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Öz
Teknolojik de¤iﬂimlerden etkilenen kamu yönetimleri, iﬂ
süreçlerinin modernleﬂmesine yönelik bir reform olarak
alg›lanan e-devlet modelini benimsemiﬂtir. Kamu
kurumlar›nda de¤iﬂen iﬂ süreçleriyle birlikte kamunun önemli
yap›lar› da de¤iﬂime u¤ram›ﬂ ve ça¤a uygun yöntem ve
tekniklerle geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Kamu yönetimlerinin en
temel yap›lar›ndan biri olan yerel yönetimler de söz konusu
de¤iﬂiklerden etkilenmektedir. Kamu hizmetlerinin temelini
oluﬂturan arﬂivler ve arﬂivicilere yönelik görev ve sorumluluk
tan›mlar› dijital ça¤›n gerekliliklerine uygun bir ﬂekilde
evrilmektedir. Bu do¤rultuda çal›ﬂmada e-devlet süreçlerinde
yerel yönetimlerde de¤iﬂen arﬂiv hizmetleri ve arﬂivcilerin
de¤iﬂen rolleri literatüre ba¤l› olarak de¤erlendirilmektedir.
Çal›ﬂma sonuçlar›nda yaﬂanan geliﬂmelere ba¤l› olarak yerel
yönetimlerin arﬂiv hizmetlerindeki yeni anlay›ﬂlara ve bu
anlay›ﬂlar içerisinde arﬂivcilerin rollerine yönelik önerilere
yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: e-Devlet, yerel yönetimler, arﬂivler,
arﬂivciler, arﬂiv hizmetleri.
Giriﬂ
Resmi belgeler kamu bilgisinden yararlanmay› sa¤layan
toplumun önemli kaynaklar›ndan biridir. Genel olarak
kurumlarda karar verme süreçlerinde (rutin kararlardan,
gelecek stratejilerine kadar) kurum arﬂivlerinden s›kl›kla
yararlan›lmaktad›r. Bu çerçevede karar verme süreçlerinde
kullan›lan bilgilerin büyük bir bölümünün kuruma ait
bilgilerden oluﬂmas› nedeniyle bu bilgilerin yeniden kullan›m›
ad›na kay›t alt›na al›nmas› önemlidir (Kandur, 1998).
Günümüzde kamuda yönetim ve organizasyon anlay›ﬂlar›n›n
teknolojinin etkisiyle de¤iﬂmesi, arﬂiv kurumlar›nda da
de¤iﬂimini beraberinde getirmiﬂtir. Bu çerçevede yaﬂanan
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dönüﬂümlerin uygulamas› olan e-devlet hizmetlerinin verimli
ve güvenilir bir ﬂekilde yürütülmesi kamusal belgelerden
türeyen birincil bilgi kaynaklar›n›n do¤ru yönetiminin
sa¤lanmas› ile mümkün olmaktad›r. Yönetim olgusunun
hesap verilebilirlik, ﬂeffafl›k, verimlilik, kat›l›m ve insan
haklar› gibi bilgi edinme haklar›n›n da temelini oluﬂturan
bileﬂenlerden oluﬂtu¤u bilinmektedir. Bu ba¤lamda tüm bu
bileﬂenler kamu kurumlar›n›n birbirleriyle iliﬂkilerinde ve
vatandaﬂ ile iliﬂkilerinde örgütsel çevresini oluﬂturmaktad›r
(Ndenje-Sichalwe, 2011). Söz konusu örgütsel çevrenin
fonksiyonlar›n›n temelini belge yönetim sistemleri
oluﬂturmaktad›r. ‹yi bir belge yönetimi uygulamas› kurumlar›n›n
politika, faaliyet ve iﬂlevlerini belgelemenin yan› s›ra karar
verme ve hesap verilebilirlik süreçlerinde güvenilir kaynaklar
sa¤lama özelli¤ini taﬂ›maktad›r (International Records
Management Trust, 2009).
Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerindeki geliﬂmeler yönetim süreçlerini
de etkileyerek, yönetimlerin çevrimiçi ortamlarda yürütülen
bir süreç halini almas›na neden olmuﬂtur. Kamu yönetimi
süreçlerinde söz konusu de¤iﬂimlerin uygulamas› olan edevlet modeli ile ilgili genel stratejiler de¤erlendirildi¤inde;
bu stratejilerin yönetimleri güçlendirme, bilgi kaynaklar›n›n
korunmas›, eriﬂilmesi ve yeniden kullan›lmas›na yönelik
olarak ﬂekillendi¤ini görmekteyiz. Bu kapsamda söz konusu
stratejiler ve geliﬂen teknolojiler çerçevesinde kurumlarda
belge yönetim süreçleri de elektronik ortamlarda yürütülmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu çerçevede de¤iﬂen kamu anlay›ﬂlar› ve
hizmetleri do¤rultusunda resmi arﬂivlerde de arﬂiv yönetimine
yönelik yeni ihtiyaçlar›n oluﬂtu¤unu gözlemlemek mümkündür.
Teknolojinin geliﬂmesi ve buna paralel olarak de¤iﬂen yönetim
süreçlerinde resmi arﬂivlere yönelik görev sorumluluk tan›mlar›
de¤iﬂmektedir.
Arﬂivler geleneksel anlamda bas›l› evraklar›n yönetimiyle
ilgili ilkeleri benimseyen kurumlar olarak nitelendirilebilir.
Ancak yaﬂanan geliﬂmeler ve e-devlet süreçleriyle elektronik
belge yönetimi, uzun süreli koruma ve yeniden kullan›m
gibi konular arﬂivlerin çal›ﬂma alan›na girmiﬂ ve geleneksel
boyutlar›n›n d›ﬂ›na ç›km›ﬂt›r. Bununla birlikte geleneksel
anlamda arﬂivcilerin sorumluluklar›, belgelerin taﬂ›d›¤› de¤erin
ve gelecekte kullan›m durumunun analiz edilmesi ve bu
do¤rultuda bas›l› ortama yönelik koruma kararlar›n›n
verilmesiyle ilgili süreçleri kapsamaktad›r. De¤iﬂen koﬂullarla
birlikte bu sorumluluklar›n kapsam› geniﬂlemiﬂ; entelektüel
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mülkiyet haklar›, kiﬂisel bilgilerin gizlili¤i, eriﬂim yönetimi,
delil niteli¤indeki dijital materyallerin bütünlü¤ünün korunmas›
ve do¤rulanmas› gibi konular› da içeren bir yap›ya
dönüﬂmüﬂtür (Gilliland-Swetland, 2000; Jimerson, 2007).
