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Records Management Practices in the Course of
Globalization in European Union and Turkey

ÖÖzzggüürr KKÜÜLLCCÜÜ**

ÖÖzz

Çal›flmada 90’l› y›llarla birlikte h›z kazanan küreselleflme süreci, bu sürecin
uzant›s› olarak Avrupa Birli¤i (AB) içerisinde belge ve arflivcilik alanlar›na yöne-
lik uygulamalar ele al›nmaktad›r. Bu noktada belge ve arfliv yönetimine dönük
olarak AB bütünleflme süreci ile ortaya ç›kan düzenlemeler, giriflim, proje,
uygulama modelleri ve standartlar tan›t›lmakta ve de¤erlendirilmektedir.
Giderek sürecin bir parças› olarak ülkemizde, belge ve arfliv uygulamalar›n›n
AB aç›s›ndan gelifltirilmesine dönük yaklafl›mlar de¤erlendirilmektedir. 

AAnnaahhttaarr ssöözzccüükklleerr:: Belge yönetimi, Arflivler, Avrupa Birli¤i, Küreselleflme,
Standartlaflma, Türkiye.

AAbbssttrraacctt

The practices being realised in records and archive management in European
Union during the accelerated globalisation after 1990’s was examined. In that
respect entrepreneurial initiatives, projects, regulations, practice oriented
models and standards, which appeared in the course of EU integration of
Turkey were overviewed. Moreover, the approaches of the EU in the realm of
the European integration process, which may have chances to effect the
development of records and archival practices in Turkey, were discussed and
evaluated.

KKeeyywwoorrddss:: Records management, Archives, European Union; Globalization,
Standardization, Turkey.

GGiirriiflfl

Küreselleflme, farkl› ülkeler aras›ndaki ekonomik ve sosyal iliflkilerin di¤erle-
rine ba¤l› oldu¤u bir iflbirli¤i ve ortak kalk›nma anlay›fl› olarak, izlerini
yüzy›l›m›z›n ortalar›ndan itibaren görmeye bafllad›¤›m›z bir yeniden
yap›lanma anlay›fl› sürecidir. Bu sürecin etkisi toplumsal hayat›n her yönünde
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oldu¤u gibi yönetim yaklafl›mlar›nda da gözlemlenmektedir. Genel olarak 20.
yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren yönetim anlay›fl›nda gözlenen de¤iflimi, kifliler-
den çok sisteme, anl›k kararlardan çok kapsaml› düzenlemelere, kat› disiplin-
den çok kaliteye, sözlü kültürden çok yaz›l› kültüre ve kapal› örgütlerden aç›k
örgütlere do¤ru yönelim olarak özetlemek mümkündür. Yine ayn› dönemde
belge yönetimi disiplininin geliflimini gözlemlemek flafl›rt›c› de¤ildir. Yürütülen
faaliyetler sonucu üretilen belgeleri kültür miras›n›n bir parças› ya da yasal
delil niteli¤inden ötürü saklama e¤iliminde olan geleneksel arflivcili¤in
çal›flma alan›n›, depolardan belgelerin üretildi¤i alanlara tafl›mas›, belge
yönetiminin ortaya ç›k›fl›na zemin haz›rlayan unsurlar aras›nda say›labilir.
Öte yandan yönetimin, artan bilgi gereksinimi ve daha da karmafl›klaflan iliflki
ve iletiflim modelleri içerisinde, belgelere yönelik sistemli düzenlemelere
duydu¤u gereksinimin, belge yönetiminin gelifliminde önemli bir rolü oldu¤u
düflünülmektedir. Giderek h›zlanan de¤iflim ve bütünleflme rüzgâr›nda belge
yönetiminin, önemini kaybeden de¤il önemini ve çal›flma kapsam›n›
geniflleten, hatta kendilerini belge yöneticisi olarak adland›ranlar›n dahi,
zaman zaman alan›n d›fl›nda kalmalar›na yol açacak kapsama ulaflmas›
dikkat çekmektedir. 

Günümüzde belge yönetimi çal›flmalar›n›n, küreselleflme ve iletiflim
olanaklar›n›n art›fl›ndan ciddi biçimde etkilendi¤inden söz edilebilir.
Küreselleflme her alanda oldu¤u gibi belge yönetimi çal›flmalar›n› da
derinden etkilemekte ve ortak çal›flmalar›n yap›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
‹letiflim olanaklar›n›n art›fl› ise, belge yönetimi alan›nda gerçeklefltirilen teorik
çal›flmalar›n ve uygulamalar›n daha genifl kitlelere son derece h›zl› biçimde
ulaflmas›na olanak sa¤lamaktad›r. Bu etkenlerle belge yönetimi alan›nda
uluslararas› düzenlemelere duyulan gereksinimi art›rmakta ve gelifltirilen
standartlar›n k›sa sürede yayg›nlaflmas› olana¤›n› sa¤lamaktad›r.

Küreselleflme sürecinin en önemli yap› tafllar›ndan Avrupa Birli¤i (AB),
etkinli¤i ve faaliyet alan›n› 1990’l› y›llarla birlikte h›zla geniflletmifl, pek çok
alanda oldu¤u gibi belge yönetimi alan›nda da ciddi giriflimlerin ve ortak
çal›flmalar›n yürütüldü¤ü bir platform durumuna yükselmifltir. AB sürecinin
belge yönetimine etkisini üç yönden de¤erlendirmek mümkündür. Öncelikle,
AB’nin ortaya koydu¤u yasal ve idari uygulamalar için uyum sürecinin gerek-
tirdi¤i kurumsal yeniden yap›lanma süreci, belge ifllemleri ve belge yönetimi
çal›flmalar›n› etkilemektedir. ‹kinci etki, AB çat›s› alt›nda belge yönetimi
alan›nda gelifltirilen uygulama modelleriyle ortaya ç›kmaktad›r. Üçüncü etki,
AB çerçevesinde kültürel miras›n bir parças› olarak de¤erlendirilen, farkl›
ülkelere ait belgesel kaynaklar›n ortak kullan›m›na dönük oluflturulan proje ve
uygulamalar arac›l›¤›yla gerçekleflmektedir. 
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AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii’’nniinn GGeelliiflfliimmii 

1957 y›l›nda alt› Avrupa ülkesinin bir araya gelmesiyle oluflan Avrupa
Ekonomik Toplulu¤u (AET), 1992 y›l›nda Avrupa Birli¤i (AB) ad›n› alm›flt›r.
Geniflleme perspektifini giderek art›ran ve s›n›rlar›n› geniflleten AB
ekonomik, siyasi, sosyal ve hukuksal bir olufluma dönüflmüfltür. Halen 25
ülkenin üye oldu¤u AB, içlerinde Türkiye’nin de yer ald›¤› 4 aday ülkeyle
(Bulgaristan, Romanya, Türkiye, H›rvatistan) müzakereleri sürdürmektedir
(Türkiye Avrupa Birli¤i Karma Parlamento Komisyonu 2006).

Günümüzde AB’nin kendi yasama, yürütme ve yarg› organlar› vard›r ve
uluslar üstü kurumlar›yla pek çok alanda üye hatta aday ülkeler üzerinde
etkinli¤e sahiptir. Bu kurumlar aras›nda Avrupa Birli¤i Konseyi (Council of
Europe) AB’nin en yüksek politik organ›, Avrupa Birli¤i Bakanlar Konseyi
(The Council of Ministers) yasama ve karar alma organ›, Avrupa Birli¤i
Komisyonu (The Commission) yürütme organ›, Avrupa Parlamentosu (The
European Parliament), yasama ve yürütme faaliyetlerinin denetim organ›d›r.
Avrupa Say›fltay› (The Court of Audits), gelir ve harcamalar›n denetimi için
kurulmufltur. Avrupa Adalet Divan› (The Court of Justice) birlik
antlaflmalar›n›n uygulanmas› ve yorumlanmas›na yönelik çal›flmalar yürüt-
mektedir (Akçeken, 2003, ss. 24–29; Coflkun, 2001, ss. 121–131; Özcan,
1999, ss. 49–52). 

Yukar›da s›ralanan temel organlar›n yan›nda pek çok alt çal›flma kol-
lar›na sahip AB kurumsal yap›s›, Napolyon’dan günümüze “Tek Avrupa”
düflünü gerçeklefltirerek, günümüz rekabet koflullar›nda çok yönlü ama ortak
bir güç olabilmenin yollar›n› aramaktad›r. 

Tek Avrupa düflü hayata geçirilirken bütünleflmenin öncelikle hedeflendi¤i
üç alan ön plana ç›kmaktad›r. Yeni bilgi ve teknoloji üretimi, yönetsel ve idari
sistemlerin uyumlulu¤u, kültürel miras›n korunmas› ve buna ba¤l› olarak
ortak kültür kimli¤inin oluflturulmas› AB sürecinin öncelikli hedefleri
aras›ndad›r. Bu üç alan do¤rudan belge ve arfliv çal›flmalar›yla oldukça
yak›ndan iliflkilidir. ‹lerleyen bölümlerde ifade edilece¤i gibi, elektronik iletiflim
ve e-ticaret uygulamalar›n›n elektronik belge yönetimi rehber modelleri ve
standartlar› olmadan yürütülmesi mümkün de¤ildir. Kurumlar için giderek
vazgeçilmez hale gelen ve yönetsel faaliyetlerin de oldukça önemli bir
bölümünün yürütüldü¤ü elektronik ortama yönelik bütünleflik sistemlerin
gelifltirilmesi, bugün AB’nin öncelikli hedefleri aras›ndad›r. Bir di¤er önemli
konuyu yönetsel ve idari uyumluluk oluflturmaktad›r. AB süreci kapsam›nda,
binlerce sayfadan oluflan ve hemen hemen yaflam›n her alan›na iliflkin
düzenlemeler oldu¤u bilinmektedir. Kurumlarda belge ve arfliv çal›flmalar›n›n
önemli bir bölümünü, idari ve yasal gereklilikler do¤rultusunda kurumsal
iletiflim, do¤rulama ve onay faaliyetleri oluflturmaktad›r. Belge ve arfliv
çal›flmalar› idari ve yasal gerekliliklere uygun ve olmak durumundad›r. ‹dari
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ve yasal koflullardaki de¤iflimler do¤rultusunda belge ifllemlerinin yeniden
düzenlemesi ve eflgüdümleflmesi oldukça önemlidir. Bu çerçevede AB
sürecinde belge ve arfliv çal›flmalar›n›n yeni oluflan idari ve yasal çerçevede
tan›mlanmas› ve uygun programlar›n gelifltirilmesi gerekmektedir. Ortak
kültür yaklafl›m› ve geçmifle dönük kültürel miras›n korunmas› AB çerçeve
programlar›n›n öncelikli hedefleri aras›nda s›ralanmaktad›r. Günümüzde AB
çerçevesinde gelifltirilen projeler içerisinde, AB üst kimli¤inin oluflumu ve
genifl kesimlerce benimsenmesinin arac› olarak arfliv, müze, kütüphane gibi
bu miras›n tafl›y›c›s› konumundaki kurumlar›n desteklenmesi ve kullan›m›na
dönük bütünleflik yaklafl›mlar oldukça popülerdir. Bu çerçevede yaz›l› tarih
kal›t› olan arflivlerin ortak kullan›m›, AB sürecini destekleyen en önemli
araçlardan biri konumundad›r. 

