi uygulamalannt yon-

lendiren ve yi,iriiten, milli arqiv politikalannt ortaya

koyan, kurum ve kuruluglann uymakla zonrnlu oldu-

!u standartlan belirleyen kurulu$un o iilkenin milli

argivi oldufunu goriiriiz. Bu konularla ilgili Devlet

Aryivleri Genel Miidiirliigii'ni'in de gahgmalan var'

ancak Devlet Aryivleri Genel Miidiirltigti'niin elinin

kesinlikle bir milli argiv yasasryla giiglendirilmesi

gerekmektedir. Bir ornekle konuya agrkhk getirmekte

yarar vardr. Ulkemizde Bilgi Edinme Hakkr Kanunu

qftanldr. Difer iilkelerin bilgi edinme hakkr yasalan

kurumlarda belgelerin diizenlenmesi igin milli arqiv

kanununa attfta bulunup gegiyorlar, biz boyle bir

atrfta bulunup geqemedik. Qtinkii milli arqiv yasarfiz

yok. Bilgi Edinme Hakkr Kanunu'na iligkin bir de yd-

netmelik grkarttrk. Bu ydnetmelikte dedik ki, kurum

ve kuruluqlar ellerindeki dosyalan altr ay igerisinde

diieenleyecekler. 60 yrlda, 80 yrlda bu iqi yapamayan

kurumun 6 aydayapmasmr ve sa[hkh bir qekilde bil-

gi edinme hakkr yasasml uygulamasrnr istedik' Bu

durum Ti,irkiye'de milli argivin iirgtitsel yaprlanmast-

m g0glendirmemiz gerekti[ini g6steriyor'

E$tim ve istihdam
etitim ve istihdama da krsaca de[inelim' Univer-

site diizeyinde 1988-1989 yrlurda baqlahlan argiv

e[itim-opretimi iilkemizde ba'gladr[r diiaeyde siir-

Atirtitememigtir. iyi niyetli gabalar qeqitli nedenlerle

(6[retim iiyesi yetersizli[i vb.) yTtdu kesitmek zo-

-r,au kalmrgt*. Ome[in Ankara Universitesi Dil ve

Tarih-co$afya Fakiiltesi ve Hacettepe universitesi

Edebiyatlakiiltesi'nde kurulan Aniv Anabilim Dal-

lan kapatrlmrgtrr. $u anda bu ifuriversitelerde Bilgi ve

Belge Yonetimi Bdliimleri olarak biitiinsel bir elitim

veriliyor. Ancak arqiv konusunda ayn bir e[itimin ya-

pilmasmtn gerekli oldu$unu dtigiiniiyorum'
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Tiirkiye'de argiv efitim-olretim programlanna ba-

krldrlrnda Marmara Universitesi Bilgi ve Belge Yo-
netimi Bttltimii dolntdan argivcilik e[itimi vermekte
ve igerisinde birazda kiitiiphanecilik yer almaktadrr.

Ankara Universitesi, Hacettepe Universitesi, istanbul

Universitesi vb. ise alrrhkh olarak ktittiphanecilik
elitimi vermekte ve igerisinde ise argiv epitimine yer
vermektedir. Dolayrsryla btittinsel bir program iger-

sinde de argiv tiirn aynntrlanyla yer alamamaktadrr.

istihdam konusuna gelince kurumlann argivlerin-
de istihdamr sallayacak yasal bir yaprlanma yoktur.

Devlet Arqivleri Genel MiidtirliiEti'niin denetleme
gahgmalan srrasrndaki yonlendirmeleriyle kurumlar
argivci alma ihtiyacr hissefineye baglamrgtrr. Zanne-

diyorum milli argiv yasasryla bu daha da igler hale

gelecektir.

E-Diiniigiim Stirecinde e-Belge Yiinetimi ve
e-Argivler
Argivlerin geleceSi ile ilgili olarak e-ddntigtim ger-

gevesinde e-belge yonetimi ve e-argivler konusuna

de!'inmek istiyorum.
Bilginin ait oldugfr ga$rn kogullanna gtire belli or-

tamlarda kaydedilmesi, bu kayth bilgilerin ise sak-

lanmasr ve korunmasr gereklilili argivcili[in temelini
olugturmugtur. Diler iilkelerde oldulu gibi Tiirkiye de

e-devlet olma yolunda gegitli agamalardan gegmekte-

dir. Bilgi toplumuna doniiqtim hedefleriyle birlikte ele

ahnan bu stireg igerisinde her alanda bilgi ve belgeye

dayah etkilegimli iletigim giderek artrnakta ve daha

fazla onem ta$rmaktadu. Kurumlarur etkinliklerinin
ve hianetlerinin delili belgelerdir. Bu agrdan bakil-
dr[rnda da edonii$timiin en onemli bilegenlerinden

birisini e-belge y6netimi ve e-argivler olugturmakta-

drr. Argivlerin gelecefi de gu anda bu gergevede iler-
lemektedir.