Çal›ﬂmada teknolojinin ve yeni kamu anlay›ﬂlar›n›n arﬂivleri
ve arﬂivcileri hangi noktalardan ve nas›l etkiledi¤i literatüre
dayal› olarak betimlenmektedir. Bu kapsamda çal›ﬂmada
arﬂivcilerin profesyonel boyutta, bilgi teknolojileri ve dijital
koruma yaklaﬂ›mlar›, beklentileri ve endiﬂeleri örnekler
›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmektedir. Çal›ﬂma sonuçlar›nda e-devlet
uygulamalar› kapsam›nda yerel yönetimlerdeki arﬂiv hizmetleri
ve bu hizmetlerin yönetim süreçlerine etkileri, arﬂivcilerin
de¤iﬂen rolleri öne ç›kar›lmakta ve dikkat edilmesi gereken
noktalar vurgulanmaktad›r.
e-Devlet Süreçlerinde Bilgi Edinme ve Yerel
Yönetimlerde e-Devlet
Küreselleﬂme, bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin geliﬂimi ile h›z
kazanan de¤iﬂim toplumlar›n gerek sosyo-ekonomik gerekse
kültürel hayat›nda önemli dönüﬂümlere yol açm›ﬂt›r. Bu
süreçler hem sosyal hem kültürel anlamda de¤iﬂimleri
beraberinde getirirken di¤er yandan yönetimlerde de
dönüﬂümlere neden olmuﬂtur. Kamu hizmet sunumlar›na
farkl› bir bak›ﬂ aç›s› ortaya konmuﬂtur. Günümüz kamu
yönetimi anlay›ﬂ›nda saydaml›k, aç›kl›k, kat›l›mc›l›k, hesap
verebilirlik, esneklik, kamu kaynaklar›n›n kullan›m›nda
etkinlik ve verimlilik yükselen de¤erler olarak yerini alm›ﬂt›r.
Küresel de¤iﬂim dinamiklerinin etkileri ile birlikte kamu
yönetimi süreçlerinde meydana gelen de¤iﬂimler yönetimlerde
“‹yi Yönetiﬂim” kavram›n› ortaya ç›karm›ﬂt›r. Yap›lan tan›mlarda
kavram›n ortaya koydu¤u süreçler vurgulanm›ﬂt›r. Kavram
klasik hiyerarﬂik yönetim anlay›ﬂ›ndan farkl› olarak tüm
toplumsal aktörlerin karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤i ve uzlaﬂmas›na dayanan,
yönetimlere kat›l›m› ve sivil toplum kuruluﬂlar›n› ön plana
ç›karan, yönetimlerde ﬂeffafl›k, aç›kl›k ve hesap verme
sorumluluklar›n› temel alan teknolojik geliﬂmelerle uyumlu
bir ekonomik ve siyasi düzen anlay›ﬂ›n› (Toksöz, 2008) ifade
etmektedir.
Bu ba¤lamda iyi yönetiﬂim, yönetimlerin ﬂeffafl›¤›yla baﬂlayan
hesap verilebilirli¤i ile devam eden ve yönetim süreçlerinin
verimlili¤i, etkilili¤i, tutarl›l›¤› ve bu çerçevede yönetilenlerin
yönetimlere kat›l›mlar› ile sonuçlanan bir süreçtir. Literatürde
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iyi yönetiﬂim kavram›n›n aç›kl›k, kat›l›mc›l›k, hesap verebilirlik,
etkililik ve tutarl›l›k olmak üzere beﬂ ilkeden (Kesim ve
Petek, 2005) oluﬂtu¤u belirtilmektedir. Genel olarak
de¤erlendirildi¤inde bahsi geçen ilkelerin modern yönetimlerin
temeli olan bilgi edinme hakk›na dayand›¤› vurgulanm›ﬂt›r
(Dikopoulou ve Mamma, 2011). Yönetimlerin ﬂeffafl›¤›, hesap
verilebilirli¤i süreçlerinin gerçekleﬂmesinin bilgi edinme hakk›
sa¤lanmadan ortaya konamayaca¤› aç›kt›r. Bilgi edinme hakk›
vatandaﬂlar›n kamu kurumlar›n›n faaliyetlerinden ve kendilerine
yönelik eylemlerinden bilgi sahibi olmalar›d›r (Dikopoulou
ve Mamma, 2011). Demokratik devletin en baﬂta gelen
ilkelerinden, aç›k ve sorumlu yönetim ilkesine göre bilgi
edinme hakk›, bir baﬂka çal›ﬂmada, yönetimlerin faaliyetlerinin
halk›n gözü önünde yap›lmas› ve yurttaﬂlar›n istedikleri
bilgilere ulaﬂabilmelerinin sa¤lanmas› (Mazebe ve Sebina,
2003) olarak da görülmektedir. Bu çerçevede iyi bir bilgi
edinme hakk› uygulamas› belge yönetim sistemleriyle de
ba¤lant›l› olarak kamu bilgilerinin ﬂeffafl›¤› ve eriﬂilebilirli¤i
ile do¤ru orant›l›d›r (Dikopoulou ve Mamma, 2011), diye
ifade edilmektedir.
Günümüzde kamu yönetimi uygulamalar› devlet ile vatandaﬂ
aras›ndaki iliﬂkiyi daha çok hiyerarﬂik bir düzen içinde gören
bir anlay›ﬂtan ç›k›p ﬂeffafl›¤›n ve hesap verilebilirli¤in temel
al›nd›¤› modern teknolojilere uygun bir anlay›ﬂ› benimseyen
bir boyuta geçmiﬂtir. Söz konusu yönetim anlay›ﬂlar› e-devlet
kanal›yla hayata geçmektedir (Klareld, 2015). Bu kapsamda
e-devlet uygulamalar›, özellikle kamu yönetimlerinde hesap
verebilirli¤in ve saydaml›¤›n sa¤lanabilmesi aç›s›ndan önem
arz etmektedir. Nitekim e-devlet, devletin rolünün yeniden
düﬂünülmesi olarak ifade edilirken e-devlet uygulamalar›n›n
modern koﬂullarda bir tercih de¤il, iyi yönetiﬂim için zorunluluk
olaca¤› belirtilmiﬂtir (Akgül, 2016). Genel olarak kamu
hizmetlerinin teknolojik platformlar arac›l›¤› ile yürütülmesi
olarak tan›mlayabilece¤imiz e-devlet kamusal bilginin
paylaﬂ›m›na ve eriﬂimine imkan tan›yan yap›s›yla, iﬂbirli¤i,
yönetimlere kat›l›m ve yenilik süreçlerine de katk›
sa¤lamaktad›r (Klareld, 2015). Bu ba¤lamda e-devletin kamusal
bilginin üretimi, yönetilmesi ve eriﬂimini kolaylaﬂt›ran bir
yap› oldu¤unu görmekteyiz.