AAvvrruuppaa’’ddaa BBeellggee vvee AArrflfliivv ÇÇaall››flflmmaallaarr››nn››nn GGeeççmmiiflfliinnee KK››ssaa BBiirr BBaakk››flfl

Belgelerin arflivlere gelmeden üretim aflamas›ndan bafllanarak denetimine
dayal› belge yönetimi yaklafl›m›n›n, ABD Ulusal Arflivinin kuruluflu ile gün-
deme girdi¤i, sonras›nda Hoover Komisyonu çal›flmalar›yla yaflam döngüsü
çerçevesinde tan›mland›¤› bilinmektedir. Yeni K›ta’da ortaya ç›kan
yaklafl›m›n, uzunca bir süre Eski K›ta Avrupa’ya etkisi zay›f kalm›flt›r.
Avrupa’da ilk kez 50’li y›llarda ‹ngiltere’de belge yönetimi çal›flmalar›
bafllam›fl, 90’l› y›llarla birlikte AB’nin de etkisiyle çal›flmalar ivme kazanm›flt›r
(Cook, 1986, s. 53; Doug, 1996, ss. 212–214; Penn, 1994, s. 5). 

Öte yandan köklü bir tarih ve kurumsallaflma kültürü olan Avrupa ülkeleri,
arfliv ve arflivcilik tarihi aç›s›ndan son derece zengin bir geçmifle sahiptir.
1789 Frans›z Devrimi ile bafllayan, sanayileflme süreci ile geliflen ulusal
devletler ve bu devletler içerisinde flekillenen kurumsal iflletmeler, yeniden
düzenlenen yasal ve yönetsel yap›lar›na uygun belgeleri üretmifl ve kul-
lanm›fllard›r. Devrim ile birlikte Fransa’daki ilk geliflmelerden birisi, Frans›z
Ulusal Arflivi (Archives Nationales)’in kurulmas› olmufltur. Frans›z Ulusal
Arflivi, çal›flma kapsam›na resmi nitelikteki tüm kurumlar› alarak, arfliv
çal›flmalar›nda eflgüdüme gidilmesi için ortak programlar gelifltirilmesine
çal›flm›flt›r. Bu geliflmelerin peflinden 1838 y›l›nda ‹ngiliz Devlet Arfliv Yasas›
(British Public Record Office Act)’n›n ç›kar›ld›¤›na tan›k oluyoruz (Bradsher,
1988, ss. 25–28; Eden ve Feather, 1997, s. 3). Osmanl› Devleti ulusal arflivi
niteli¤indeki Hazine-i Evrak’›n kurulmas› çal›flmalar›, 1845 y›l›nda bafllat›lm›fl
ve 1849 y›l›nda Hazine-i Evrak’a iliflkin ilk nizamname yay›mlanm›flt›r (T.C.
Baflbakanl›k Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü Osmanl› Arflivleri Daire
Baflkanl›¤›, 2000). Yüzy›l›n bafl›nda Almanya’da Friedrich Meinecke ilk kez
arflivlerde al›koyma ve düzenleme programlar›n› dile getirmifltir.
Meinecke’nin ortaya koydu¤u ilkeler, k›sa zamanda Almanya’da resmi
yaz›flmalar›n düzenlenmesini belirleyen yasal uygulamalara dönüflmüfltür.
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Provenans ve organik düzenlemeye dayanan ve Meinecke’nin yaklafl›m›n›n
öncülü¤ünde yasal çerçeveye kavuflan uygulamalar, uzun y›llar belge ve
arfliv çal›flmalar›n› belirleyen ilkeler olarak kabul edilmifltir. Öte yandan
‹ngiltere’de 1950 tarihinde yay›mlanan Grigg Raporu ve 1981’de bu raporun
gelifltirilmesiyle oluflturulan Wilson Raporu, ‹ngiliz Ulusal Arflivi (British Public
Records Office) ve UNESCO’nun ortak çal›flmalar›n›n bir ürünüdür. Bu rapor-
larda, belge ve arfliv çal›flmalar›na yönelik genel bir çerçeve çizilirken, baz›
ölçütler üzerinde durulmaktad›r. Bu ölçütler genel olarak; “tarafs›zl›k”, “her-
hangi bir kullan›c› grubunun özelli¤ine de¤il tüm kullan›c› kitlesinin beklenti-
leri düflünülere hizmet ilkelerinin belirlenmesi”, “objektiflik”, “ifllemleri yürüten
personelin kiflisel e¤ilimlerinin yürüttü¤ü çal›flmalara yans›t›lmamas›”, “pro-
fesyonellik”, “arfliv çal›flmalar›n› yürütecek personelin arflivist kimli¤ine sahip
uzman kiflilerden oluflmas›n›n sa¤lanmas›” vb. olarak s›ralanmaktad›r. Yine
belge ve arfliv çal›flmalar›n›n baflar›s› için, bu çal›flmalar› etkileyen ya da
belirleyen tüm kurumsal yap›n›n analiz edilmesi, arfliv öncesi belge
çal›flmalar› ve arfliv çal›flmalar›nda uygulanacak yasal ifllemlerin bu
çerçevede oluflturulmas›, raporlar içerisinde de¤inilen konular aras›ndad›r
(Cook, 1986, s. 52; UNESCO, 1987, s. 5).

Avrupa’da, uzunca bir süre belge yönetimini arfliv alt alan›nda tan›mlama
e¤ilimi görülmüfltür. ‹ngiltere’de 1950’li y›llar›n sonlar›ndan itibaren bölgesel
anlamda hizmet veren belge bürolar› (records offices) görevlerini, güncel bel-
gelerden güncel olmayanlar›n ay›klanarak arflive nakline karar vermek olarak
tan›mlam›fllard›r. Da¤›n›k biçimde çal›flmalar›n› yürüten bu bürolar 1968
y›l›nda, Arflivciler Derne¤i’ne (Society of Archivists) ba¤l› Belge Yönetim
Grubunun (Records Management Group) çat›s› alt›nda toplanm›fl ve
çal›flmalar›n› 1977 y›l›na kadar devam ettirmifllerdir. ‹ngiltere’de belge yöne-
timine dönük yeni bir yaklafl›m olarak ortaya ç›kan oluflum, 1987 y›l›nda kuru-
lan Büyük Britanya Belge Yönetimi Derne¤i’dir (Records Management
Society of Great Britain). Dernek, pek çok yay›n faaliyetini de yürütmektedir.
Bu yeni oluflumu ay›ran en temel fark, belge yönetimini ba¤›ms›z bir disiplin
olarak, arfliv çal›flmalar›n›n d›fl›nda de¤erlendirilmesi sav›n› büyük ölçüde
savunuyor olmas›d›r (Cook, 1993, s. 27).

AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii SSüürreeccii vvee BBeellggee YYöönneettiimmii ÇÇaall››flflmmaallaarr››

AB sürecinin belge yönetimi çal›flmalar›n›n geliflimine etkisi aç›s›ndan,
önceleri ulusal düzeyde zamanla AB çerçevesinde gelifltirilen yasal düzen-
lemelerin üzerinde durulmas›nda yarar vard›r. Bu çerçevede “Veri Koruma
Yasas›” ad› alt›nda gelifltirilen düzenlemeler dikkat çekmektedir. 

Avrupa’da ilk Veri Koruma Yasas› (Data Protection Act) 1973 y›l›nda
‹sveç’te kabul edilmifltir. Bu yasa belge yönetimi ve belge koruma
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çal›flmalar›n› do¤rudan etkilemifltir. Gelifltirilen düzenleme, yurttafllar›n elek-
tronik ya da bas›l› formatta belgelere serbest eriflimine imkân sa¤lam›fl ve bil-
ginin mahremiyeti hakk›nda ilkeleri ortaya koymufltur. Avrupa Konseyi Veri
Koruma Konvansiyonu’nun (European Commission’s Data Protection
Convention) 1981 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i ilk toplant›da al›nan kararlar›n
ard›ndan, pek çok Avrupa ülkesinin kendi ulusal veri koruma yasalar›n›
haz›rlam›fllard›r. 90’l› y›llarla birlikte içerlerinde Almanya, Avusturya, Belçika,
Danimarka, Hollanda, Lüksemburg ve Norveç’in de bulundu¤u pek çok
Avrupa ülkesi, benzer yasal düzenlemeler yapm›fllard›r. Öte yandan
ç›kart›lan veri koruma yasalar›n›n ‹ngiltere, ‹spanya ve Portekiz’in de yer
ald›¤› baz› Avrupa ülkelerinde, anayasal güvenceye al›nd›¤› dile getirilmek-
tedir. Gelifltirilen düzenlemeler içerisinde 1984 tarihinde ‹ngiliz Parlamentosu
taraf›ndan kabul edilen Veri Koruma Yasas›’n›n, belge yönetimi çal›flmalar›na
oldukça ayr›nt›l› biçimde yer verdi¤i ifade edilmektedir (Data Protection Act,
1998; Stephens, 1998, s. 73). Avrupa genelinde veri koruma yasas› ad›
alt›nda kabul edilen düzenlemelerde afla¤›daki bafll›klar üzerinde durulmak-
tad›r:

„ Yasal düzenlemeler genel olarak üretilen bilgi ve belge kaynaklar›na
serbest eriflimi, bunlar›n aç›klanmas› ve yönetimine dönük ilkeler ele
almaktad›r.

„ Baz› ülkelerdeki yasal düzenlemeler sadece kamu kesimini kap-
sarken, kimi düzenlemeler kamu ve özel kesimin tamam›n› içine
almaktad›r.

„ Düzenlemelerde bilginin güncelli¤i ve yenilenebilirli¤i özellikle vurgu-
lanmaktad›r. 

„ Ç›kart›lan düzenlemelerde bilgiye izinsiz eriflimin engellenmesi
amaçlanmaktad›r.

„ Düzenlemelerin tamam›na yak›n›nda, kiflilerin kendileri hakk›nda
tutulan kay›tlara erifliminin önündeki engellerin kald›r›lmas› dile getir-
ilmektedir. Yine bu kapsamda yanl›fl ya da eksik tutulan bilgilerin
düzeltilmesi talebinde bulunma hakk› ve gere¤i konusundaki
yapt›r›mlar vurgulanmaktad›r (Stephens, 1998, s. 74). 

Bu kapsamda AB’de, birlik içerisinde bilginin serbest dolafl›m› üzerine bir
yönetmelik haz›rlanm›flt›r. Bu yönetmelikte genel olarak afla¤›daki unsurlar
üzerinde durulmaktad›r:

„ Yönetmelik ortam› ne olursa olsun kiflisel bilgilerin yer ald›¤› tüm kay-
naklar› kapsamaktad›r. 

„ Kiflisel bilgilere, yap›land›r›lm›fl formatlar›yla belgelere, kolay eriflim
sa¤lamak için dosyalama sistemlerinin gelifltirilmesi gerekti¤ine
de¤inilmektedir.
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„ Yönetmelikte organizasyonlar›n ve veri iflleyen kurumlar›n; kiflilerin
etnik kökeni, politik duruflu, dini inançlar› ve ticari iliflkileri hakk›nda
bilgi toplamas› yasaklanmaktad›r. 

„ Baz› ülkelerdeki düzenlemeler gibi, kiflilerin kendileri hakk›nda tutu-
lan bilgilere eriflim için var olan sisteme herhangi bir üyelik kayd›
yapmalar›na gerek olmad›¤›, böyle bir istek geldi¤inde ilgili kurumun
bunu do¤rudan de¤erlendirmeye almas› gerekti¤i üzerinde durul-
maktad›r. 