E-Dontigiim siireci tiim diinyada yaganmakta&r.

Tarihsel olarak bilgi kayrt ortamlanndaki doniigiim

ve depigim siireglerine baktrprmrzda, bunun ilk defa

ya$anan bir gey olmadrfrnt, tarih boyunca yaganan bir
dontigiimtin var olduSunu giirmekteyiz. Giintimiizde
yagadrsrmz dontigtim ve depigim siirecinin onceki
lerden farkr ise, kayrth bilginin eskiye gore karkat
daha fazla olmast ve doniigtim ve de[igim stirecinin

bilgi teknolojileri nedeniyle daha hrzh olmasrdrr.

insanhk bilgiyi kaydeffneye bagladrSmdan beri bil-
ginin kaydedildi$i ortamlarda; taglar, kil tabletler, pa-

piriis, pargomen, kd$rt, teknolojik ortamlar ve elekt-

ronik ortamlara kadar gelindi. insanlar yagadrklan

her ddnemde kayrth bulunan bilgilerini, yeni ortaya

grkan bilgi kayt ortamlanna aktararak bir ddntigiim

ve defigim siireci yagamrgtrr. Bu ddni,igtim ve de$igim

bilginin kaydedildili ortamlarla birlikte kurumlarda

da olmugtur. insanhk bilgi birikimini kil tabletten pa-

pirtise, papiriisten pargtimene, pargomenden kd[rda

aktardr ve gi,intimiize kadar bir takm bilgiler bu ge-

kilde geldi. $u anda bizim yaga&pmrz dontigtim ve
depigim siireci de budur. Giiniimiizde bizler bilgi bi-
rikimimizi ne yaplyoruz? Dditallegtiriyoruz, sayrsal-

lagtrnyoruz, yani elekfonik ortama aktanyoruz. Bunu
yapmak zorunda mryz? Evet, yapmak zontndayz

Qiinkii teknolojik geligmelerin oniinii almak miimkiin
de[ildir. Biz argivciler olarak yeni geligmeler gergeve-

sinde onlemlerimizi almak zonndayu. giinkti bilgiyi
kaydetmek igin kullandrlrmz yeni ortamlar ayru za-

manda yonetimi de kolaylagtrnyor. Devlet, e-devlete
gidiyoa e-devletin temelini de e-belge olugturuyor.
E-Devletten mobil devlete dolnt da gidiyoruz. Bu
doniigiim ve de$igim stirecinde Tiirkiye'de ciddi an-

lamda atrhmlar yaprlmrq durumda; 2003 ylnda krsa

donem eylem plam var, e-dtintigi,imle ilgili 2005'te
bir eylem plaru daha var ve 2006'da da 200G2010
Bilgi Toplumu Stratejik Planr var. E-Devlete giden bu
ddntiqiim ve de$igim kayrtlarda ve belgelerde kendini
gostermektedir.

Ornelin 1927 yrhnda grkmrg 1050 sayrh

Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun yrllarca stkmh-
lan yagandr. Kanun, demirbag defterlerinin miirek-
kepli kalemle tutulmasmr dng<irtiyordu. Teknolojinin
sa$adrfr kolayhklarla elektronik ortamda demirbag

kaydr tutuluyor, ancak yasa bir tiirlii de$igtirilemedipi

igin, Sayrgtay denetgisi elektronik ortamda demirbag

kaydr tutamazsm diyordu. Qiinkti yasaya ve ycinefrne-

life gore miirekkepli kalemle yazrlmasr gerekiyordu.

Yasada de$igiklik yaprldr da kurumlar rahatladr. O

halde dontigiim yasasryla, yonetmeliEiyle, kurumsal
yapsryla, belgesiyle, kaydryla hep birlikte bir kurum-
sal dontigiimii gerektiriyor. 2002 yrh itibariyle bu

anlamda Ttirkiye'de hrzh bir ddntigtim baglamrgtrr.

