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ARŞĐVCĐLĐĞĐMĐZE GENEL BĐR BAKIŞ VE ARŞĐV MESELELERĐMĐZ 

Hüseyin Odabaş1 

Bilgi ve belge üretiminin ve kullanımının başdöndürücü boyutlarda olduğu asrımızda, 
arşivlerin de bu bilgi ve belge artışına paralel olarak kullanımlarının ve öneminin arttığı 
görülmüştür. Fakat, bu yoğun talep bir çok problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu 
problemler, yoğun belge ve bilgi üretimi karşısında personel, bütçe yeterli bina ve çalışma 
ortamlarının noksanlığı, teknolojik yenilikler, çağdaş depolama ve bilgi erişim sistemlerinin 
yetersizliği gibi bir çok konunun tekrar gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Özellikle kurum ve kuruluş arşivleri, bu saydığımız sorunlar karşısında 
bürokratik engellerden dolayı çaresiz kalmakta ve çalışmalarına yeni birşeyler 
katamamaktadırlar. Ülkemiz, arşivcilik mesleğiyle ilk olarak, arşiv eğitimi veren okullar ve 
kurumlar kurularak tanıştırılmıştır. Bu anlamda arşivlerin önemini kavrıyor olmamıza 
rağmen, tarihi belgelerin bulunduğu yerlere yeterince önem gösteremiyor olmamız, tarihi 
değerlerimize çok fazla önem vermediğimizi göstermektedir. Arşivcilik mesleğinin 
varolmasına ve buna çok önemle ihtiyaç duyulmasına rağmen, devlet kademelerinin bir 
çoğunda arşivcilik faaliyetlerinde bulunacak eğitimli elemanların olmaması veya arşivcilik 
bölümlerinden mezun olmuş arşivist istihdamının bulunmaması, ileriye dönük ciddi 
problemlere yol açacaktır. Arşivlerin, özellikle tarihi olanların en kısa zamanda sağlıksız 
ortamlardan kurtarılmaları için çağın gerektirdiği biçimde modern çalışma ve depolama 
ortamları bulunan yeni binalar inşa edilmelidir.  

Kurum ve kuruluşlarda çalışan arşiv personeli, gerek işgücü azlığı gerekse üretilen belgelerin 
günden güne artması nedeniyle, bir takım sorunlar yumağından nasıl kurtulacaklarını 
bilememektedirler. Devlet kademelerinden bürokratik engel ve monotonluklar, arşivlerde de 
çağdaş teknik ve uygulamalar gibi yenilikleri engellemektedir. Bu noktada devlet arşiv 
politikasını belirleme ve yönetme hakkına sahip olan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü''den, 
bürokratik engelleri bulunmayan çeşitli kurum ve özel sektör arşivlerinden ve ayrıca 
akademisyenlerden oluşan dernek veya vakıf adı altındaki sivil örgütlere büyük 
yükümlülükler düşmektedir.  

Devlet Arşivleri'nin, temelde milli arşiv politikasının oluşturulması, kurum ve kuruluş 
arşivlerinden devralınan arşivlerin tasnifi, korunması ve hizmete sunumu gibi bir çok önemli 
işlevleri vardır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bu görevleri bugüne kadar başarıyla 
yürütmüştür. Fakat, üzerinde durulması gereken bir başka konu ise, nihayeti arşivler olan 
belgelerin üretilmeleri aşamasından, arşivlere intikaline kadar olan bütün bir sürecin kontrol 
altına alınması konusudur. Türkiye ve Orta-Doğu Amme Đdaresi Enstitüsü ve Türk 
Standartları Enstitüsü gibi idari faaliyetleri geliştiren kurumlar ile işbirliğine gidilerek, hem 
belge üretimi, yönetimi ve denetimi konularının, hem de arşivlere intikal eden her türlü 
teçhizatın standartlarının, verimli ve ekonomik üretilmelerinin tespitine çalışılmalıdır. Bu 
tarzda bir denetim, sonradan çıkabilecek hataları önleme açısından son derece önemlidir. 
Ayrıca bu sayede belgelerin üretilmeleri aşamasında, form ve yazışma biçimi gibi standartlar 
sağlanmış olacaktır.  