„ AB taraf›ndan ç›kart›lan Yönetmelik, kiflisel verilerin sadece kullan›m›
de¤il, üzerinde yürütülen tüm çal›flmalar› kapsamaktad›r. Yönetmelik
veri iflleme, sa¤lama, kaydetme, organizasyon, depolama, eriflim,
dan›flma, kullan›m, yay›m ya da gerekliyse imha uygulamalar›n› içine
almaktad›r (Stephens, 1998, s. 75).

Öte yandan AB içerisinde baz› ülkeler, kendi gereksinimleri do¤rultusun-
da özellikle elektronik belge ve arfliv çal›flmalar›na dönük çeflitli uygulamalar
gerçeklefltirmifllerdir. Oldukça güncel olan çal›flmalar AB aç›s›ndan elektronik
belge yönetimi konusunda artan ilginin bir göstergesidir. Afla¤›da bu
çal›flmalara ülke perspektiflerinden çeflitli örnekler sunulmaktad›r.

AAllmmaannyyaa’da e-Avrupa çal›flmalar›n› destekleyen ulusal program,
BundOnline 2005 olarak adland›r›lmaktad›r. Kamu kesiminde e-devlet
çal›flmalar›n› do¤rudan federal hükümetler yönlendirmektedir. Alman
hükümeti k›sa ad› DOME (Document Management and Electronic Archival)
olan Doküman Yönetimi ve Elektronik Arflivler Standard›n› oluflturmufltur.
DOME Standard›’n›n elektronik belge yönetimi çal›flmalar›n›n tüm yönlerini
ele alan oldukça kapsaml› bir düzenleme oldu¤u üzerinde durulmaktad›r.
DOME genel olarak üç bafll›kta ele al›nmaktad›r. 

1. Belge Kay›t Sistemi (Records Registry System): Elektronik belge
yönetimi çal›flmalar›nda kullan›lacak bir gömü (thesaurus) ve hiyerarflik
düzenden oluflan yap›y› ortaya koymaktad›r.

2. Elektronik Dosya Sistemi (Electronic Folder System): Kâ¤›t ortamda-
ki belgelerin de dâhil oldu¤u, bir olay ya da kifliye ait tüm dokümanlara yöne-
lik arfliv ve doküman yönetim sistemini, çevresel unsurlarla birlikte kap-
samaktad›r. 

3. ‹fl Süreç Yönetimi (Business Processes Management): Kurumsal ifl
ak›fl›n›n, elektronik ve elci olarak tüm boyutlar›yla ele al›nd›¤› bütünsel bir sis-
temi ortaya koymaktad›r (Waldron, 2004, s. 35).

FFrraannssaa’da uzunca bir süre elektronik belgelerin güvenilirli¤i sorun olarak
alg›lanm›flt›r. Ancak son dönemlerde elektronik belgelerin delil niteli¤ini onay-
layan yasal düzenlemeler gerçeklefltirilmifltir. Frans›z ulusal standartlar›
içerisinde yer alan NF Z 42-013 elektronik belgelerin uyumlulu¤u üzerine
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düzenlemeleri içermektedir. ‹lgili düzenlemeyi esas olarak ISO’nun, Frans›z
Ulusal Standartlar Örgütü AFNOR ile birlikte Elektronik Veri Depolama
Standard›n› gelifltirme çal›flmalar›n› bafllatt›¤›na de¤inilmektedir (Waldron,
2004, s. 34).

HHoollllaannddaa di¤er Avrupa ülkelerini takip ederek, kamusal alanda ifl ve
ifllemlerin yüzde 25’nini elektronik ortama tafl›may› baflarm›flt›r. Elektronik
Devlet ‹çin Eylem Program› (Action Program for Electronic Government)
ad›yla yürütülen çal›flmalar, yerel a¤ altyap›s›n›n gelifltirilmesi ve güvenli
haberleflme gibi özellikle altyap›ya yönelik iyilefltirmeyi amaçlamaktad›r. Bu
kapsamda elektronik belge koruma, elektronik alt yap› çal›flmalar›n›n
ayr›lmaz bir parças› olarak de¤erlendirilmektedir. ‹lgili çal›flmalar›n Ulusal
Arfliv ve ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n ortak bir projesi çerçevesinde yürütüldü¤üne
de¤inilmektedir (Waldron, 2004, s. 32).

‹‹nnggiilltteerree’nin 2004’de kabul etti¤i Devletin Modernizasyonu Raporu
(White Paper on Modernizing Government) çerçevesinde, 2005 y›l› sonu
itibariyle tüm kamu kurumlar›nda merkezi idarelerce üretilen belgelerin
sadece elektronik belgelerden oluflmas›, merkezi ve yerel kamu hizmetlerinin
tümünün çevrimiçi olarak da gerçeklefltirilmesi öngörüsü (Waldron, 2004,
s. 32) hayata geçirilmifltir.

Geliflen koflullar de¤erlendirildi¤inde, e-devlet ve e-ifl çözümlerinin büyük
ölçüde iletiflim, haberleflme, bilgi ak›fl› gibi alanlarda h›zl›, etkin ve güvenilir
sistemleri amaçlad›¤› görülmektedir. Bu noktada belge yönetimi ve özelikle
elektronik belge yönetimi, çal›flmalar› ilgili amaçlar› destekleyen en önemli
araçlardan biri konumundad›r.

Avrupa’da belge yönetimi çal›flmalar› Kuzey Amerika’da ya da
Avustralya’da oldu¤u gibi uzunca süre güncel ifl sürecinin bir parças› olarak
de¤il, arfliv çal›flmalar›n›n uzant›s› olarak de¤erlendirilmifltir. Ancak 2000’li
y›llarla birlikte teknoloji, AB ve meslek derneklerinin de etkisiyle koflullar
de¤iflmeye bafllam›flt›r. Bu de¤iflimde afla¤›daki geliflmeler etkili olmufltur:

„ E-ticaret ve elektronik imza üzerine Avrupa Komisyonu yönetmelik-
leri (directories), özel ve kamu kesiminde elektronik belge yönetimi
sistemlerine duyulan gereksinimin artmas›.

„ Avrupa Komisyonu, Uluslararas› Arfliv Konseyi (International
Archival Council; ICA) meslek dernekleri ve ilgili di¤er kurumlar›n
ortak çal›flmalar›. 

Bu noktada, AB geniflleme politikalar› içerisinde arfliv yönetimi
çal›flmalar›na özel önem gösterilmesi karar› al›nm›flt›r. E-Avrupa giriflimine
kat›lan ülkelerin, kamu yönetiminin modernizasyonu ve e-ifl çözümleri üzeri-
ne odakland›klar› dikkat çekmektedir. 90’l› y›larda Avrupa’daki ülkelerin kendi
gereksinimleri do¤rultusunda haz›rlad›¤› elektronik ortamda belge yönetimi
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çal›flmalar›n› tan›mlayan düzenlemeler, AB’nin etkinlik alan›n›
geniflletmesiyle, AB düzenlemelerine dönüflmeye bafllam›flt›r. Bu kapsamda
belge ve arfliv çal›flmalar›n› do¤rudan ilgilendiren;

„ Elektronik kontratlarda e-Ticaret Yönetmeli¤i,
„ Dijital imzay› yasallaflt›ran Dijital ‹mza Yönetmeli¤i,
„ Elektronik bilgi ve doküman yönetimi üzerine Elektronik Veri De¤iflim

Yönetmeli¤i (Electronik Data Interchange Directive), 
„ Bilgiye serbest eriflim üzerine Bilginin Serbestli¤i Yasas› (Freedom of

Information Act),
„ Kiflisel bilgilerin korunmas› ve de¤erlendirilmesi üzerine Veri Koruma

Yasas› (Waldron, 2004, s. 31) ç›kart›lm›fl ve uygulamaya
konulmufltur. 

AB yeni yüzy›lda h›zl› biçimde say›sallaflmaya yönelmektedir. Bu duru-
mun en yo¤un etkisini, daha önce kâ¤›t üzerinde gerçekleflen çal›flmalar›n
elektronik ortamda yürütülmeye bafllamas›nda görmek mümkündür.
Günümüzün elektronik ortam› etkili ve h›zl› iletiflim için vazgeçilmez
görülmektedir. Yeni koflullar›n yasal alt yap›s›n›n haz›rlanmas› ve uygulama
problemlerinin çözümünde elektronik iletiflim ve belge yönetim programlar›na
duyulan gereksinim artmaktad›r. Günümüzde elektronik depolaman›n klasik
depolamaya göre daha ucuz hale gelmesi ve depolama kapasitesinin her y›l
iki kat›n›n üzerinde artmas› gibi etkenlerle birlikte (Spratt, 2003, s. 9),
say›sallaflma sürecinin artarak sürece¤ini söylemek mümkündür. 

AB içerisinde e-ticaret ve e-devlet çal›flmalar›n›n bir parças› olarak
oluflturulan ‹dareciler Aras›nda Veri De¤iflimi Giriflimi (Interchange of Data
Between Administration; IDA) ayn› zamanda, AB içerisinde elektronik belge
yönetimi alan›nda ciddi çal›flmalar›n öncülü¤ünü yapm›flt›r. IDA, 1996 y›l›nda
ilk kez düzenlenen DLM Forumunu** (Document Lifecycle Management
Form; Doküman Yaflam Döngüsü Yönetimi Forumu) desteklemifltir (Cain,
2003, s. 54). DLM Forumu, zamanla Avrupa Komisyonu içerisinde belge
yönetimi alan›nda ba¤›ms›z çal›flmalar›n yap›lmas›na olanak sa¤lam›flt›r. 

Forumun oluflturulmas› çal›flmalar›n›n 1991 y›l›na kadar uzand›¤› dile
getirilse de Avrupa Komisyonu’nun 1996 y›l›nda Brüksel’de yapt›¤› toplant›
sonucunda resmiyet kazanm›flt›r. Forum içerisinde kamu ve özel kesimden
belge ve arfliv yöneticileri, kamu yöneticileri ve bilgi teknolojisi uzmanlar› yer
almaktad›r. Forum genel olarak belge yönetimi, elektronik doküman ve bel-
geler ile arfliv hizmetleri aras›ndaki iliflkiyi sorgulamaya yönelmektedir. Forum
çerçevesinde ayr›ca ICA öncülü¤ünde gelifltirilen düzenlemelerin Avrupa
boyutunda tart›flmas› amaçlanmaktad›r (MacKenzie, 1999, s. 31).
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DLM içerisindeki çal›flmalar, üyeler birlikte aday ülkeleri de kapsayacak
flekilde genifllemifltir. 1999 y›l›nda ortaya ç›kan MoReq Standard›, DLM
Formu’nun bir ürünü olarak de¤erlendirilmektedir. Öte yandan AB Konseyinin
2003 y›l›nda düzenledi¤i, devlet baflkanlar›n›n kat›ld›¤› Arflivler Üzerine
Çözüm Toplant›s›’nda (Resolution on Archives), iyi korunmufl ve eriflilebilir
arflivlerin toplumun demokratikleflmesine hizmet etmesi üzerinde
durulmufltur (Waldron, 2004, s. 32).