OECD'nin 2007 raporu da Tiirkiye'nin bu konular-

da btyiik atrhm yaptrlrru belirtiyor. Avnrpa birligi-
ne girme gahgmalan gergevesinde birgok yasamzl

deligtirdik. Bu dontigiim igerisinde e-belge konusu-

nun da dikkate ahndr[rru giirtiyoruz, alna bir takm
aksakhklar da devam ediyor. Bu ba$lamda e-belge,

e-argiv konusunda bir milli aryiv politika ve stratejisi

geligtirmemiz v e uygulamamrz gerekiyor. Bu politika

ve stratejiyi niye milli argiv geligtirmelidir? Konug-

mamm ilk krsmrnda da ifade etti[im iizere, argivlerin

olugmasr kurum ve kuruluqlarda tiretilen belgelerle

baghyor. Bir politika ve strateji ile kurum ve kurulug-

larda tiretilen belgelerin uygun ortamlarda tiretilmesi-
ni, saklanmasrnl ve milli argive aktgrnr sallayacak sii-
regleri belirlemezsek, bir siire sonra milli aryivimizde

birtakrmbelgeleri bulamayrz, gtincel ve geriye ddntik
belgelerimize de erigemeyiz. Teknolojik geligmeler

ve e-belge yaklagrmlan belge ydnetimi ve arqiv teori-
lerini alt-iist etmiqtir. Dolayrsryla yeni yaklagmlann,
yeni stratejilerin olugturulmast gerekmektedir.

Belgeyi ka$t ortamda tiretip, gerekli iglemlerini

YM2012lSAYFA 42



AR$|V DUNYAST/ SAYI 13

yaprp dosyaya ya da klas<ire takp gtivenli bir or-
tamda, gelik dolaplara koyup saklanak, 50 yrl son-
ra bile dolabr agfipnrzda bu belgeyi okuyabilirsiniz.
E-Ortamda iirettipiniz belgeyi 50 yrl bir yere koyar-
sak, sonra hig birini okuyamayrz. Elektronik ortam-
daki belgelerin/bilgilerin teknolojideki geligmelerle
birlikte yeni ortamlara siirekli aktanlmasr ve 969
ettirilmesi gerekmektedir. O halde argiv belgelerinin
saklanmasr konusundaki teoriler, yaklagrmlar ve uy-
gulamalar tamamen deligmek zorundadrr. Bu konu-
daki politika ve stratejileri iilkelerde milli argivler be-
lirlemektedir. Tiirkiye'de de bu politika ve stratejileri
benim milli argiv olarak ifade etti[im ozellikle tiim
yazrlanmda da vurgula&fm Devlet Argivleri Genel
Mtidtirltigti yani "Milli Argiv" belirlemelidir. Devlet
Argivleri Genel Miidiirliigii'ntin adm biz de artrk
MilliArgiv olarak deligtirelim ve bu politikalan olug-

turup uygulayabilmesi igin de yasayla giiglendirelim.
E-Devlet uygulamalan gergevesinde elekfronik

ortamda tiretti$imiz belgeler ve olugan e-argivler ku-
rumlann bilgi sisteminin onemli bir pargasr olarak
kargrmrza grkmaktadrr. O halde elektonik argivleri
nasrl yonetecelimiz konusunda politika ve stratejile-
rin belirlenmesi ve standartlann olugturulmast gerek-

mektedir. Devlet Arqivleri Genel Miidtirliigii'niin bu
konuda yapm$ olduSu bir takm gahgmalar var ama

bu gahgmalar yeterli de[il, bu gahgmalann daha tist
diizeyde gergeklegtirilmesi kagrmlmazdrr. Kurum ve

kuruluglann e-belge uygulamalanndaki yetersizlik-
lerin temel nedenini bu konularda milli argivin etkin
olamamasrna ba$hyorum.

Mesela kurum ve kuruluglarda 5018 sayth Kamu
Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanwtu ile strateji daire

bagkanhklan olugturulmugnr. Bu daire bagkanl*la-
nmn gdrevleri arasmda kurumun bilgi sistemlerinin
koordinasyonunu yaparak kurumda bilgi sisteminin

olugtunrlmasl yer almaktadrr. Maliye Bakanh$ bu

konuda bir genelge yayurlayarak uyulmast gereken

standartlan bildirmektedir. Bu standartlara bakddt-

$rnda, igerisinde kurum ve lcuruluglann elektonik
ortamda dosyalama sistemlerinin olugturulmast da

yer almaktadr. Kurumlarda bilgi sistemlerinin bii-
tiinlegtirilmesi stratej iye verilmig, dolayrsryla e-belge,

e-dosya konusuna da standartlarda yer verilmigtir.
Diler iilkelere bakryoruz bunlan milli argivler belir-
liyor. Ttirkiye'de milli argivin yeterince griglii olma-

masmdan dolayr farkh kurumlar tarafindan uygula-

mada kargrlagrlan sorunlan gdzmek igin girigimlerde

bulunuluyor. Dolaysryla uygulamaya ytinelik genel-

ge kirlilili ile kargrlagrhyor ve uygulamada biittinsel

bir yakla;rm ortaya konulamryor. Maliye Bakanlt[t
elektronik ortamda 5018 Kamu Mali Yonetimi ve