Daha iyi bir demokrasi anlay›ﬂ›n›n geliﬂmesi üzerine kurulu
olan e-devlet uygulamalar› kapsam›nda kurumlar›n resmi
belgelere ve bilgilere yönelik do¤ru yönetim uygulamalar›
önemlidir. Bu çerçevede söz konusu bilgi ve belgelerin uzun
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süre korunmas›n›n yan› s›ra belge yönetimi esaslar›ndan
(sa¤lama süreçlerinden, güvenlik süreçlerine, kullan›m ve
yeniden kullan›m süreçlerine kadar) yararlan›lmaktad›r. eDevlet uygulamalar›yla ayr›ca vatandaﬂlar›n yönetimlere
kat›larak demokrasi mekanizmas›nda aktif rollere sahip
olmalar›na ve yönetimlerin ﬂeffafl›¤›na yönelik imkanlar
sa¤lanmaktad›r (European Commission, 2015; Spirakis, Spiraki
ve Nikolopoulos, 2010, s. 75). e-Devlet uygulamalar› kamuda
ﬂeffafl›¤› art›rmak ve kamu bilgilerinin eriﬂilebilirli¤ini sa¤lamak
amac›n› taﬂ›maktad›r. Di¤er yandan e-devlet genel anlamda
yaz›l›m ve donan›m teknolojileri, e-devlet adaptasyonu ve
etkileri, e-devlet politikalar›, e-devlette yönetim, e-devlet
uygulamalar› gibi konularla an›l›rken sadece bu baﬂl›klar
alt›nda incelenmesinin yetersiz oldu¤u literatürde de
bahsedilmektedir (Berger ve Rose, 2015). Bu çerçevede, arﬂiv
ve belge yönetimi çal›ﬂmalar›n›n; kamu bilgilerinin
güvenilirli¤inin sa¤lanmas› ve e-devletin kamu yönetimlerinin
temel kayna¤› olan belgeler arac›l›¤›yla desteklenebilmesi
aç›s›ndan e-devlet süreçlerinin do¤al bir parças› oldu¤u
vurgulanm›ﬂt›r. (Berger ve Rose, 2015). Bu noktada e-devlet
süreçlerinde beklenilen amaçlara ulaﬂabilmek için bilgi
yönetimi ile bütünleﬂik bir yap›lanman›n gerekli oldu¤unu
söylemek mümkündür (Klareld, 2015).
e-Devlet uygulamalar›n›n önemli bir bileﬂeni olan elektronik
belge ve arﬂiv uygulamalar›yla belgelerin üretimi, kullan›m›,
kontrolü ve korunmas›na yönelik süreçler klasik idari rutinleri
de¤iﬂtirerek farkl› bir yaklaﬂ›m getirmiﬂtir (Ero¤lu, 2013).
kamu kurumlar›n›n da e-devlet uygulamalar›yla birlikte
arﬂivlerine yönelik görev ve sorumluluklar›nda de¤iﬂiklikler
olmuﬂtur. Bu de¤iﬂiklerden birinin elektronik belgelerin
sürekli kopyalanma ve güncellenme durumu nedeniyle
orijinalinin korunmas›n›n mümkün olmamas› ve bu nedenle
belgelerin elektronik kay›tlar›n›n ço¤altma yetene¤inin
korunmas›d›r (Duranti, 2001a, s. 52). Bu kapsamda geliﬂmelerle
birlikte geleneksel belge koruma yaklaﬂ›mlar› teknolojik
boyutta ﬂekillenmeye baﬂlam›ﬂt›r.
e-Devlet uygulamalar› ile birlikte vatandaﬂlar›n yönetimlere
kat›l›mlar› art›r›l›rken, ayn› zamanda vatandaﬂlar hizmet talep
eden, hizmetleri de¤erlendiren ve yönlendiren bir role sahip
olmuﬂlard›r (Serenli, 2013). Bu çerçevede kamu hizmetlerinin
tüm alanlar›nda etkilili¤ini sürdüren e-Devlet hizmetleri yerel
yönetim hizmetlerin de niteli¤inin ve kalitesinin belirleyicisi
oldu¤u ifade edilmektedir (Serenli, 2013). Bu ba¤lamda yerel
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yönetimlerin de her geçen gün artan ve karmaﬂ›klaﬂan
taleplerle karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› vurgulanmaktad›r (Saraçbaﬂ›,
2010). De¤iﬂen yönetim anlay›ﬂlar› ve bu do¤rultuda ortaya
ç›kan e-devlet uygulamalar› ile birlikte teknolojik geliﬂmeler
yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet vermelerine yönelik
yeni imkânlar ve çözümler getirebilmektedir (Erdal, 2003).
Bu do¤rultuda yerel yönetim hizmetlerinde e-devlet
uygulamalar›yla aﬂa¤›daki hedeflere ulaﬂ›lmas› öngörülmektedir
(Saraçbaﬂ›, 2010; Y›ld›r›m ve Öner, 2004):
• Var olan hizmet süreçlerinin geliﬂtirilmesi
• Vatandaﬂ etkileﬂimli hizmet sunumlar›n›n
gerçekleﬂtirilmesi
• Yerel hizmetlerin daha iyi, daha uygun maliyetli
ve daha eriﬂilebilir hale getirmek
• Yerel demokrasi kültürünün geliﬂmesini sa¤lamak
• Bilgi teknolojilerinin kullan›m› ile vatandaﬂ ve
iﬂletmelere etkin biçimde hizmet sunumunun
sa¤lanmas› ve iletiﬂim süreçlerinin güçlendirilmesi
e-Devlet Kapsam›nda Yerel Yönetimlerde Belge Yönetimi
ve Arﬂiv Hizmetleri
Yönetim anlay›ﬂlar›ndaki geliﬂmelerin e-devlet süreçlerinin
ana nedeni olarak görülmesi nedeniyle bu süreçlerde bilgi
ve belge yönetimine yönelik çal›ﬂmalar›n nas›l etkilendi¤i
önemli bir konudur. Belgelerin üretim yöntemlerinin
de¤iﬂmesiyle birlikte kurumlar geleneksel hiyerarﬂik ve stabil
belge üretme ve kullanma yap›lar›ndan farkl› bir arﬂiv
anlay›ﬂ›yla yönetilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla belgelerin
yaﬂam döngüsünde son iﬂlem olan arﬂivleme de elektronik
sistemlerle birlikte belgenin üretilme sürecine taﬂ›nm›ﬂt›r
(Cook, 2007). Bu durum bilginin yönetimine yönelik yasal
ve teknik konular› etkilemiﬂtir.