Elektronik belgeler üzerine Avrupa Komisyonu’nun ald›¤› kararla
oluflturulan DLM Forumu çerçevesinde, günümüze de¤in oldukça genifl kap-
saml› çal›flmalar yürütmüfltür. Forumun öncelikli hedefleri aras›nda yer alan;
elektronik belgelerin yönetimi, ilgili konuda Avrupa ülkelerinin bilgilendirilme-
si ve bir elektronik belge yönetimi rehberi oluflturma çabalar› AB için oldukça
önemli sorunlar aras›nda say›lmaktad›r. DLM Forumu ile Avrupa boyutunda
elektronik belge yönetime dönük çok disiplinli ortakl›klar oluflturmak ve konu
ile ilgili Avrupa ülkeleri aras›nda karfl›l›kl› bilgi ak›fl›n› sa¤lamak amaçlan-
maktad›r. Forum AB içerisinde elektronik belgelerin yönetimine dönük en
önemli giriflim olarak tan›mlanmaktad›r (Donnes Lisibles par Machine [DLM],
1999; Stephen, 2001, s. 66). Ayr›ca bu giriflimler çerçevesinde Information
Summary on Archives (INSAR) ve European Archives News adl› iki süreli
yay›n yay›mlanmaktad›r (MacKenzie, 1999, s. 31). Forum çerçevesinde
Avrupa’da e-devletin desteklenmesi, ilgili alanda son geliflmelerin yakalan-
mas›, elektronik ortamdaki bilgi ve belgelere eriflimin mevcut durumu, sorun-
lar ve bunlar›n çözümüne yönelik oldukça kapsaml› araflt›rma raporlar›
yay›mlanm›flt›r (Cain, 2003, s. 54). Bu noktada 2002 tarihinde INSAR
taraf›ndan konferans bildirileri fleklinde yay›na dönüfltürülen, AB
çerçevesinde bilgi, belge ve doküman yönetimi üzerine bilimsel yaklafl›mlar-
dan oluflan 648 sayfal›k çal›flma oldukça önemli görülmektedir. DLM Forumu
Organizasyon Komitesi’nce haz›rlanan çal›flma afla¤›daki bafll›klarda ayr›nt›l›
bilgiler içermektedir: 

„ AB çerçevesinde elektronik belge yönetimi çal›flmalar› ve üst veri
unsurlar›,

„ Belge koruma, iletiflim ve uzun dönem saklama koflullar›n› tan›mlan-
mas›,

„ Say›sal ortamda bilimsel ve teknik belgelere yönelik ifllemler, 
„ De¤iflen koflullarda belge ve arfliv uzmanlar›n›n yetifltirilmesine

dönük e¤itim notlar›,
„ Otomatik indeksleme teknolojileri ve eriflim çözümleri,
„ Belgelere yönelik üst veri standartlar›n›n oluflturulmas› ve uygulan-

mas›,
„ Dijital imzan›n kullan›m› ve uygulamalar,
„ Say›sal kay›tlar›n yasal koflullar›n›n tan›mlanmas› (INSAR, 2002).
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AABB ‹‹ççeerriissiinnddee BBeellggee vvee AArrflfliivv ÇÇaall››flflmmaallaarr››nnaa YYöönneelliikk SSüürrddüürrüülleenn GGiirriiflfliimm
vvee PPrroojjeelleerr

AB içerisinde belge ve arflivcilik alanlar›ndaki geliflmelerin istenilen düzeye
ulaflmad›¤› dile getirilse de (Stephens, 2001, s. 66), belge yönetimine yöne-
lik olarak sürdürülen giriflim ve projeler söz konusudur. Bu çal›flmalar›n ç›k›fl
noktas› olarak, AB’nin ‹nternet, e-ticaret ve bilgi teknolojisi alanlar›nda
ABD’nin gerisinde kalmas› karfl›s›nda, öncelikle gerekli altyap› unsurlar›nda
iyilefltirmeler yapmaya yönelmesi gösterilmektedir.

AB ülkelerinde belge yönetimi alan›nda faaliyet gösteren dernekler,
ulusal arflivler ve çeflitli kurumlarca gelifltirilen ya da do¤rudan desteklenen
projeler ve rehberler, uluslararas› alanda bilgi ve belge yönetimi uygula-
malar›n›n gelifltirilmesine ›fl›k tutacak niteliktedir. Çok çeflitli alanlarda
oluflturulan bu çal›flmalara afla¤›daki örnekler verilebilir.

AABB AArrflfliivv AA¤¤›› (European Union Archive Network - EUAN).

Avrupa Komisyonu Info2000 Giriflimi taraf›ndan yürütülen Proje’nin amac›,
AB içerisinde arflivlere serbest eriflimi mümkün k›lmakt›r. Proje, AB içerisinde
yer alan ülkelere ait ulusal arflivlerin içeri¤ine yönelik bilgileri yurttafllar›n kul-
lan›m›na sunmakt›r. 1999’da bafllanan projeye ‹talya, ‹skoçya ve ‹sveç
arflivleri do¤rudan kat›lmaktad›r. AB bütçesinden Projeye 0,4 milyon Avroluk
destek sa¤lanm›flt›r (European Union Archive Network [EUAN], 2003).

AABB EE--‹‹ççeerriikk PPrrooggrraamm›› (European Union E-Content Programme). 

AB e-‹çerik Program›, Avrupa say›sal bilgi içeri¤inin üretimi, yay›m› ve kul-
lan›m›n› desteklemek amac›yla oluflturulmufltur. Proje kapsam›nda oluflan
içeri¤in, farkl› dillerde çevirisine yönelik çal›flmalar da yürütülmektedir. 2000
y›l›nda bafllayan proje 2001–2005 y›llar›n› kapsamaktad›r. Proje bütçesi
olarak AB taraf›ndan 100 milyon Avroluk kaynak tahsis edilmifltir. (European
Union [EU], 2005). E-‹çerik Program›n›n Türkiye’deki temas noktas›n› Devlet
Planlama Teflkilat› oluflturmaktad›r. Program taraf›ndan sa¤lanan mali
yard›mlarla baflta KOB‹’ler olmak üzere say›sal içerik pazar›nda yer alan
kurulufllar desteklenmektedir (Türkiye Biliflim Derne¤i, 2006, s. 39). 

AAçç››kk TToopplluumm AArrflfliivvlleerrii GGiirriiflfliimmii (Open Society Archives) 

Aç›k Toplum Arflivleri Giriflimi, II. Dünya Savafl› sonras›nda özellikle Do¤u
Avrupa ülkelerine yönelik araflt›rma ve kaynak gereksinimini karfl›lamak
üzere oluflturulmufltur. Do¤u Avrupa üniversitelerinin belge ve arfliv
çal›flmalar›n› düzenlemek giriflimin amaçlar› aras›ndad›r. fiu anda Merkezi
Avrupa Üniversitesi (Central European University) içerisinde hizmet vermek-
tedir. Ço¤unlu¤u Do¤u Avrupa ve Rusya kaynaklar›ndan oluflan 3000m2

alan› kaplayan bir arfliv koleksiyonu vard›r ve Soros Vakf› taraf›ndan destek-
lenmektedir (Central European University, 1995–2000).
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AArrflfliivv KKaayynnaakkllaarr››nn››nn KKoorruunnmmaass›› ÜÜzzeerriinnee KKaayynnaakk vvee BBiillggii GGeeççiiddii
(Gateway for Resources and Information on Preservation - GRIP)
Arfliv Kaynaklar›n›n Korunmas› Üzerine Kaynak ve Bilgi Geçidi, AB’nin dokü-
manter geçmiflinin korunmas› üzerine gerekli bilgilerin yer ald›¤› bir ortam
olarak gelifltirilmifltir. Oldukça zengin bir kaynak arflivine sahip GRIP üzerinde
tarihi bilgi ve belge kaynaklar›n›n korunmas› ile ilgili web siteleri, proje, orga-
nizasyon ve tart›flma gruplar›na eriflmek mümkündür. Portal yap›s›, Hollanda
Ulusal Arflivi (The National Archives of the Netherlands) ve Koruma ve Eriflim
Üzerine Avrupa Komisyonu (European Commission on Preservation and Access,
ECPA)’nun giriflimleri sonucunda kurulmufltur ve faaliyetlerini hâlihaz›rda
sürdürmektedir (European Commission on Preservation and Access, 2004).
AAvvrruuppaa AArrflfliivv AA¤¤›› (European Archival Network - EAN)
EARN, Avrupa’da yer alan tüm arflivlere eriflim için haz›rlanm›fl bir arfliv por-
tal› niteli¤indedir. 1998’de ‹sveç’te düzenlenen Avrupa Arfliv Zirvesi
(European Summit on Archives)’nin ald›¤› kararla kurulmufltur. Merkezi
Berne’dedir Portal içerisinde sunulan harita yard›m›yla, Avrupa arflivlerine
alfabetik ya da co¤rafi tarama ile eriflim mümkündür. EAN’›n çal›flmalar› ICA
Avrupa Temsilcili¤i (European Board of ICA) taraf›ndan yürütülmektedir.
‹sveç Federal Arflivleri (Swiss Federal Archives) portal›n web yöneticisi
konumundad›r. Portal›n amaçlar›;

„ Avrupa arflivlerine yönelik bilgi portal› olmak,
„ Avrupa arflivlerine yönelik bir tarama merkezi olmak,
„ Avrupa’da ve dünyada arflivler için bir ba¤lant› ve de¤iflim noktas›

olmak, fleklinde s›ralanmaktad›r (European Archival Network, 2006).
AAvvrruuppaa DDiiggiittaall AArrflfliivv vvee HHaaff››zzaa DDeeppoossuu PPrroojjeessii (Digital Archive and
Memory Storage Project - DAMS)
Avrupa Komisyonu Avrupa Üzerinde Uziletiflim Program› (Trans European
Telecommunication Network; Ten Telecom Program) çerçevesinde yürütülen
Proje, arfliv merkezleri ve arfliv kaynaklar›ndan yararlanan kiflilere özellefltiril-
mifl hizmetler ve araçlar sa¤lamak için, ‹nternet ortam›nda bir platform olufltur-
may› amaçlamaktad›r. Proje çerçevesinde, Avrupa’daki arfliv kaynaklar›ndan
‹nternet ortam›nda uz iletiflim araçlar› yard›m›yla yararlanma konusunda
çal›flmalar yürütülmektedir. 2002’de bafllanan ve merkezi Milano’da olan proje
2004 y›l›nda tamamlanm›flt›r (Europe DAMS Project, 2006).
AAvvrruuppaa GGöörrsseell AArrflfliivvii PPrroojjeessii ( European Visual Archive - EVA)
Projenin amac›, görsel kültür varl›klar›n› daha genifl halk kesimlerinin kul-
lan›m›na sunmakt›r. Avrupa Birli¤i’nin Info2000 grubu taraf›ndan desteklen-
mektedir. Proje kapsam›nda 1840’dan günümüze tarihi de¤ere sahip kolek-
siyonlar›ndan oluflan, yaklafl›k 18.025 foto¤raf say›sal ortama aktar›lm›fl ve
kullan›ma sunulmufltur (European Visual Archive, 2006).
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AAvvrruuppaa KKoonnsseeyyii AArrflfliivvlleerree EErriiflfliimm GGöözzlleemm PPrroojjeessii (Council of Europe
Access to Archives Monitoring Project) 

Bafllang›çta Avrupa kültürünün bir parças› oldu¤u düflünülen 22 ülkeye yöne-
lik olarak 2000 y›l›nda hayata geçirilen proje kapsam›nda, flu anda 48 ülke
arflivlerine eriflim ve ilgili arflivlere yönelik araflt›rma yap›labilmektedir. Proje
kapsam›nda ilgili ülkelerde arfliv kanunlar›, yönetmelikleri ve uygulamalar›
incelenmekte ve çeflitli araflt›rma raporlar› yay›mlanmaktad›r. Çal›flmalar
sonucu ortaya ç›kan öneriler, Arflivlere Eriflim Üzerine Avrupa Politikalar› ad›
alt›nda Avrupa Tavsiye Raporu olarak yay›mlanm›flt›r (International Council
on Archives [ICA], 2003).