Kontrol Yasasr ile mali igleri denetim altrna alma yo-

lunda ve bunu e-ortamda yapma konusunda dnemli

geligmeler sallamrgtrr. Uygulamada kargrlagtrfr so-

runlan gozmek igin de e-ortamda da dosyalama sis-
teminin ve bilgi sisteminin olugtunrlmasr gerekti!'rni
anlamrgtrr ve bu nedenle de bir genelge ekinde dosya-

lama ve kayrt konusunun da yer aldrfr uyulmasr gere-

ken standartlar listesi yayrnlamrgtrr. Bu konularda da
kurumlar arasmda yeterince koordinasyonun olmadr-

[rn gormekteyiz.
E-Dontigtim ve deligim stirecinde dzellikle kurum

ydneticilerinde goyle bir yaklaqrmla srkhkla kargrla-

$ryoruz; "biz artrk elektronik belge y<inetimine gege-

lim, elektronik argivlemeye gegelim, 4 aydagegebilir
miyiz?" diye soruyorlar. Bu ig o kadar kolay de[il,
klasilte ydnetildili gibi de[il, e-belgelerin bize sa[-
ladr$r kolayhklar yamnda almamu gereken tedbirle-
ri de artrrmamrzr gerektirmektedir. Sdz konusu olan
kurumun gahgmalan suasrnda iiretilen ve argivsel de-

[er taqryan belgeleridir. Bu belgelere erigim konusu
onemli, herkes her istedi[i gekilde bu belgelere erig-

memeli, yetkilendirmeyi iyi yapmak gerekiyor. Ku-
rumun ig siireglerini tanrmlamak gerekiyor. Biitiin bu
gahgmalan yaplp bir de buna uygun bir yazrhm gelig-

tirmek ise en onemli konulardan birisini olugturuyor.
ikinci birkonu daha var: e-ortama gegmek, bubrgakla
kesilecek bir gey deEil; <izellikle sciz konusu olan ar-

giv ise, kurumlar belgelerini iglerini yaparken iiretirler
ve dahadnce iiretmig olduklan belgeleri de geriye dii-
ntik larllanmak zorundadrrlar. $ayet kurumlar geriye

dontik argiv belgelerini larllanamtyorsa, kurumun ba-

ganlr olma gansr zayrfttr. O zamanbiz e-ortama gegtik

yaz:/rrmt da aldrk, yeni sistemde belgelerimizi iireti-
yoruz. Geriye dontik belgelerimiz de argivimizde.

$imdi buna da firmalar goztimii gok kolay buluyorlar.
Hemen belgelerinizi dijital ortama aktaraltm, tanesini

50 kurugtan hepsini tarayahm diyorlar. Sonra bu bel-
gelere erigimde yine btiyi,ik srkrntrlarla kargrlagrltyor.

Gerekli gereksiz ne kadar belgemiz varsa elek:tronik

ortama tagrmaya gahgryoruz, yani dijital goplii$e do-

ntigiiyoruz.
Bir taraftan e-ortama belge iiretrp argivlerken difer

taraftan geriye ddniik belgelerimize de erigebilme-

miz gerekiyor. O zlrmarLbu geriye diiniik belgelerden

dnemli gordiiklerimizi e-ortama aktarmak zorunda-

ytz.O halde elimizde ne ttir bilgi birikimi var? Once

bunu analiz edelim, bunu belirleyelim ve bunlann
hangilerini aktaraca!.r mrza karar verelim. imha edil-
mesi gereken bir stirii belgeyi e-ortarna diizensiz bir
biqimde aktanrsak iki giin sonra belgelerimize yrne

erigemeyiz. Bu konuda da Tiirkiye'deki uygulamalar-

da srkrntr var, e-belge ytinetimi yaklagrmlan konusun-

da yeterince bilgi sahibi deliliz. Milli argivin gergek-

ten bu konuda iyi bir politika ve strateji belirlemesi ve

bunu da birlikte gahgabilirlik rehberi olarak yayrnla-

masr gerekiyor. Tabii ki, Ttirkiye'de e-dtintigiim ger-

gevesinde hazrlanmrg bir birlikte gahgabilirlik rehbe-

ri var, ama bu biitih devletin e-ddniigiimiine yonelik
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genel bir doktimandr. Bunun igerisinde belge ycine-
timi ile ilgili politika ve statejiler eksik kalmaktadr.
Bu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