Günümüzde yönetimler, bilgilerin etkin bir ﬂekilde yönetimi
ve kullan›labilmesinin do¤ru yap›land›r›lm›ﬂ belge yönetimi
uygulamalar›na dayand›¤›n› farketmektedir. Kamu yönetimlerinde karar süreçlerinde, e¤itimi geliﬂtirmeye yönelik eylem
planlar›nda, sa¤l›k ve ekonomi politikalar›, adaletin sa¤lanmas›,
çevrenin korunmas›, gizlili¤in sa¤lanmas› veya art›rabilecek
birçok kamu yönetimi amac›nda yüksek kalitedeki bilgi ve
belgelerin önemi büyüktür (International Records Management
Trust, 2004). Belgeler e-devlet ve bilgi edinme kanunlar›n›n
baﬂar›lar› için temel kaynaklard›r. e-Devlet kapsam›nda
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kullan›lan elektronik bilgi sistemleri belgelerin tan›mlanamad›¤›,
eriﬂilemedi¤i veya kullan›lamad›¤› sürece baﬂar›s›z say›l›r.
Yap›lan çal›ﬂmalarda söz konusu sistemlerde belgelerin do¤ru
olmayan yöntemlerle depoland›¤›nda ve ilgili di¤er belgelerle
iliﬂkilendirilmedikçe baﬂar›s›z say›laca¤›, dahas› kamu
bilgilerinin ve belgelerinin bütünlü¤ü, taml›¤› ve do¤rulu¤u
sa¤lanmad›¤› sürece vatandaﬂlar›n yönetimlere güvenlerinin
sa¤lanamayaca¤› belirtilmektedir (Rahman, 2007). Bu çerçevede
güvenilir belgeler üretmenin önemli oldu¤unu ifade edebiliriz.
Di¤er yandan konuya yönelik çal›ﬂmalarda modern
yönetimlerde öne ç›kan aç›kl›k anlay›ﬂ›n›n temeli olan bilgi
edinme kanunlar›n›n uygulanmas›n›n, belgelere eriﬂimin
olamad›¤› veya güvenilir belgelerin sunulamad›¤› durumlarda
baﬂar›s›z olaca¤› ifade edilmektedir (International Records
Management Trust, 2011).
Belgeler kurumlar aç›s›ndan de¤erli bilgi varl›klar›d›r. Bu
çerçevede belgelerin di¤er insan kaynaklar› ya da finansal
varl›klar›n yönetimleri gibi düzenleyici bir çerçevede
yönetilmeleri gerekmektedir. Bu noktadan hareketle
yönetimlerde e-devlet çerçevesinde ele al›nd›¤›nda belgelerin
yönetimsel karar verme mekanizmalar›nda, program geliﬂtirme
süreçlerinde ve hesap verilebilirli¤in sa¤lanmas›nda önemli
rolleri vard›r (International Records Management Trust, 2011).
Kurumlar›n e-devlet süreçlerinde belge yönetimi stratejilerinin
içermesi gereken hususlar ﬂunlard›r:
• Kurumsal karar ve eylemlerin dokümantasyonu
için rehberlik
• e-Mail ve di¤er elektronik ofis dokümanlar›n›n
yönetimine yönelik prosedürler
• Belgelerin s›n›fland›r›lmas›, muhafaza koﬂullar› ve
imha programlar›n›n standartlar›
• Bilgi ve iletiﬂim sistemlerine belge sa¤lanmas›
belgelerin korunmas›na yönelik fonksiyonel
gereklilikler
• Güvenilir dijital koruma alanlar›n›n yarat›lmas› için
rehberler ve gereklilikler
• Dijitalleﬂtirilmiﬂ elektronik belgelerin yasal durumlar›
ve dijitalleﬂtirme süreçlerinde yasal belgelerin
yönetimine yönelik standartlar ve rehberler
(International Records Management Trust, 2011).
Belgeler ve içerdikleri bilgiler tüm kurumlarda oldu¤u gibi
yerel yönetimler aç›s›ndan da önemli bilgi varl›klar›d›r. Tüm
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kamu kurumlar›nda oldu¤u gibi yerel yönetimler aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda da belgelerin yönetimlerin ana unsuru oldu¤unu
söylememiz mümkündür. Yerel yönetimlerde belgeler:
• Tart›ﬂmalar, kararlar ve kurumsal faaliyetlerin
belgelenmesi,
• Gelecekteki kararlara yönelik karar destek
mekanizmalar›n›n desteklenmesi ve yeni program
ve hizmetleri geliﬂtirmek,
• Yasal emsaller kurmak hak ve yükümlülükleri
sa¤lamak,
• Geçmiﬂ yaﬂant›lara dair örnekler bulmak,
• Kamu çal›ﬂmalar› ve projelerinin ve taslaklar›n›n
dokümante edilmesi,
• Plan ve kararlar›n dokümante edilmesi süreçlerinde
kullan›lmaktad›r (Association of Canadian Archivists,
2001).
Yerel yönetim süreçlerinde arﬂivler kurumsal iﬂleyiﬂe yönelik
hukuksal deliller sunan, yerel ve ulusal belle¤e yönelik
unsurlar bar›nd›ran kültürel kurumlar olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Kurumlar›n fiziksel veya elektronik ortamdaki
kurumsal belgelerinin üretiminden korunmas›na ve
kullan›labilirli¤ine kadar olan süreçleri içeren belge yönetimi
disiplini çerçevesinde arﬂiv ve arﬂivciler söz konusu disipline
yönelik temel unsurlard›r (Odabaﬂ, 2010).
Yerel yönetimler ka¤›t, video, harita, taslak, foto¤raf, ses
kay›tlar› ve elektronik belgeler gibi farkl› fiziksel formlarda
belge üretmektedir. Bu çerçevede tüm organizasyonlar gibi
yerel yönetimlerde de hayati öneme sahip olan belgeler
verimli, etkili ve güvenlik kurallar› çerçevesinde yönetilmesi
gereken bilgi varl›klar›d›r. Yerel yönetimlerde üretilen belgeler
yönetimsel belgeler ve iﬂ süreçlerine yönelik belgeler olarak
iki gruba ayr›lmaktad›r:
• Yönetimsel Belgeler: Yerel yönetimlerin rutin
aktiviteleri sonucu ortaya konan belgeler olarak
tan›mlanmaktad›r. Personel kay›tlar›, ekipman
kay›tlar›, finansal kay›tlar vb. belgeler, faturalar,
sat›n al›m kay›tlar›, personel dosyalar›, tamir kay›tlar›,
ödeme belgeleri gibi belgeleri içerebilir. Söz konusu
belgelerin çok az› uzun süre kay›t alt›na al›nmay›
gerektirir.