BBaaflflll››ccaa KKaayynnaakk DDeeppoollaarr›› PPrroojjeessii (Repositories of Primary Sources)

Belge ve arfliv çal›flmalar›n› yürüten kifliler için haz›rlanm›fl bir portal
niteli¤indedir. Portal üzerinde dünyan›n çeflitli bölgelerinde yer alan yaklafl›k
5300 arfliv, el yazmas›, nadir eser, tarihi foto¤raflar ve di¤er önemli kay-
naklar›n yer ald›¤› siteler tan›mlanm›flt›r. Portal›n ‹nternet ortam›nda
araflt›rma arflivlerine yönelik en kapsaml› bilgiyi içerdi¤i dile getirilmektedir
(Tulane University, 2006). Portal üzerinde özellikle kamusal alanda hizmet
veren belge, arfliv ve el yazmas› kurulufllar›na ba¤lant›lar yap›lmaktad›r.
Portal çal›flmalar› Idaho Universitesinden Terry Abraham taraf›ndan yön-
lendirilmektedir (Abraham,1995–2006).

CCoommiitteerrnn AArrflfliivvlleerrii PPrroojjeessii (Comitern Archives Project) 

Comitern Arfliv Projesi, Rusya Ulusal Arflivi ile ICA’n›n ortak giriflimleriyle
bafllat›lm›fl ve Avrupa Konseyi’nin do¤rudan deste¤iyle yürütülmüfltür.
Avrupa Konseyi Uluslararas› Komitesine ba¤l› olarak Rusya, ICA ve alt› efl
kurulufl taraf›ndan gerçeklefltirilen, ancak istenildi¤i kadar fazla ortak
sa¤lanamayan proje çal›flmalar› s›n›rl› kalm›flt›r (UNESCO, 2005).

EElleekkttrroonniikk BBeellggeelleerriinn YYaassaall KKooflfluullllaarr›› PPrroojjeessii (Legal Evidence of
Electronic Records)

Proje, elektronik ortamda üretilen ya da kullan›lan belgelerin, yasal ve tarihi
aç›dan delil niteli¤ini ortaya koyacak ölçütleri belirleme amac›n› tafl›maktad›r.
ICA ile birlikte 1998 y›l›nda bafllan›lan Proje, 2003 y›l›nda tamamlanm›flt›r.
Genel olarak elektronik ortamda belge ve arfliv yönetimine yönelik bir
çerçeve çizmeyi hedefleyen Proje afla¤›daki unsurlar› içermektedir;

1. Belge ve arfliv yönetiminde elektronik belgelerin ne gibi de¤iflimlere
yol açt›¤›n› belirleme,

2. Uluslararas› stratejilerin gelifltirilmesine yönelik tavsiyeler oluflturma,

3. Elektronik belgelerin yasal koflullar›n› belirlemeye yönelik düzen-
lemeler gelifltirme (UNESCO, 2004).
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UUlluussllaarraarraass›› KKüüttüüpphhaannee DDeerrnneekklleerrii vvee EEnnssttiittüülleerrii FFeeddeerraassyyoonnuu
(International Federation of Library Association and Institutions - IFLA)
BBiillggiiyyee SSeerrbbeesstt EErriiflfliimm vvee ‹‹ffaaddee ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü KKoommiitteessii (Committee on Free
Access to Information and Freedom of Expression - FAIFE; IFLA/FAIFE). 
IFLA/FAIFE, IFLA alt›nda 1998 y›l›nda Kopenhag’da oluflturulmufl bir giriflim
fleklinde, Birleflmifl Milletler Evrensel ‹nsan Haklar› Bildirgesinin 19. madde-
sine dayanarak, bilgi ve belge hizmetlerine yönelik temel haklar› belirleme
amac›yla çal›flmalar yürütmektedir. Kütüphane ve bilgi hizmetleri alan›nda,
sorunlar› tespit etme ve sorunlu kurumlar› uyarma görevleri aras›nda
say›lmaktad›r (IFLA/FAIE, 1998).
KKaammuu SSeekkttöörrüü BBeellggee YYöönneettiimm PPrroojjeessii (Management of Public Sector
Records Project - MPSR)
Uluslararas› Belge Yönetimi Vakf› (International Records Management Trust;
IRMT) taraf›ndan gelifltirilen, özellikle geliflmekte olan ülkelerde kamusal bel-
gelerin yönetimi üzerine oluflturulmufltur. ARMA ve ICA’da projeye aktif
destek vermektedir. Projenin temel hedefi aras›nda, kamu sektörü bilgi kay-
naklar›n›n yönetiminde bütünleflik projeler gelifltirmek, belge ve arfliv pro-
fesyonellerine stratejik kaynaklar›n› yönetme konusunda destek sa¤lamak
s›ralanmaktad›r** (MacKenzie, 1999, s. 25).
KKüüttüüpphhaannee vvee AArrflfliivvlleerr ‹‹ççiinn SSaayy››ssaall PPrrooggrraammllaarr››nn OOlluuflflttuurruullmmaass›› ‹‹ççiinn
RReehhbbeerr (Guidelines for Establishing Digitization Programs for Libraries and
Archives)
IFLA’n›n katk›lar›yla 2000 y›l›nda bafllanan proje 2002 y›l›nda
tamamlanm›flt›r. Sosyal gereksinimlerin karfl›lanmas›na yönelik çeflitli
çal›flmalar yürüten UNESCO bu proje çerçevesinde; bilginin evrensel olarak
yeniden tan›mlanmas›, özellikle kamu kesiminde bilgi kullan›c›lar›n›n hizmet
gereksinimlerinin belirlenmesi ve kamu kaynaklar›ndan etkin olarak yarar-
lan›lmas› konusunda hizmet ilkelerini ortaya koymay› amaçlamaktad›r. Proje
afla¤›daki unsurlar› kapsamaktad›r:

„ Bilgi kaynaklar›n›n seçimi
„ De¤iflim politikalar› ve teknikleri
„ Üst veri unsurlar›
„ Yasal etkenler
„ Kalite kontrol
„ Maliyet
„ ‹nsan kaynaklar› yönetimi
„ Teknik gereksinimlerin analizi
„ Web sayfalar› için ara yüzlerin gelifltirilmesi ve devaml›l›¤›
„ Say›sal içeri¤in korunmas›
„ Proje yönetimi (UNESCO, 2002).
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UUNNEESSCCOO AArrflfliivv PPoorrttaall›› (Unesco Archival Portal)
UNESCO Arfliv Portal›, arflivistler ve arfliv kullan›c›lar›na dünya çap›nda bir
enformasyon otoban› oluflturmay› amaçlamaktad›r. Portal UNESCO’nun
‹letiflim, Bilgi ve Biliflim Sektörü (UNESCO’s Communication, Information,
and Informatics Sector CII) taraf›ndan gelifltirilmifltir. Dünyada yer alan belli
bafll› arflivlere yönelik ba¤lant›lar yan›nda, ‹nternet üzerinde yer alan arfliv
kaynaklar›na eriflim ortam› sa¤lamaktad›r. Portal üzerinden ayr›ca, arfliv
hizmetleri ve arfliv e¤itim çal›flmalar›na iliflkin dokümanlara, arfliv kay-
naklar›n›n korunmas› ve uluslararas› iflbirli¤i üzerine çal›flmalara, ilgili alan-
larda derneklere, alanda gerçeklefltirilen ya da gerçeklefltirilecek konfer-
anslar ve bilimsel toplant›lara iliflkin bilgilere ulaflmak mümkündür. Yine belge
ve arfliv çal›flmalar›na yönelik güncel sorunlar ve tart›flmalar portal
arac›l›¤›yla izlenebilmektedir (UNESCO Communication, Information, and
Informatics Sector, 2005).

AAvvrruuppaa’’ddaa BBeellggee vvee AArrflfliivv ÇÇaall››flflmmaallaarr››nnaa YYöönneelliikk GGeelliiflflttiirriilleenn UUyygguullaammaa
vvee SSttaannddaarrttllaarr
Bu bölümde Avrupa K›tas›nda belge ve arfliv ifllemlerinde standartlaflma
sa¤lamak amac›yla gelifltirilen uygulama modelleri ve standartlara iliflkin bil-
giler verilmektedir. ‹lgili çal›flmalar›n bir k›sm› do¤rudan AB’nin çeflitli organ-
lar›nca da desteklenmifltir. Uygulama modelleri ve standartlar, belge ve arfliv
alan›nda faaliyet gösteren Avrupa kökenli dernekler, ulusal arflivler ve ortak
giriflimlerce yürütülen çal›flmalar›n sonucu ortaya ç›km›flt›r. Uygulama mod-
elleri belgelerin üretiminden nihai ay›klanmas›na kadar gerekli ifllemleri
tan›mlarken standartlar belge ve arfliv kaynaklar›n›n tan›mlanmas›, düzen-
lenmesi ile elektronik ortamda belge ve arfliv çal›flmalar›na yönelik ilkeleri
ortaya koymaktad›r. Belge ve arflivcilik alanlar›nda gelifltirilen ve çal›flma
içerisinde tan›t›lan toplam dört adet standart, uluslararas› çal›flmalar›n bir
parças› olarak ortaya ç›km›flt›r. 
UUlluussllaarraarraass›› AArrflfliivv KKoonnsseeyyii (International Council on Archives, ICA) vvee
ÇÇaall››flflmmaallaarr›› 
1948 tarihinde Paris’te kurulan ICA, uluslararas› düzlemde belge ve arflivci-
lik alan›nda faaliyet gösteren kurulufllar kadar, farkl› ülkeleri de bir araya
getiren bir oluflumdur. ICA flu anda 190 ülkeyi içine alan 1400’ü aflk›n üyeye
sahip küresel bir arfliv organizasyonu konumundad›r. Arflivcilik alan›nda
kurulmufl bir sivil toplum kuruluflu olmas›na karfl›n, güncel de¤ere sahip bel-
gelerin korunmas› üzerine çal›flmalar› ile uluslararas› belge yönetimi
alan›nda oldukça kapsaml› çal›flmalar yürütmektedir. ICA içerisinde oluflturu-
lan En ‹yi Uygulama ve Profesyonel Standartlar Komitesi (Committee on Best
Practices and Professional Standards), belge yönetimi alan›nda teknik
rehberler ve uygulamalar gelifltirmektedir (International Council on Archives
[ICA], 2006a, 2006b). 
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ICA, belge ve arfliv alan›nda Avrupa kökenli köklü bir dernek olarak, ulus-
lararas› uygulama ve projelere deste¤iyle dikkat çekmektedir. 90’l› y›llara
kadar geleneksel yaklafl›mlar› savundu¤u dile getirilen ICA, özellikle 90’l›
y›llarla birlikte belge yönetimi ve elektronik belgeler üzerine çal›flmalar›yla ön
plana ç›km›flt›r. ICA arflivcilik, belge yönetimi ve elektronik belgeler üzerine
kendi bünyesinde oluflturdu¤u uzman komiteler çerçevesinde çal›flmalar
yürütmektedir. Kanada Ulusal Arflivinde görevli John McDonald
baflkanl›¤›ndaki komiteler, ICA’n›n uzun dönem savundu¤u geleneksel belge
ve arfliv yönetimi yaklafl›mlar› yan›nda, güncel gereksinimler do¤rultusunda
elektronik ve bas›l› belgeler üzerine projeler gelifltirmeye yönelmektedir. Bu
komiteler aras›nda CECR, önemli baz› çal›flmalar yürütmüfl ve (MacKenzie,
1999, s. 32) bu konuda bir dizi program gelifltirmifltir. ICA bünyesinde yer
alan ülke ya da bölgeleri içine alan genifl bir alanda, ulusal arflivlere yönelik
elektronik belge koruma uygulamalar› gelifltirmektedir. Bu çal›flmalar 1997
y›l›nda ICA taraf›ndan elektronik belge yönetimi üzerine yay›mlanan rehbere
dönüfltürülmüfltür. Rehber afla¤›daki genel ilkeleri ortaya koymaktad›r. 