                                                           
1 Arş, Gör., Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü 



Hüseyin Odabaş. (1998)."Arşivcili ğimize Genel Bir Bakış ve 
Arşiv Meselelerimiz", I. Milli Arsiv Surasi (Tebligler-
Tartismalar) <20-21 Nisan 1998, Ankara> içinde (661-
665). Ankara: Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel 
Müdürlugu. 

2 

 

Ülkemiz ekonomik şartları dikkate alındığında, eldeki imkanlardan en verimli ve en iyi 
şekilde faydalanmak gerekmektedir. Bu da arşivlerarası personel işbirliğinin daha fazla 
olabilmesine bağlıdır. Eğer Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, arşivcilik eğitimi almış 
kişilerden oluşan personel istihdamını daha fazla yapabilirse, sayıca yeterli olan arşiv 
uzmanları ile isteyen veya eksiği görülen kurum ve kuruluş arşivlerinin düzenlenmesi ve bir 
sistemin oturtulması konusunda organizatörlük görevini düzenli bir şekilde yerine 
getirebilecektir. Özellikle tarihi arşivlerin çok fazla olduğu ülkemizde, ihtiyacı olan arşivlere 
konservasyon ve koruma eğitimi verilmesi türünde bir işbirliğine gidilebilir. Personel eksiği 
olan kurum ve kuruluş arşivlerinin konservasyon ihtiyacı ise bizzat Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı arşiv uzmanlarının katılımıyla sağlanabilir. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün üzerinde durması gereken diğer bir konu ise arşiv 
otomasyonunun daha hızlı ve kullanılır hale getirilmesidir. Bilgi ağları aracılığıyla, 
üniversiteler dahil olmak üzere kütüphaneler ve araştırma merkezleri gibi geniş çevrelere 
hizmet verilmelidir. Devlet yönetimi ve yöneticileri ile kişilerin bireysel haklarını ihlal edecek 
belge ve bilgiler haricindeki dokümanların, Internet aracılığıyla araştırmacılara sunulması 
hem arşivci hem de kullanıcılar açısından büyük rahatlıklar sağlayacaktır. Arşiv otomasyonu 
hizmeti, sadece Devlet Arşivleri'nde değil, belgelerin oluştuğu bütün kurumlarda da 
sunulması gereken bir hizmet olmalıdır. Đdari teşkilat yapısı ve arşivcilik mesleği gelişmiş 
olan bir çok ülke, devlet ve millet hayatını ilgilendiren önemli bilgiler ile kişi hak ve 
özgürlüklerini sınırlandıran bilgi ve belgeler haricindeki kokümanların, veritabanları ve bilgi 
ağları vasıtasıyla isteyenlere iletilmesini, bilgi edinme özgürlüğü kapsamı içinde 
görmektedirler. Bundan dolayı gerekli yasal düzenlemelerini yaparak, hukuki çerçeveler 
dahilinde bir takım resmi evraklarını halka sunmaktan sakınca görmemektedirler. Ülkemizde 
de durum böyle olmalıdır ve başlangıç olarak önemli bazı dokümanların bilgi ağlarına 
aktarılması gerekmektedir. Örneğin, arşiv katalogları gibi bilgiye erişim kaynaklarının, 
Internek üzerinden araştırmacılara sunulması güzel bir başlangıç olabilir. aRaştırmalarını 
tamamlayabilmek için Türkiye'inin çeşitli yerlerinden Ankara ve Đstanbul gibi merkezi yerlere 
gelen araştırmacıların, bulundukları yerlerden bir takım bilgi ve belgelere ulaşabilmeleri, 
kendileri açısından olduğu gibi arşiv çalışanları için de kolaylıklar sağlayacaktır.  

Bu faaliyetleri yapabilmenin temel şartlarından biri, gerekli maddi desteğin ve yetkinin temin 
edilmesini sağlayacak olan yasal düzenlemelerin yapılmasını önermek ve teşvik etmektir. 