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• ‹ﬂ süreçlerine Yönelik Belgeler: Söz konusu belgeler
yerel yönetimlerin temel fonksiyonlar›n› kay›t alt›na
al›rlar. Yerel yönetimleri temel aktivitelerini,
kararlar›n›, yasal anlaﬂmalar›n›, planlama belgelerini,
vergilendirme kay›tlar› gibi belgeleri içerirler. Uzun
süre korunmay› gerektiren belgeler olarak ifade
edilmektedir (Association of Canadian Archivists,
2001).
Yerel yönetimlerde belge yönetimi sistemati¤i çerçevesinde
belgelerin yönetilmesi önem taﬂ›maktad›r. Belirli bir düzende
ve sistematikte üretilmeyen belgelerin arﬂiv süreçlerinde
karmaﬂ›kl›¤a neden oldu¤u varsay›larak iﬂlemlere yönelik
bir standartlaﬂma sa¤layan belge yönetimi uygulamalar›n›n
önemi yap›lan çal›ﬂmalarda da belirtilmektedir (Odabaﬂ,
2010). ‹yi bir belge yönetimi, yönetimlerin tüm kademeleri
için temel bileﬂendir. Belge yönetimi sistemlerindeki
yetersizlikler yönetimlerde kurumsal, hukuksal ve düzenleyici
yeniliklerin yap›lmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r.
Dijital Ça¤da Arﬂivlerin ve Arﬂivcilerin De¤iﬂen Rolleri
Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerindeki de¤iﬂim ve geliﬂmelerle
1990’l› y›llarda kamu sektöründe de çeﬂitli reformlar yap›lm›ﬂt›r.
‹nternetin yayg›n kullan›m›yla yönetimlerde verimlili¤i art›rmak,
hesap verilebilirli¤i ve ﬂeffafl›¤› sa¤lamak imkanlar› ortaya
daha net ç›km›ﬂt›r. Ayn› dönemde elektronik belgelerle söz
konusu belgelerin yönetimine yönelik yöntem, teknik ve
sorumluluklar da ﬂekillenmiﬂtir. 2000’li y›llar›n ortas›nda edevlet hareketleriyle artan miktarda dijital olarak kaydedilmiﬂ,
üretilmiﬂ bilgilerin ortaya ç›kt›¤›n› söylememiz mümkündür.
Yüksek miktardaki ve çeﬂitlilikteki elektronik belgelerin
ortaya ç›kmas› ile iyi iﬂleyen, vatandaﬂ ve kurumlar›n haklar›n›
gözeten ve yasalar ve düzenlemelerle hukuksal ve yasal
altyap›lar› desteklenmiﬂ do¤ru iﬂleyen belge yönetimi
sistemlerine ihtiyaç duyulmaya baﬂlam›ﬂt›r (Wirtz ve Daiser,
2015). Belgeler anlam›nda de¤iﬂikliklere neden olan teknolojik
geliﬂmeler ve e-devlet uygulamalar› yaln›zca yönetim ve
iﬂbirli¤i ba¤lam›nda de¤il ayn› zamanda günlük kurumsal iﬂ
süreçlerinde köklü de¤iﬂimlere neden olmuﬂtur. Bu çerçevede
etkilenen iﬂ kollar›ndan biri de arﬂiv ve arﬂivcilerdir
(Runardotter, Mörtberg ve Mirijamdotter, 2011). e-Devlet
kapsam›nda yap›lan araﬂt›rmalar genellikle bilgi sistemleri
üzerine yo¤unlaﬂmaktad›r. Bu çerçevede kurumsal içerik
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yönetimi süreçleri kapsam›nda da elektronik arﬂivleme,
elektronik belge yönetimi konular› ön plana ç›kmaktad›r.
Dijital ça¤da elektronik belgelerden sorumlu arﬂiv ve arﬂivcilerin
rollerine yönelik yaﬂanan önemli de¤iﬂimler oldu¤unu
söyleyebiliriz. Dijital ortamda üretilen belgelerin artmas›yla
birlikte iyi iﬂleyen bir e-arﬂiv sisteminin önemi de artm›ﬂt›r.
Bu çerçevede e-devlet uygulamalar›n›n en önemli fonksiyonu
olan elektronik belge yönetimi sistemleri (Ero¤lu, 2013) ise
bugün ve gelecekte eriﬂilebilir yüksek kalitede güvenilir ve
otorite dijital bilgiler sa¤lanmas›, üretilmesi ve paylaﬂ›m›
ad›na önem kazanm›ﬂt›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda kamu
yöneticilerin bu ba¤lamda elektronik belge yönetimi
sistemlerini göz ard› ettikleri belirtilerek iyi iﬂleyen bir
elektronik belge yönetimi ve elektronik arﬂiv sisteminin edevlet uygulamalar›ndaki baﬂar›n›n ön ﬂart› oldu¤u
vurgulanm›ﬂt›r (Runardotter, Mörtberg ve Mirijamdotter, 2011).
Arﬂivler toplumlar›n haf›za kurumlar› olarak bilinmektedirler.
Bu çerçevede kamu kurumlar› arﬂivleri ise kamunun iﬂleyiﬂleri
sonucu ortaya konan bilgilerin koruyucular› olarak
tan›mlanabilir. Dijital ça¤ ile birlikte ortaya ç›kan dijital
belgeler arﬂivciler aç›s›ndan düﬂünüldü¤ünde belgelerin
korunmas›ndan öte arﬂivcili¤e farkl› bir bak›ﬂ getirerek
belgelerin korunmas› de¤il dijital kay›tlar›n kopyalanmas›n›n
korunmas› yetene¤ini getirdi¤i yap›lan bir çal›ﬂmada
vurgulanmaktad›r (Duranti, 2001b). Bu noktadan hareketle
dijital belgelerin özgünlü¤ü aﬂa¤›daki unsurlar›n garanti
edilmesi durumunda sa¤lanabilmektedir (Duranti, 2001c):
• Do¤ru verilerin düzgün bir ﬂekilde saklanmas›,
• Depolama aﬂamas›nda verilerde herhangi bir
de¤iﬂiklik olmad›¤›n›n garanti edilmesi,
bütünlü¤ünün bozulmamas›,
• Depolamadan önce verilerin yasal haklar›n›n
belirlenmesi,
• Verilerin uygun hiyerarﬂik düzene tabi tutuldu¤u
ve her aﬂaman›n eksiksiz gerçekleﬂti¤inin garantisinin
sa¤lanmas›.