„ Arflivler, arfliv de¤eri tafl›yan elektronik belgelerin üretimi ve saklan-
mas› dahil, yaflam döngüsü içerisinde yer ald›klar› her aflamada
etkin rol almal›d›rlar.

„ Arflivler, belge ifllemlerinin özgün, güvenilir ve korunakl› ortamlarda
gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤ini denetlemelidirler.

„ Arflivler elektronik belgelerin düzenlenmesi ve kontrolü çal›flmalar›n›
yönlendirmek durumundad›rlar.

„ Arflivler, arflivsel de¤ere sahip elektronik belgelerin eriflilebilirli¤i ve
anlafl›labilirli¤ini art›rmaya yönelik gerekli çal›flmalar› bafllatmal›d›r-
lar.

Komite çal›flmalar›n›n özellikle elektronik ortamda üretilen ya da
kullan›lan belgelerin özgünlü¤ü, güvenilirli¤i ve korunmas›na yönelik ilkeler
oluflturmada yo¤unlaflt›¤›na de¤inilmektedir (MacKenzie, 1999, s. 32).
‹‹nnggiilliizz UUlluussaall AArrflfliivvii (UK Public Records Office) TTaarraaff››nnddaann GGeerrççeekklleeflflttiirrii--
lleenn ÇÇaall››flflmmaallaarr 
‹ngiliz Ulusal Arflivinin elektronik ve bas›l› belgeler için, profesyonel kiflilerin
kullan›m›na yönelik oluflturdu¤u dokümanlar, alan›nda uluslararas› kullan›m
de¤erine sahip rehberler olarak alg›lanmaktad›r (Cain, 2002, s. 14). ‹ngiliz
Ulusal Arflivi taraf›ndan gelifltirilen rehberler dizisi, elektronik belge yöneti-
minin ifllevsel gereksinimlerini ortaya koymak ve gerekli üst veri standartlar›n›
tan›mlamak için 1999 y›l›nda haz›rlanm›flt›r. 2002 y›l›nda gözden geçirilen
rehberler, belge yönetimi çal›flmalar›n›n üretim aflamas›ndan bafllayarak son
ay›klamaya kadar her aflamada tan›mlamay› ve uygulama modeli olufltur-
may› hedeflemektedir (Public Records Office [PRO], 2002). Gelifltirilen
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rehberler serisi, belge yönetimi alan›nda çal›flmalara ›fl›k tutacak nitelikte ve
uluslararas› kullan›m de¤eri tafl›yan oldukça önemli bilgiler içermektedir
(Cain, 2002, s. 14). 
AArrflfliivv KKaayynnaakkllaarr››nn››nn TTaann››mmllaannmmaass››nnaa YYöönneelliikk UUlluussllaarraarraass›› SSttaannddaarrtt
(General International Standard Archival Description; ISAD(G)
Uluslararas› bir standart olarak ISAD(G)’nin ortaya ç›k›fl›, ICA’n›n 1990’da
oluflturdu¤u komisyonlara dayand›r›lmaktad›r. 1990 y›l›nda ICA Arflivsel
Tan›mlama Komisyonu (Commission on Archival Description)’nu kurmufltur.
Komisyon çal›flmalar›n› 1994 y›l›na kadar sürdürmüfl ve bu tarihte ISAD(G)
standard›n›n ilk tasla¤›n› yay›mlanm›flt›r. ISAD(G) genel olarak, arfliv kay-
naklar›n›n eriflilebilirli¤ini art›rmak için, ilgili belgelerin içeri¤ini ve kapsam›n›
tan›mlama amac›na yönelik olarak gelifltirilmifltir. Standart arfliv kaynaklar›n›
örnekler vererek, k›sa ve aç›k bir biçimde tan›mlamaktad›r (General
International Standard Archival Description [ISAD(G)], 2000; Shepherth ve
Pringle, 2002, s. 19). ICA taraf›ndan 1999 y›l›nda gözden geçirilen ISAD(G),
arfliv kaynaklar›n›n tan›mlanmas› üzerine alanda tek ve en önemli çal›flma
niteli¤ini korumaktad›r. Elektronik ve elektronik olmayan belgelerin tan›mlan-
mas›, düzenlenmesi ve korunmas›na yönelik gelifltirilen sistemlerin birbir-
lerinden çok fakl› uygulamalar gerektirmedi¤i, genel olarak elektronik ve elek-
tronik olmayan belgelerin ayn› yöntem ve tekniklerle ele al›nmas› gerekti¤i
standart içerisinde ortaya konulmaktad›r (MacKenzie, 1999, s. 32).
ISAD(G)’nin ikinci bask›s› A¤ustos 2000’de yay›mlanm›flt›r. ISAD(G) genel
olarak yedi bölümde tan›mlanm›fl 26 alandan oluflmaktad›r. Bu bölümler:

„ Tan›mlama alan›
„ Kapsama alan›
„ ‹çerik ve yap› (structure) alan›
„ Eriflim koflullar› ve kullan›m alan›
„ ‹liflkili materyaller alan›
„ Notlar alan›
„ Tan›mlama kontrol alan›ndan oluflturmaktad›r.
ISAD(G), arflivlerde eriflim araçlar›n›n kapsamas› gereken bilgiler için bir

çerçeve sunmaktad›r. Standart, belgelerin ve belgelerde yer alan bilgilerin
içerik ve konusal önemini do¤rultusunda, içerik bilgilerinin korunmas› ve
özgünlük koflullar›n› tan›mlamas›n› amaçlamaktad›r (ISAD(G), 2000).
AAnnoonniimm OOrrggaannllaarr,, KKiiflfliilleerr vvee AAiilleelleerr ‹‹ççiinn UUlluussllaarraarraass›› SSttaannddaarrtt AArrflfliivv
OOttoorriittee BBeellggeelleerrii (International Standard Archival Authority Records for
Corporate Bodies, Persons and Families: ISAAR (CPF)
Arfliv kaynaklar›n›n tan›mlanmas›nda referans al›nan bilgiler, ICA taraf›ndan
1996 y›l›nda oluflturulan Anonim Organlar, Kifliler ve Aileler ‹çin Uluslararas›
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Standart Arfliv Otorite Belgeleri (International Standard Archival Authority
Records for Corporate Bodies, Persons and Families; ISAAR(CBF)’ye
dayand›r›lmaktad›r. ISAAR(CBF) kapsam›nda otorite dosyalar›, kontrollü
sözlük ve gömüler yer almaktad›r. ISAAR (CPF), ICA içerisinde Kanada’n›n
da dâhil oldu¤u uluslararas› komitelerin çal›flmalar› sonucu haz›rlanm›flt›r.
Alan›nda tek standart olarak kabul edilmektedir. Bu standard›n öncelikli
amac›, arfliv belgelerinin tan›mlanmas›nda do¤rudan sorumlulu¤u oldu¤u
düflünülen kifliler, aileler ya da kurumlar› kapsayan, otorite arfliv
kaynaklar›n›n oluflturulmas›n› sa¤lamaktad›r. Standart genel olarak üç
bölümü vard›r (International Council on Archives [ICA],  1996; Shepherth ve
Pringle 2002, s. 19). 

1- Otorite kontrol alan›: Otorite girifllerini yaratmak ve belgenin özgün-
lü¤ünü ortaya koymak için sorumluluklar› ortaya koymaktad›r.

2- Bilgi alan›: Otorite girifllerde yer alan kifliler, aileler ya da kurumlar›n
tan›mlanmas›n› kapsamaktad›r.

3- Notlar alan›: Otorite belgelerinin nas›l oluflturulaca¤›n›n saptan-
mas›na iliflkin bilgiler yer almaktad›r (ISAAR, 1996).
AArrflfliivv EErriiflfliimm AArraaççllaarr››nnaa YYöönneelliikk KKooddllaammaa SSttaannddaarrdd›› (Encoded Archival
Finding Aids ya da Encoded Archival Description - EAD)
Elektronik belgelerin yayg›nlaflmas›yla, farkl› ortamlardaki bilgi ve belge
transferinin ciddi bir soruna dönüfltü¤üne de¤inilmektedir. Elektronik ortamda
üretilen bilgi kaynaklar›na yönelik yap›sal ve içerik sorunlar› ile bu kay-
naklar›n gelecekteki kullan›m de¤erini saptama ihtiyac› EAD’nin ç›k›fl nok-
tas›n› oluflturmufltur. K›sa ad› EAD olan Arfliv Eriflim Araçlar›na Yönelik
Kodlama Standard›, 1998 y›l›nda UNESCO’nun RAMP çal›flmalar› kap-
sam›nda ICA ile birlikte bafllatt›¤› bir projenin ürünüdür. Proje genel olarak
elektronik ortamda giderek artan miktarda oluflturulan belgelere yönelik
eriflim araçlar›n›n gelifltirilmesine odaklanm›flt›r. Proje ile elektronik ortamda
belgelerin korunmas› ve eriflimi sorunlar›n› gidermek için, gereksinim duyu-
lan kodlama unsurlar›n›n ortaya konulmas› amaçlam›flt›r. EAD, makinece
okunabilir formatta üretilen envanterler, kütükler, dizinler ve di¤er arfliv eriflim
araçlar› için genel kabul gören kodlama standard› olarak bilinmektedir.
Gelifltirilen tan›mlama unsurlar›n›n ISAD(G) ve ISAAR (CPF) ile uyumlu
oldu¤una de¤inilmektedir. Proje 2003 y›l›nda tamamlanm›flt›r (UNESCO,
2003).