E-Ortamda iiretilip argivlenen belgeler ile daha
once tiretilmig olan ve dijitallegtirilen belgelerin
aym sistem igerisinde erigilebilir olmasr gok onem
tagmaktadrr. Tiirkiye gu anda bu siiregleri yagryor.
Tiirkiye'de baganh uygulamalar var, IJYAP uygu-
lamasr var, MERNIS uygulamasl var ve buradaki
veritabanlan artrk di$er kuruluglann da erigimine
agrhyor. Kurumlann birbirleriyle bilgi/belge ah$
veriginde bulunabilmesi onem taqryor. Bu da bilgil
belge paylagrmr konusunda iist diizeyde standanlann
ve yasal dtizenlemelerin olugturulmasrnr gerektir-
mektedir.

E-Belgelerin iiretim ve kullammr igin geriye ddniik
y a da gtincel btittin belgelere eri gimin safl anabilmesi
igin kurumlarda e-belge ycinetimi ve argiv sistemine
gereksinim vardrr. Bu nedenle e-devlete gegig siire-
cinde e-belge iglemleri geleneksel ortamda riretilen
belgelerde oldulundan daha fazla rinem tagryan stra-
tejik yaklagrmlan ve uygulamalan gerektirmektedir.
Giintimtizde iilkelerin ve milletlerin bilgi birikimi-
nin ve hafizasmm gelecek nesillere aktanlabilmesi
e-belgelerin ve argivin yonetilebilmesine ba$hdr.

E-Devlet uygulamalannda e-belge ydnetiminin
baqansr igin ulusal politika ve stratejilerinin tamm-
lanmasr gereklidir. Bu adrmlan igerecek eylem pla-
nrnm ytirtitiilmesi ve stirdiiriilebilirli$i gdrevi Milli
Argiv'e verilmelidir. Milli Argiv'in bu gorevi etkin
bir gekilde gergeklegtirebilmesi igin kurumsal yaprsr-
n gtiglendirecek milli argiv yasasma ihtiyacr vardr.

Birkag Oneri
Devlet Aryivleri Genel Miidiirliigi'nde kurumsal

iligkileri ti,im boyutlanyla yiiriitecek bir "Belge Yo-
netimi Birimi" ya da "E-Belge Yonetimi Birimi"
olugturulmaltdr ve stireg yonetimi odakh gahgmah-

drr.

Devlet Argivleri Genel Miidthltigii'nde elitim igle-
rini yiiriitecek bir "Enstiti,i"ye ihtiyag vardr. Bu Ens-

titii sertifika vermeli ve bu sertifikaya sahip olmayan
kigiler kurum argivinde gahgtrnlmamahdr. Qeqitli
dtizeylerde sertiflka programlan olugturulmahdrr.
qiinkii belge yonetimi ve argiv igleri kurumlarda ga-

hgan her diizeyde yonetici ve galryaru ilgilendiren bir
uygulama alanrdrr.

Aynca boyle bir yaprlanma, kurumlann ihtiyag
duydulu e$timin yasal zeminde gergeklegmesini

sa$ayacaktrr. Qiinkii piyasaya baktrlrmrzda belge
yonetimi ve argiv uygulamalan konusunda kurumla-
ta.,yd yetkisiz kigiler tarafindan ya da yasal olmayan
yollarla bu alanda qahganlar tarafindan verilmekte-
dir. Devlet Argivleri Genel Miidiirltigii'ntin gorevleri
arasnda yer alan bu gorev kurumlara DAGM perso-

neli tarafindan iicretsiz yapidrsr igin gokta krymeti
olmayan bir elitim olarak algrlanmaktadr. Bu uygu-
lama kurumsallaqtrnlmahdu.

Kurumlar igin DAGM ve Ankara Universitesi ig-
birliSi ile sertifikah uzaktan e[itim programlan da
geligtirilebilir.

Elektronik Belge Ycinetimine gegmek gegmi-
gi unutnak anlamma gelmez. Geriye doniik argiv
belgelerinin elektronik boyutu da unutulmamah-
drr. E-Belge Yonetimi ve E-Ar$ivleme olmadan
E-Devlet gergeklegemez.

Her geyden onemlisi, belge yonetimi ve argiv ala-
runda kurumsallagmanln temelini olugturacak "Milli
Argiv Yasasl"mn grkanlmasr bir an once saflanma-
hdrr.

rl
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