e-devlet uygulamalar›yla birlikte ortaya ç›kan yeni iliﬂkiler
ve yap›lar arﬂiv yönetimini de etkilemiﬂtir. Bu çerçevede
teknolojinin kullan›m› ile de¤iﬂen arﬂiv yaklaﬂ›mlar› yaln›zca
teknolojileri de¤il ayn› zamanda, de¤iﬂen yöntemler, etik
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konular ve güvenilir resmi belgeler üretmek üzerine
yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. (Meijer, 2003). Teknolojinin geliﬂmesi arﬂivlerin
organizasyonel süreçlerin delilleri ve kurumsal haf›za
mekanizmalar› olarak da de¤iﬂmesine neden olmuﬂtur
(Runardotter, Mörtberg ve Mirijamdotter, 2011). Arﬂiv
yönetimini etkileyen e-devlet yap›lar›n›n geliﬂiminin yeni
iliﬂkiler ve yap›lar ortaya koydu¤u görülmektedir. Bu noktada
modern arﬂivler yaln›zca teknolojik geliﬂmeleri de¤il ayn›
zamanda de¤iﬂen teknolojilerden etkilenen yönetim kültürünü
de yans›tmaktad›r (Lubar, 1999). Bu çerçevede arﬂivlerin ve
arﬂivcilerin e-devlet süreçlerinde dijital ça¤a uygun yaklaﬂ›mlar
kullanmalar›n›n yaln›zca gelecek kültür miras›na etkilerinin
olmayaca¤› ayn› zamanda bugünün kamu yönetimlerinin de
verimli¤ine ve yetkinli¤ine katk› sa¤layaca¤›n› söylemek
mümkündür.
e-Uygulamalar ile birlikte arﬂivciler, kullan›c›lar ve arﬂivler
aras›ndaki roller de etkilenmiﬂtir. Geleneksel arﬂivleme
yaklaﬂ›mlar›nda belgelere eriﬂim bir refakatçi arac›l›¤›yla
sa¤lanmaktad›r (McKemmish, 2005). e-Devlet uygulamalar›ndaki geliﬂmeler arﬂivcilerin arﬂiv ve kullan›c›lar› aras›ndaki
arabulucu rolünü de¤iﬂtirmiﬂ ve arﬂivciler kurumsal iﬂlemlerin
kan›t taﬂ›y›c›s› ve toplumsal bellek koruyucusu rolünü almaya
baﬂlam›ﬂt›r (Runardotter, Mörtberg, & Mirijamdotter, 2011,
s. 75). Bilgi teknolojileriyle elektronik belgelerin da¤›t›m› ve
kopyalama olanaklar› artm›ﬂt›r. Bu çerçevede arﬂivciler
arﬂivlerdeki belgelerin yaln›zca “koruyucu” ya da “arac›”lar›
de¤il bu belgelerin düzenlenmesiyle ilgili süreçlerde görev
alan ve eriﬂim sa¤layan profesyonellere dönüﬂmüﬂtür
(Runardotter, 2007). Arﬂivciler ayr›ca yaz›l›m ve donan›ma
göre ﬂekillenen eriﬂim uygulamalar›n› azaltmak ad›na ulusal
ve uluslararas› standartlar› oluﬂturma ve bu standartlar› kullanma konusunda sorumluluklar› bulunan kiﬂilerdir (Jimerson,
2009). Bu çerçevede arﬂivcilerin teknolojik uygulamalarla
yap›land›r›lan arﬂiv sistemlerini anlamalar› ve kullan›ma yetkin
olmalar› gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r.. Bu çerçevede arﬂiv
ve arﬂivlerinin koruyucu rollerinin de¤iﬂerek düzenleyici ve
eriﬂimi kolaylaﬂt›r›c› olmas› beklendi¤i belirtilmektedir (Dollar,
1992; Runardotter, 2007). Dahas› elektronik bilgi sistemlerinde
yürütülen süreçler nedeniyle arﬂivcilerin elektronik belgelere
eriﬂilmesine yönelik stratejiler üretmeleri daha belgelerin
teknik ve hukuksal anlamda yarat›c›lar›n› korumalar›na
yönelik politikalar üretmeleri gerekti¤i de vurgulanmaktad›r
(Dollar, 1992; Runardotter, 2007). Yeni dinamik sistemler ve
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yönetimlerde aç›kl›k ilkeleri ile arﬂivcilerin rolleri kolaylaﬂt›r›c›lar
olarak de¤iﬂmiﬂtir (Runardotter, Mörtberg ve Mirijamdotter,
2011). Ka¤›t tabanl› sistemler için kulland›¤›m›z arﬂivcilerin
koruyucu rolleri bilgi iletiﬂim teknolojileriyle de¤iﬂerek arﬂiv
materyallerinin üzerinde entelektüel kontrol sa¤layan,
arabulucular olarak görev yapan ve bireylerin arﬂiv
materyallerine eriﬂimlerini kolaylaﬂt›rmak ad›na sistemler
uygulayan kolaylaﬂt›r›c›lar halini alm›ﬂt›r. Günümüzde kamu
politikalar›nda sanki dijital teknolojilerin arﬂivcilerin yerlerini
alacaklar› gibi bir anlay›ﬂ görülmektedir. Dijital süreçlerde
materyallerin uzaktan ve kiﬂisel bilgisayarlarla eriﬂilebilir
olmalar› arﬂivcilere bir tehdit gibi alg›lanmaktad›r.
Bu çerçevede literatürde dijital ça¤da arﬂivcilerin rollerinin
ve görevlerinin de¤iﬂmedi¤i sadece iﬂlerini yapma biçimlerinin
de¤iﬂti¤inin savunuldu¤u görülmektedir (Duranti, 2001a).
Günümüzde de arﬂivciler hala belgelerle, belge üreticileriyle,
belge yay›nc›lar›yla çal›ﬂ›yorlar. Materyallerini yönetiyorlar,
korunmas›n› sa¤l›yorlar ve kullan›c›lar›n›n eriﬂimlerini
sa¤l›yorlar. Dijital ça¤da temel arﬂiv süreçlerin hiçbirinin
de¤iﬂmedi¤i fakat bu süreçleri yapma yöntemlerinin de¤iﬂti¤i
belirtilmektedir. Yani ka¤›t formundaki ya da fiziksel
formlardaki materyallere uygulanan tekniklerin dijital
çal›ﬂmalara uygulanabilirli¤inin oldu¤unu söylemek pek
mümkün de¤il. Bu ba¤lamda söz konusu süreçlere yönelik
yöntemlerin de¤iﬂti¤i görülmektedir. Yap›lan çal›ﬂmalar
çerçevesinde düﬂündü¤ümüzde arﬂivcilerin rollerinin tam
tersine geniﬂledi¤ini görmekteyiz.