EAD arfliv kaynaklar›n›n de¤iflimi konusundan günümüzde en popüler
format olarak kabul edilmektedir. Standard›n geliflmifl dizinleme ve eriflim
olanaklar› yan›nda, arfliv kaynaklar›n›n taranmas›na (navigation) sa¤lad›¤›
destekle ön plana ç›kt›¤›na de¤inilmektedir. EAD format›n›n yaz›l›m, donan›m
ve iflletim sistemindeki farkl›l›klara karfl›n bütünleflik kullan›mlara uygun
oldu¤u belirtilmektedir (UNESCO, 2003; Shepherth ve Pringle, 2002, s. 19).
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MMooRReeqq EElleekkttrroonniikk BBeellggee YYöönneettiimmii MMooddeell GGeerreekkssiinniimmii (Model
Requirements for Electronic Records Management)
MoReq Projesi, Avrupa Komisyonu ‹dareciler Aras›nda Veri De¤iflimi ‹nisiya-
tifinin (Interchange of Data between Administration Initiative (IDA) uzant›s›
olarak Cornwell Affiliates adl› kuruluflun çal›flmalar› sonucu 1999 y›l›nda
bafllam›fl, zamanla kendi ad›nda bir standarda dönüflmüfltür. ‹nisiyatif
içerisinde Almanya, Fransa, Hollanda, ‹ngiltere, ‹talya, Kanada ve Portekiz
yer almaktad›r (Cain, 2003: s. 54). MoReq’in ç›k›fl noktas› olarak, özellikle
90’l› y›llarla birlikte ABD’nin bilgi teknolojisi alan›nda att›¤› ad›mlara karfl›n
Avrupa Birli¤i’nin bu alanda yetersiz kalmas› gösterilmektedir. Bununla birlik-
te IDA-MoReq Projesi, AB ülkelerinde elektronik belgelerin yönetimine dönük
problemleri aflmak için bir model olarak tasarlanm›flt›r. Bu modelden özel ve
kamu kesiminde yer alan kurumlar yararlanabilmektedirler. Her ne kadar AB
çerçevesinde gelifltirilen bir proje gibi görülse de, uluslararas› kullan›ma
yönelik gelifltirilmifltir. MoReq’in özellikle elektronik belgelerin yönetimi için
sistem gerekliliklerinin tan›mlamas› aflamas›nda kullan›lmas› öngörülmekte-
dir (Interchange of Data between Administration [IDA], 2001).

MoReq genel olarak elektronik belgelerin yönetimi için gerekli sistemlerin
tasar›m›, seçimi ve kontrolü amac›yla 134 sayfal›k rehber niteli¤inde bir dokü-
man haz›rlanm›flt›r. Bu doküman içerisinde uzun dönemli belge program-
lar›n›n bir parças› olarak, elektronik olmayan belgeler için de s›n›flama
flemalar›, belge kontrol, güvenlik, saklama ve ay›klama ile belge eriflim sis-
temlerine yönelik yaklafl›mlar ve ölçütler yer almaktad›r. MoReq kamu kesi-
minden özel sektöre kadar çok çeflitli alanlarda çal›flmalar›n› yürüten kuru-
lufllara için belge yönetimi alan›nda çözüm önerileri sunmay› amaçlamaktad›r
(Cain, 2002, s. 14; IDA, 2001). 

AABB SSüürreecciinnddee ÜÜllkkeemmiizzddee BBeellggee YYöönneettiimmiinnee ‹‹lliiflflkkiinn MMeevvccuutt DDuurruumm

1963 y›l›nda AET ile Türkiye aras›nda imzalanan Ankara Antlaflmas› ile
bafllayan Türkiye-AB iliflkileri, 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’da tam
üyelik müzakerelerini bafllat›lmas› karar› ile yeni bir boyut kazanm›flt›r.
(Türkiye Avrupa Birli¤i Karma Parlamento Komisyonu, 2006). Halen tarama
sürecinin devam etti¤i Türkiye-AB iliflkilerinde ekonomik, sosyal ve siyasal
uyum sürecinin, geçmiflte oldu¤undan daha zorlu tart›flmalara zemin
oluflturaca¤› üzerinde ›srarla durulan bir konudur (Türkiye Avrupa Birli¤i
Karma Parlamento Komisyonu, 2006; Gümrükçü, 2002). Öte yandan çok
yönlü iflbirli¤i ve uyum süreci olarak de¤erlendirilen AB yolunda, ülkemizde
mevcut uygulama ve düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yeni koflullar
çerçevesinde gerekli düzenlemelerin, tam üyelik süreci boyunca yap›lmas›
gerekli görülmektedir. AB süreci ülkemizde çeflitli alanlarda de¤iflimin
yaratt›¤› sorunlar› beraberinde getirirken, ortak çal›flma alanlar›nda sa¤lanan
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olanaklar, AB çerçevesinde gelifltirilen uygulama ve projelerin bir parças›
olma flans› ciddi olarak de¤erlendirilmek durumundad›r. Önceki bölümlerde
yer alan belge ve arfliv sistemlerine yönelik de¤erlendirilen çal›flmalar›n da
bu kapsamda ele al›nmas› gerekmektedir. Bilgi teknolojilerin bir parças›
olarak görülen elektronik belge yönetimi uygulamalar› çerçevesinde gerçek-
lefltirilen çal›flmalar belge yönetiminin gelece¤ine ›fl›k tutacak niteliktedir.
Kültürel miras›n bir parças› olarak de¤erlendirilen arflivlerden ortak yararlan-
ma ve eriflime dönük gelifltirilen projeler, belge ve arfliv profesyonelli¤ine
yönelik uygulama modeli sunan standartlar ve rehberler de dikkatle ele
al›nmak ve de¤erlendirilmek durumundad›r. Yine ilgili alanda devam etmekte
olan çal›flmalara kat›lmak ve ortak projelere yönelmek ülkemiz için önemlidir 

Çal›flman›n bu bölümünde ele al›nan, AB uyum süreci ile birlikte yeniden
yap›lanma sürecinin bir parças› olarak de¤erlendirilen, ülkemizde belge ve
arfliv çal›flmalar›na yönelik gelifltirilen düzenlemeler ve uygulamalar›n da
önemli oldu¤u düflünülmektedir. 

Ülkemize belge ve arfliv çal›flmalar›na yön veren temel düzenleme; 4
Ekim 1988 tarihinde yay›mlanan “Muhafazas›na Lüzum Kalmayan Evrak ve
Malzemenin Yok Edilmesi Hakk›nda KHK’nin De¤ifltirilerek Kabulü Hakk›nda
Kanun”dur. 16 May›s 1988 tarihli “Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk›nda
Yönetmeliktir” ise kurumsal belge ifllemlerine yönelik bir uygulama modeli
sunmaktad›r. Her iki düzenlemeye ek olarak, de¤iflen koflullar çerçevesinde
belge ve arfliv hizmetlerinde görülen gereksinimleri karfl›layabilmek için
çeflitli düzenlemeler gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemelerin, bilgi ve belge
ifllemlerinin de¤iflen koflullar çerçevesinde yeniden yap›land›r›lmas› ve ilgili
di¤er unsurlarla eflgüdümleflmesi, elektronik ortamda bilgi ve belge ifllem-
lerinin gerçeklefltirilebilmesine ortam haz›rlanmas› ile AB ve benzeri ulus-
lararas› kurumlarla uyum sürecinin bir parças› oldu¤u için ortaya ç›kt›¤›
düflünülmektedir. Bu düzenlemeler kronolojik düzende afla¤›da verilmektedir:

1. “Ay›klama ve ‹mha ‹fllemlerinde DAGM’nün Uygun Görüflünün
Al›nmas›, Y›ll›k Arfliv Faaliyet Raporunun Aksat›lmadan Gönderilmesi,
Yönetim Kurulu ve Benzeri Kararlar ‹le Eski Harfli Türkçe Arfliv Malzemesinin
Bekletilmeden Devlet Arflivlerine Devri”. Baflbakanl›k Genelgesi, Say›:
18975, 20 Ekim 1998.

2. “Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik”. T.C. Resmi Gazete, Say›: 24487, 8 A¤ustos
2001: 95–100.

3. “Bilgi Edinme Hakk› Kanunu”. T.C. Resmi Gazete, Say›: 25269, 24
Ekim 2003: 1-8.

4. “Elektronik ‹mza Kanunu”. T.C. Resmi Gazete, Say›: 25355, 23 Ocak
2004: 1-8.
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5. “Bilgi Edinme Hakk› Kanununun Uygulanmas›na ‹liflkin Esas Ve
Usuller Hakk›nda Yönetmelik”. T.C Resmi Gazete, Say›: 25445, 27 Nisan
2004: 1–13.

6. “Resmi Yaz›flmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakk›nda
Yönetmelik”. T.C. Resmi Gazete, Say›: 25658, 2 Aral›k 2004: 5-26.

7. “Standart Dosya Plan› ‹le ‹lgili Baflbakanl›k Genelgesi”. T.C.
Baflbakanl›k Personel ve Prensipler Genel Müdürlü¤ü”, Say›: 320–3802, 24
Mart 2005: 1–55.

Bu düzenlemelere ek olarak henüz yasallaflmasa da, Baflbakanl›k Devlet
Arflivleri Genel Müdürlü¤ü (DAGM) taraf›ndan DAGM’nin Kurulufl ve
Görevleri ile Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk›nda Kanun Tasar›s› ve Ulusal Bilgi
Güvenli¤i Teflkilat› ve Görevleri Hakk›ndaki Kanun Tasar›s› Tasla¤› sonuç-
land›r›lm›fl (Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli.
2005, s. 88) ve 4 May›s 2006 tarihinde TBMM’de Milli E¤itim Komisyonundan
geçerek yasallaflma süreci h›z kazanm›flt›r (Reuters Haber Ajans›, 2006).

EElleekkttrroonniikk BBeellggee YYöönneettiimmii SSiisstteemm KKrriitteerrlleerrii RReeffeerraannss MMooddeellii ((EEBBYYSSKKRRFF))

Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli (EBYSKRF),
Marmara Üniversitesi ve DAGM’nün birlikte yürüttü¤ü bir proje kapsam›nda
Prof. Dr. Hamza Kandur taraf›ndan 2005 y›l›nda haz›rlanm›flt›r. Projenin
amac›, “kamu kurumlar›nda üretilen ve/veya üretilmesi muhtemel elektronik
belgelerin arfliv belgesi niteli¤inin korunabilmesi için gerekli standartlar›n
belirlenmesi” olarak saptanm›flt›r. Proje kapsam›nda ortaya konulan referans
modelinde afla¤›daki konular ele al›nmaktad›r.

„ EElleekkttrroonniikk bbeellggeenniinn nniitteelliikklleerrii:: Elektronik belgede bulunmas›
gereken diplomatik özelliklerin belirlenmesi, elektronik belgelerin
hukuki geçerliliklerinin sa¤lanmas› için al›nmas› gereken önlemler,
elektronik imza ve mühür sistemlerinin uygulanmas› için gerekli sis-
tem alt yap›s›n›n tan›mlanmas›.

„ YYöönneettiimm ssoorruummlluulluukkllaarr››nn››nn bbeelliirrlleennmmeessii:: Elektronik belgelerin üre-
tim, depolama, saklama, koruma ve devlet arflivlerine transferiyle
yükümlü kamu kurum ve kurulufllar›na ait yönetim sorumluklar›n›n
belirlenmesi.

„ EElleekkttrroonniikk bbeellggee yyöönneettiimmii ssiisstteemm ggeerreekklliilliikklleerrii:: Belge yönetimi ve
özellikle elektronik belge yönetimi sistemi kuracak olan kamu kurum
ve kurulufllar› için gerekli sistem gereksinimlerinin tan›mlanmas›.
Bulgular aras›nda arflivcilik biliminin gerektirdi¤i teknik ve uygula-
malar›n yan› s›ra, belge yönetim sisteminin elektronik ortamda
yürütülebilmesi veya elektronik belgelerin yönetilebilmesi için gerek-
li gereksinimlerin de tan›mlanmas›.
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„ KKaammuu kkuurruumm vvee kkuurruulluuflllaarr››nn bbiillggii ssiisstteemmlleerrii eennvvaanntteerrii:: Devlet
arflivlerinin yetki kapsam›nda bulunan kurum ve kurulufllarda mevcut
bilgi sistemlerinin envanterinin ç›kar›larak, bu sistemlerde üretilen
elektronik belgelerin uygunluk testlerinin yap›lmas› (Elektronik Belge
Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli, 2005).