Bugüne kadar farklı mesleki gruplar tarafından yürütülen arşiv hizmetleri, bundan böyle 
mesleki eğitimini tamamlamış kişiler tarafından sürdürülmelidir. Aksi taktirde, oldukça farklı 
tür ve biçimlerde üretilmiş olan arşiv malzemeleri, geçmişte olduğu gibi arşivcilik teknik ve 
uygulamalarına ters düşecek ve karışıklığa neden olacak bir şekilde tasnife tabi tutulacak veya 
dosyalanacaklardır. Bu ve benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, yeni alınacak arşiv personelini, arşivcilik bölümlerinden mezun olmuş kişilerden 
seçerek diğer kurumlara örnek teşkil etmelidir. 

Geçtiğimiz Ocak ayında Đstanbul'da "Arşiv-Der" adı altında bir arşivciler derneğinin kurulmuş 
olması, geç kalınmış olmasına karşın çok güzel bir gelişmedir. Kurulan bu derneğin yapısı ve 
tüzüğü hakkında fazla bir bilgiye sahip olmasak da arşivcili ğin gelişimine ve mesleki 
problemlerin çözümüne katkıda bulunacak bir ortamın oluşması kaydadeğer bir ilerlemedir.  



Hüseyin Odabaş. (1998)."Arşivcili ğimize Genel Bir Bakış ve 
Arşiv Meselelerimiz", I. Milli Arsiv Surasi (Tebligler-
Tartismalar) <20-21 Nisan 1998, Ankara> içinde (661-
665). Ankara: Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel 
Müdürlugu. 

3 

 

Kurulan bu dernek gerek ülkemizde arşivcilik ilminin henüz çok yeni bir meslek olması 
gerekse sözkonusu derneğin çok genç bir kuruluş olması nedeniyle bir hayli ağır bir yük ile 
karşı karşıya kalacaktır. Arşiv-Der, yeni projelerin üretilebilmesi için, bir takım özel sektör ve 
kurum arşivlerinde çalışanlar ile arşivcilik eğitimi veren akademisyenleri bir araya 
getirebilmeli, görüş alışverişinin sağlanacağı bir ortam oluşturmalıdır.  

Ülkemizde, arşivcilik alanındaki ilk dernek olma özelliğine sahip olan Arşiv-Der'in atmasının 
uygun olacağı adımlar şu şekilde sıralanabilir: 

a. Türk arşivcili ğinin tarihini, gelişimini incelemek, araştırmak ve bir bütünlük içerisinde 
yayınlamak, 
b. Yayınlanan ve yayınlanacak olan arşiv literatürünün yurt içi ve dışında tanıtımını yapmak, 
c. Tarihi ve günümüz arşivcili ği ile ilgisi olan bütün kurum, kuruluş, araştırma merkezleri, 
üniversiteler, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde bulunarak, gerekli talepleri karşılamak, 
d. Süreli ve süresiz yayınlar yapmak. Kongre, konferans, sempozyum ve toplantılar 
düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, 
e. Önemli bazı yerlerde şubeler açarak, buralarda isteyenlere dokümantasyon hizmetleri 
vermek, 
f. Arşivcilik alanında yayınlanan ve yayınlanacak olan bütün materyallerin bibliyografik 
denetimini ve basımını sağlamak, 
g. Finansal kaynak temin ederek, arşivcilik eğitimi almakta olan başarılı öğrencilere 
karşılıksız burs vermek, 
h. Çeşitli arşiv kurumlarında çalışan personelin, sosyal ve ekonomik haklarını tespit edip, 
düzeltilmesi gereken sorunlar için tekliflerde bulunmak, 
i. Arşivcilik eğitimi gören öğrencilere, mesleki uygulamalarını yapabilmeleri için laboratuar 
niteliğinde dokümanlara sahip olmak şeklinde sıralayabiliriz. 

Kurulmuş olan bu derneğin bir tabela derneği olmaması için bütün arşivistler ile arşivcili ğe 
katkıda bulunmak isteyen diğer meslek mensuplarının biraraya gelmesi ve yeni bir şeyler 
üretip sorunların çözümü konusunda fikir birliğine varması en doğru sonuç olacaktır.  
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