Geliﬂen teknolojik ortamlar kullan›c› yap›lar›nda da
de¤iﬂikliklere neden olmuﬂtur. Bu çerçevede de¤iﬂen kullan›c›
profilleri aç›s›ndan düﬂünüldü¤ünde arﬂivlerde dan›ﬂma
hizmetlerinin de yeniden ﬂekillenmesi gerekti¤i söylenmektedir
(Runardotter, 2007). Dahas› elektronik belgelerin zaman
içinde eriﬂimine yönelik araç ve tekniklerin geliﬂtirilmesi,
belge sahiplerinin haklar›n› ve gizliliklerini koruyan politika
ve prosedürlerin formüle edilmesi gerekmektedir. Bu
süreçlerde arﬂivcilerin önemli rol oynayacaklar› aﬂikard›r.
Arﬂivciler ayr›ca gelecek nesilleri ﬂekillendiren bireyler olarak
da görülmektedir (Jimerson, 2009). Özellikle hesap
verilebilirlikle ilgili konularda önemli bir yap› olan kamu
arﬂivlerinde bir arﬂivcinin hedefi belgeleri güvenilir, do¤ru
ve özgün bir biçimde muhafaza etmek olacakt›r. Nitekim
literatürde de kamuda arﬂivcilerin çal›ﬂmalar›n›n, hesap
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verilebilirlik, aç›k devlet ve sosyal adaleti temsil etti¤i
vurgulanmaktad›r (Jimerson, 2009).
Literatürde kurumlarda arﬂivsel konular ve dijital korumaya
yönelik yeterli hizmetler sunulmad›¤›nda ortaya ç›kacak
sonuçlar›n yeterince anlaﬂ›lamad›¤› vurgulanmaktad›r
(Runardotter, 2007). Bu çerçevede arﬂivcilerin yönetim
ekiplerinin içinde stratejik rol oynayabileceklerini söylemek
mümkündür. Ayr›ca kamu yöneticileri taraf›ndan haz›rlanan
koruma stratejileri ve kurumlara yönelik politika
dokümanlar›n›n haz›rlanmalar›nda arﬂivcilerin önemli bir rol
oynayacaklar› yap›lan çal›ﬂmalarda da vurgulanmaktad›r
(Runardotter, Mirijamdotter ve Mörtberg, 2007). Bu kapsamda
söz konusu politikalar›n kurumlarda kamu yöneticileri, biliﬂim
profesyonelleri ve arﬂivciler aras›ndaki koordinasyon ve
iﬂbirli¤i çerçevesinde oluﬂturulmas› önemlidir (Duranti, 2001a).
Bu bilgiler do¤rultusunda arﬂivcilerin geleneksel arﬂiv
uygulamalar›n›n ötesinde di¤er disiplinlerle entegre bir ﬂekilde
çal›ﬂmalar› gerekti¤ini söylemek mümkündür.
Arﬂivciler toplum haf›zas›na yönelik kay›tlar›n›n korunmas›nda
da aktif rol almaktad›r. Bu kapsamda arﬂivcilerin dijital ça¤a
uyum sa¤layamamalar› durumunda toplumun haf›zas›n›n
korunmas›n›n mümkün olmayaca¤› belirtilmektedir (PearceMoses, 2007, s.16). Bu kapsamda günümüzde arﬂiv ortamlar›n›n
hem ka¤›t tabanl› hem de dijital ça¤ ile uyumluluk gösterecek
bir iﬂleyiﬂte yap›land›r›lmas› önemlidir. Arﬂivler kamu
hizmetlerinde olmazsa olmaz yap›lard›r. Özellikle e-devlet
uygulamalar› çerçevesinde omurga hizmet olarak say›lan
elektronik belge yönetimi uygulamalar›yla (Özdemirci, 2016)
kurumlarda de¤iﬂen arﬂivler ve arﬂivcilere yönelik roller,
arﬂivcilerin geleneksel arﬂiv uygulamalar›n›n ötesinde di¤er
disiplinlerle entegre bir ﬂekilde çal›ﬂmalar›n›n önemini
yans›tmaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda da modern ça¤da
arﬂivcilerin sistem tasar›m›na yönelik daha aktif-e¤itimli
olmalar› gerekti¤i vurgulanarak arﬂivcilerin sistemlerin
programc›s› de¤il tasar›mc›lar› olmalar› gerekti¤i, Arﬂivlere
yönelik politika geliﬂtirme süreçlerinde sorumlu olmalar›
gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r (Dollar, 1992).
Sonuç ve Öneriler
De¤iﬂen teknolojilerle bas›l› ortamdan dijital ortama aktar›lan
ve dijital ortamda üretilen belgeler, arﬂiv hizmetlerine yönelik
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de¤iﬂimleri de beraberinde getirmiﬂtir. Bu çerçevede dijital
ça¤ uygulamalar› ve teknolojileri ile birlikte arﬂivler de de¤iﬂim
ve arﬂiv süreçlerinde dönüﬂümlerini ortaya koymuﬂlard›r.
Geleneksel olarak belge yönetimi süreçleri; belgelerin sisteme
manuel olarak al›nmas› kaydedilmesi, fiziksel arﬂiv
sistemlerinde uzun süre korunmas› gibi ka¤›t tabanl› sistemlere
dayanmaktayd›. Geleneksel stabil arﬂiv süreçlerinde arﬂivcilerin
rolleri daha çok arﬂivle kullan›c›lar aras›ndaki koruyucular
olarak ﬂekillenmiﬂtir. Geliﬂen tarama ve dijitalleﬂtirme olanaklar›
çerçevesinde eriﬂim, kullan›labilirlik ve koruma yöntemleri
de¤iﬂerek sistemler elektronik ortama taﬂ›nm›ﬂt›r. Bu çerçevede
arﬂivcilere yönelik roller de de¤iﬂerek daha dinamik bir
konuma gelmiﬂtir.