Elektronik belge yönetimi sistemlerinin tasarlanmas›, çevresel unsurlarla
birlikte tan›mlanmas›, bu sistemlerle uyumlu yaz›l›m ve donan›m
olanaklar›n›n belirlenmesi, elektronik bilgi ve belge sistemleri için ölçütlerin
saptanmas›, belge yönetimi çal›flmalar›na yönelik politika ve izleklerin
oluflturulmas›nda haz›rlanan modelin son derece önemli oldu¤u görülmekte-
dir. Model içerisinde sistem ölçütleri yedi bölümde ele al›nmaktad›r. 1.bölüm:
Genel olarak sistem ölçütleri hakk›nda tan›mlama bilgilerine; 2. bölüm: Dosya
tasnif planlar›n›n oluflturulmas›, tan›mlanmas› ve yönetimine; 3. bölüm:
Saklama planlar›, belge hiyerarflisi, saklama ölçütleri, saklama süreleri, tas-
fiye ifllemleri ve uyuflmazl›klar›n çözümlenmesiyle ilgili bilgilere; 4. bölüm:
Elektronik belgelerin kay›t ifllemlerine ayr›lm›flt›r. 5. bölüm: Elektronik belge
yönetim sistemleri kullan›m özelliklerini, 6. bölüm: Eriflim haklar› ve güvenlik
bafll›¤› alt›nda uygulama modelleri ve gerekli ölçütleri tan›mlamaktad›r. 7.
bölümde ise sistem tasar›m› ve yönetimi ele al›nmaktad›r. 

Model içerisinde ikinci aflamada belge ölçütleri verilmektedir. Bu kap-
samda belge özellikleri, belge yönetimi, elektronik olmayan sistemlerle uyum-
luluk ve say›sal görüntüleme sistemleri bafll›klar› alt›nda gerekli ölçütler ve
bilgiler sunulmaktad›r. 

Modelin üçüncü aflamas›nda EBYS, içerisinde yer alacak üst veri ele-
manlar›na yönelik ölçütler ve gerekli bilgiler tan›mlanmaktad›r. Bu bölümde
üst veri modülünün tasar›m›ndan, sistem kullan›m› üst veri elemanlar›na
kadar “zorunlu” ve “seçmeli” unsurlar›n yer ald›¤› son derece kapsaml› bilgiler
bulunmaktad›r. 

ICA ve Avustralya ve ‹ngiliz Ulusal Arflivlerinin çal›flmalar›, MoReq
Modeli, DoD 5015.2 Standard›, INTARPARES Projesi, ISO 15489 Standard›,
ANSI/ARMA Standartlar›… vb. uluslararas› çal›flmalarla uyumlu olarak
haz›rlanan modelin, ülkemizde elektronik ortamda belge yönetimi üzerine,
uluslararas› uygulama ve standartlarla uyumlu ve eflgüdümlü çal›flmalar›n
yürütülebilmesi noktas›nda yararl› olaca¤› düflünülmektedir. 

DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee vvee SSoonnuuçç

Avrupa ülkelerindeki kurulufl ve derneklerin çal›flmalar› ile AB çerçevesinde
belge yönetimi üzerine gelifltirilen uygulama modelleri, standartlar ve ortak
giriflimler genel olarak de¤erlendirildi¤inde, AB geniflleme sürecinin ilgili
çal›flmalar› olumlu yönde etkiledi¤i aç›kça görülmektedir. Birbirlerinden

223

AB’de Belge Yönetimi Uygulamalar› BBiillggii DDüünnyyaass›› 2006, 7(2): 202-229



oldukça farkl› sosyo/ekonomik iliflkilere sahip ülkelerin, kendi kimliklerini
koruyarak ortak zeminlerde birlikte çal›flmalara yönelmesi, beraberinde son
derece güçlü bir sinerji yaratmaktad›r. Bu durum küreselleflme sürecinin
asl›nda ne denli önemli oldu¤unun kan›t› olarak da de¤erlendirilebilir.
Teknoloji üretme, ürün ve hizmetlerde kalite ve verimli¤i sürekli k›lma, daha
saydam ve h›zl› iflleyen idari mekanizmalar oluflturma, bilginin serbest
dolafl›m›, kolay ve h›zl› eriflimi ve paylafl›m› üzerine yaklafl›mlar gelifltirme,
bugün küresel bir güç olan AB’nin öncelikli hedefleri aras›nda s›ralanmak-
tad›r. Bu hedefler do¤rultusunda meslek dernekleri ile koordineli çal›flmalara
imza atan AB bilgi ça¤›na, Kuzey Amerika ve Asya’da yükselen pazarlarla bir
taraftan rekabet ederken, di¤er taraftan küresel iflbirli¤ini daha genifl alanlara
yaymaya yönelmektedir. Bu çerçevede geliflmeler de¤erlendirildi¤inde, han-
tal bürokratik sistemlerin yeniden yap›land›r›lmas› ve ortak kalite ölçütlerinin
belirlenerek verimlili¤in yükseltilmesine dönük çözümlemeler, ifl süreçlerinin
ve kurumsal iletiflimin etkinlefltirilmesi ve elektronik ortama aktar›lmas›na
yönelik giriflimler belge ve arfliv uygulamalar›yla birlikte ele al›nmak duru-
mundad›r. Bununla birlikte elektronik ortamda veri güvenli¤inin sa¤lanmas›
ve standartlaflma çal›flmalar›, ortak de¤erlerin paylafl›m› ve de¤erlendirilme-
si üzerine yaklafl›mlar do¤rudan belge ve arfliv yönetimi alanlar›yla iliflkili
görülmektedir. Bu çözümlemeyi destekleyen verileri çal›flma içerisinde ortaya
konulan geliflmelerde görmek mümkündür. Avrupa’da belge yönetimi
alan›nda çal›flmalar 90’l› y›llardan sonra yo¤unlaflm›flt›r. Çal›flma içerisinde
de¤inilen ve 90’lar›n bafl›nda ortaya ç›kan DLM Forumu konuya en güzel
örneklerden biridir. Amac›, Avrupa’da belge ve arfliv üzerine çal›flmalar
yürüten kifli ya da kurumlar› bir araya getirmek olan Forum, zamanla çekim
merkezi haline dönüflmüfltür. DLM Forum günümüzde, bünyesinde iki farkl›
süreli yay›n›n ç›kart›ld›¤›, belge ve arfliv uygulamalar›n›n Avrupa boyutunda
standartlara dönüfltürüldü¤ü, ortak giriflim ve projelerin gelifltirildi¤i, belge ve
arfliv uygulamalar›na dönük son derece zengin bilgi birikiminin olufltu¤u güçlü
bir kaynak konumundad›r.

Bu noktada bir uluslararas› arfliv derne¤i olan ICA’n›n, 90’l› y›llardan
itibaren Avrupa boyutunda belge ve arfliv yönetimi uygulamalar›n›n gelifltiril-
mesi, standartlaflma ve ortak giriflimlere deste¤inin alt›n› çizmek gerekir.
ISAD(G), ISAAR, EAD standartlar›n›n gelifltirilmesi ICA’n›n çal›flmalar›n›n
ürünüdür. ICA, ilgili AB kurumlar›yla yak›n iliflkiler ve ortak giriflimler gerçek-
lefltirerek, Avrupa’n›n belge ve arfliv alan›nda da düflünce, kuram ve stan-
dartlar üreten bir noktaya gelmesine katk› sa¤lamaktad›r.

AB için çok kültürlü ve çok disiplinli projeler vazgeçilmez öneme sahiptir.
‹lgili çal›flma ve projelere AB’nin sa¤lad›¤› destek, bu önemin en aç›k kan›t›
olarak görülebilir. Belge ve arfliv alan›nda zaman zaman ICA ve UNESCO
gibi uluslararas› kurumlar›n da deste¤ini alan projeler içerisinde iki farkl›
yönde e¤ilim dikkat çekmektedir. Elektronik belge yönetimi ve arflivleme
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üzerine ortak çal›flmalar, teknolojik geliflmeler do¤rultusunda gereksinimleri
karfl›lamaya yönelirken, kültürel miras›n parças› olarak görülen arflivlere
ortak eriflim ve bilgi havuzu oluflturma, Avrupa ortak kimli¤inin oluflturulmas›
ve paylafl›m›n› amaçlamaktad›r. Çal›flma içerisinde de¤inilen bu projelerin
önümüzdeki y›llarda artarak devam edebilece¤i öngörülebilir.

Ülkemizde, özellikle AB perspektifinin daha da belirginleflmesinin
ard›ndan, her alanda oldu¤u gibi belge ve arfliv çal›flmalar›n› ilgilendiren
konularda da son derece h›zl› geliflmelere tan›k oluyoruz. Bilgiye serbest
eriflim ve bilgi edinme hakk› konusundaki yasal düzenlemelerin gerçekleflti-
rilmesi, elektronik ortamda belge yönetimine dönük Elektronik ‹mza Kanunu
yak›n tarihlerde ç›kar›lm›fl olmas› önemli geliflmeler aras›ndad›r. Yine DAGM
taraf›ndan belge ve arfliv yönetimine dönük haz›rlanan kanun tasar›lar› ve
son olarak elektronik belgeler, bu belgelerin elektronik ortamda etkin yöneti-
mi ve gerekli yaz›l›m programlar›na dönük haz›rlanan Referans Modeli bu
geliflmelere örnek olarak verilebilir. Çal›flma kapsam›nda ayr›nt›lar›na inilme-
den verilen uygulamalar›n, belge ve arfliv alan›nda uluslararas› düzenleme-
ler ve AB normlar›yla bütünlük içerisinde ele al›nd›¤› bilinmektedir. Ancak
çal›flmalar›n ülke perspektifinin ötesinde ortak giriflimlere dönüfltürülmesi
öncelikle ele al›nmas› gerekli görülmektedir. Bunun için, ilgili kurumlar ve
örgütlerle ortak çal›flma zemininin aranmas›, gelifltirilen ya da gelifltirilmekte
olan giriflim, proje, uygulama ve standartlaflma çal›flmalar›na dâhil olunmas›
gerekmektedir. AB’nin ilgili alanda birikiminin ülkemizde belge ve arfliv yöne-
timi alan›ndaki çal›flmalara katk› sa¤lamas› ne kadar olas›ysa, ülkemizin
yüzy›llara dayanan birikiminin bu noktada o denli önemli olaca¤› öngörülmek-
tedir. Böylece sadece tüketen ve örnek uygulamalar› hayata geçiren de¤il,
yeni uygulama modelleri ile bilgiyi üreten ve yay›lmas›na katk› sa¤layan nok-
taya ulaflabiliriz. AB çerçevesinde oluflan küresel koflullar›n bir parças› olarak
ülkemizin her alanda oldu¤u gibi, belge ve arfliv yönetimi üzerine çal›flmalar-
da da çokuluslu giriflim ve projelerin orta¤› olmas›, ulusal kalk›nmam›z›n son
derece önemli bir yönü olarak de¤erlendirilmektedir. 
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