Kamu yönetimi aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda kamu arﬂivlerinin
toplumlar›n haf›zas›n› oluﬂturan en önemli unsurlar oldu¤unu
söylemek gerekir. Bu çerçevede özellikle kamu kurumlar›nda
çal›ﬂan arﬂivcilerin politik bask›lar çerçevesinde dengede
tutmalar› gereken bir görevleri oldu¤unu söylememiz
mümkündür. Ortaya konan belgelerin seçilmesi, yorumlanmas›
ve gelecekte neyin önemli olaca¤›na yönelik uzun vadede
koruma planlar›n›n modern teknolojiler çerçevesinde
yap›lmas›na yönelik önemli görevleri vard›r. Özellikle edevlet uygulamalar›yla yayg›nlaﬂan elektronik belgelere
yönelik en önemli zorluklardan biri herhangi bir iz b›rakmadan
dijital belgelerin de¤iﬂtirilebilir olmas›d›r. Bu çerçevede dijital
belgelerin üretiminden depolanmas›na ve yeniden eriﬂimine
kadar olan süreçlerde yetkilendirme iﬂlemlerinin arﬂiv bilimi
ö¤retileri kapsam›nda modern çözümlerle do¤ru bir ﬂekilde
yap›lmas› önemlidir .
Teknolojik dönüﬂümler arﬂivcilerin sorumluluklar› ve rollerinde
bir belirsizli¤e neden olmuﬂtur. Arﬂivcilerin çal›ﬂma araçlar›n›n
yaln›zca teknolojik araç gereçler olmamas› ayn› zamanda
bas›l› formatlardaki unsurlar›nda varl›klar›n› sürdürüyor olmas›
bu belirsizli¤in ana nedenidir olarak yorumlanabilir. Geleneksel
arﬂiv süreçleri devam ederken yeni teknolojilerin eski süreçlere
adapte edilerek devam edilmesi gerekmektedir. Modern
yaklaﬂ›mlarda arﬂivcilerin güncel teknolojilere aﬂina olmas›
beklenirken arﬂiv sistemleri geliﬂtirilirken belgelerin dijital
ortamda uzun süre korunmas›na rehberlik etmeleri de
beklenmektedir. Bu çerçevede söz konusu sistemlerde bas›l›
veya elektronik formattaki arﬂivsel materyallerin eriﬂimi
konusu da bir di¤er noktad›r. Bu noktada arﬂiv malzemelerine
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yönelik üstveri kullan›m› önemli olmaktad›r. Gelecek kuﬂaklara
aktar›labilecek toplumsal miraslar olan arﬂivlerin bu çerçevede
modern kurumlarda yaln›zca elektronik ortamlarda
yürütülebiliyor olmas› karar vericileri söz konusu süreçlerde
yaln›zca biliﬂim personelinin yeterli olabilece¤i yan›lg›s›na
sürüklememelidir. Söz konusu süreçlerde ortak çal›ﬂma
kapsam›nda arﬂivcilerin sistem tasar›m›, iﬂ ak›ﬂ analizleri,
proje yönetimi, sistem analizi, arﬂiv politikalar›n›n belirlenmesi,
eriﬂim yönetimi, resmi belgelerin saklanma koﬂullar› gibi
konulardaki katk›lar› önemlidir. Di¤er yandan dijital
teknolojilerle birlikte arﬂivcilerin koruyucu rolleri arﬂivsel
materyallere eriﬂimi kolaylaﬂt›rmaya do¤ru de¤iﬂim göstermiﬂtir.
Genel olarak modern arﬂiv süreçlerinde belgelerin güvenli
bir biçimde bütünlükleri bozulmadan uzun süre saklanmalar›na
yönelik konular›n arﬂivcilerin rollerini geniﬂletmiﬂtir. Di¤er
yandan de¤iﬂen kullan›c› profilleri arﬂivlerin ve arﬂivcilerin
hizmet sunumunda de¤iﬂikliklere neden olan bir di¤er
unsurdur. Bu çerçevede dijital yerliler olarak adland›r›lan
kullan›c› gruplar›n›n beklentileri çerçevesinde arﬂivlerin
kamusal belgelere elektronik ortam üzerinden sürekli eriﬂim
sa¤lamas›, aç›k eriﬂim beklentilerini karﬂ›lamas›, kullan›c›
odakl› hizmet sunumlar›n› gerçekleﬂtirmesi, arﬂiv materyallerini
elektronik ortamda çok fonksiyonlu olarak yay›nlamas› dijital
ça¤da de¤iﬂen arﬂiv hizmetlerini ifade etmektedir.
Genel olarak de¤erlendirdi¤imizde günümüzde de¤iﬂen
kullan›c› profilleri dikkate al›nd›¤›n›nda arﬂivcilerinin de¤iﬂen
rollerine yönelik beklentiler aﬂa¤›da s›ralanmaktad›r:
• Kullan›c› odakl› ve buna ba¤l› olarak kullan›c›
ihtiyaçlar›na önceden cevap verebilen, web
teknolojilerini benimseyen,
• Uzun süre koruma politikalar› çerçevesinde arﬂiv
ve belge yönetimi sistemlerinde iﬂbirliklerine aç›k,
• Yaﬂam boyu ö¤renmeyi destekleyen ve arﬂiv
hizmetlerini söz konusu süreçler kapsam›nda
tasarlayan,
• Arﬂiv hizmetlerinin geliﬂtirilmesine arﬂiv prosedürleri
ve iﬂleyiﬂlerine yönelik mevzuata ve standartlarla
ilgili bilgi sahibi,
• Arﬂiv malzemelerinin korunmas›na yönelik, uzun
süreli koruma yöntemleri konusunda bilgili,
• Arﬂiv malzemelerinin entelektüel mülkiyet haklar›n›n
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korunmas›na yönelik kendilerini geliﬂtiren, elektronik
ortamda bilgi ve verilerin güvenli¤i ve telif haklar›na
yönelik mevzuat ve standartlara hakim,
• Arﬂivsel materyallerin korunmas› ve yeniden
eriﬂilebilirli¤ini sa¤layacak tan›mlama (Üstveri
standartlar› ve protokoller) standartlar›na ve
kullan›mlar›na yatk›n bireyler olmalar›
beklenmektedir.
De¤iﬂen teknolojik ortamlarla birlikte arﬂivciler de kiﬂisel ve
profesyonel hayatlar›nda teknoloji uygulamalar›n› adapte
etmiﬂlerdir. Bu kapsamda yerel yönetimlerin arﬂiv hizmetleri
ve arﬂivciler için, de¤iﬂen arﬂiv ortamlar›n› ve bu ortamlara
yönelik teknik, yasal ve hukuksal altyap›y› oluﬂturmas›
önemlidir. Yerel yönetimlerde mevcut arﬂiv hizmetlerinde
yer alan personelin e¤itimine yönelik hizmetiçi e¤itimlerin
geliﬂtirilmesi gerekmektedir. Son olarak arﬂiv hizmetlerinde
istihdam edilecek yeni personellerin konuyla ilgili e¤itim
alm›ﬂ bilgi profesyonellerinden oluﬂmas› önemli görülmektedir.
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