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Sunuş
Uygulamayı bilen ve uygulama deneyimlerini yazıya dökebilen değerli
arkadaşım ve dostum Mehmet Torunlar uzun yıllar Devlet Arşivleri’nde
çalışmış ve çalışmaya devam eden birikimli, deneyimli bir arşivci ve belge
yöneticisidir. Kendisiyle çok sayıda ortak çalışmamız oldu. Arşiv ve belge
yönetimi konularında deneyimlerimizi paylaştık. Birlikte TÜBİTAK
projeleri yaptık, ortak kitaplar yayımladık.
Profesyonel arşivcinin nasıl bir donanıma sahip olması gerektiği
konusunda bir makale yazacağını söylediğinde bunun çok iyi bir fikir
olduğunu söyledim. Bir makalenin boyutlarını aşan bir çalışma ortaya
çıktı. Çalışmayı incelediğimizde kitap olarak yayımlamanın daha yararlı
olacağına ilişkin değerlendirmemizi kendisiyle paylaştık ve e-kitap olarak
yayımlamaya karar verdik.
Elektronik olarak yayımlanan bu kitapta Yazar, genel olarak arşiv ve
arşiv hizmetlerinin önemini vurgulayarak, profesyonel bir arşivcinin nasıl
olması gerektiğinin çerçevesini çizmektedir. Arşiv kültürünün
gelişmesiyle birlikte arşiv mesleğini icra edenlerin de profesyonelleşmesi
ve profesyonel çerçevede iş ve işlemleri yerine getirmesinin gerekli
olduğunu vurgulamaktadır. Arşivci ile arşiv arasındaki ilişkiyi ortaya
koyarak, profesyonel bir arşivcinin özelliklerini ve davranış biçimlerini
görselleştirerek vermektedir. Mesleki yetenekler çerçevesinde mesleğe
özgü bir davranış modelinin geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat
çekmektedir.
Kitapta, arşivlerin yalnızca bir evrak biriktirme, dosya depolama birimi
olmadığı, günümüz dünyası ile birlikte değişim geçirerek hayatın her
alanında teknoloji ile beraber yer aldığı, bu değişimin arşivciliği çok
katmanlı ve disiplinlerarası bir yapısallığa büründürdüğü ve bu sebeple de
profesyonel arşivcilik mesleğinin değişime uğradığı dile getirilmektedir.
Kitapta ayrıca, arşivcilerin bu süreçteki rolünün önemi vurgulanarak,
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arşivci yetiştiren okulların da bu konuları takip ederek, eğitim
programlarını yenilemeleri gerektiği belirtilmektedir.
Yazarın meslek hayatı boyunca profesyonel bir arşivcinin nasıl olması
gerektiğine yönelik tuttuğu notlarını temel alarak, bilgi birikim ve
deneyimlerini kullanarak oluşturduğu bu kitapta, sorulara cevap
aranmakta, sorunlara parmak basılmakta ve okuyuculara önerilerde
bulunulmaktadır.
Arşivciliği meslek ya da iş edinmiş uygulama alanında çalışanların,
arşiv eğitimi görenlerin, yöneticilerin, arşiv eğitimi verenlerin, arşivciliği
merak edenlerin okuması ve incelemesi gereken bir çalışmadır.
Arşivciliğin profesyonelleşmesi, her şeyden önce arşivcinin kendisini
profesyonel olarak görmesine katkı sağlayacak bu kitabın alanına katkı
sağlayacağına olan inancımı belirtmek isterim.
Bilgi birikim ve deneyimlerini bizlerle paylaşmak için bu kitabı
yazarak alanımıza kazandıran Mehmet Torunlar’a teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Gölbaşı, Haziran 2019
Fahrettin ÖZDEMİRCİ
BİL-BEM Müdürü
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Önsöz
“Dünyada geçmişinin bilincinde olan, onu araştırıp izlerini takip eden
ve içerisinde taşıyan yegâne varlık insandır. İnsanlar geçmişle bugünü
birleştirir, gelecekle ilgili planlar yaparlar. Buradan yola çıkarak insan
hayatının üç evresi vardır diyebiliriz:
Geçmiş→Bugün→Gelecek
(…)
İnsan hayatının üç evresi kamusal alanda da arşivlerde yansımasını
bulur. Geçmiş-bugün evreleri birbirlerine eklemlenip uzanarak
yekdiğerini besler ve bu beslemeden geleceğe yönelik birçok çıkarımlar,
eylemler, güç kaynakları doğar. İnsanlar önemsemese de veya farkında
olmasa da geçmişten kopuk, köksüz bir varlık değildir. Toplumlar,
kurumlar ve devletler de geçmişsiz ve köksüz olamazlar. Bunların
geçmişlerinin, köklerinin izleri, delilleri arşivlerde bulunur; dirlikleri,
düzenleri, yaşam biçimleri, ilerlemeleri, zayıflıkları, güçlülükleri yani
varlığına ait anlam parçacıkları arşiv materyalleri üzerinden takip
edilebilir. (Özdemirci ve Torunlar, 2015, ss. 1-2)”
İnsan hayatının bu evreleri içerisinde her döneme damga vuran farklı
bir gelişim olduğu gibi günümüzü şekillendiren şey ise bir arşivci
açısından fiziki ile elektronik, dijital dünyaları birleştirerek veriyi, belgeyi,
bilgiyi yönetilebilir hale getirmek olarak görülmektedir. Bunu başarmanın
yolu ise arşivciler açısından yenidünya gerçekliklerine uyum sağlayarak
niteliklerini artırmak, geliştirmektir. Kurumlara ve üst düzey yöneticilere
düşen ise arşivcinin profesyonelliğini ve statüsünü kabul edip bu düzeyde
muamelede bulunmaktır.
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Bugüne kadar yanlış veya eksik yapılan, yönetim yapısının ayrılmaz
süreci olan arşiv1 işlerinin bundan sonra ülkemizde daha nitelikli ve
sağlıklı yürütülebilmesi için bireyselden toplumsal düzeye arşiv kültürü
geliştirilmeli, bu kültürel yapı bireysel, kurumsal ve toplumsal alanda
zihinlere ve davranışlara yerleştirilmelidir. Ancak aynı zamanda
arşivcilerin de profesyonelleşmesi şartı bulunmaktadır.
Bu çerçevede çalışma hayatım süresinde bir arşiv kültürü 2
geliştirmenin nasıl olması gerektiği ile ilgili notlar alırken profesyonel bir
arşivcinin de nitelikleriyle ilgili notlar almış, zaman içerisinde de bunları
geliştirmiştim. Arşiv kültürünün gelişmesiyle birlikte arşiv mesleğini icra
edenlerin de başkası ne düşünürse düşünsün profesyonelleşmesi ve
profesyonel çerçevede iş ve işlemleri yerine getirmesinin gerekliliği
vardır. Bu kitapta da tarafımdan tutulan notlar ve deneyimlerden yola
çıkılarak profesyonel bir arşivcinin nasıl olması gerektiğine yönelik
cevaplar aranılarak önerilerde bulunulmaktadır. Arşiv, arşivcilik,
kamunun da özel işletmelerin de idari ve mesleki düzeyde faaliyet
yürüttüğü bir yapı olmakla beraber, kitapta çalışma alanımız itibariyle
özellikle kamu kısmıyla ilgili olan hususlara değinilmiştir.

Mehmet TORUNLAR
Ankara, 22 Mayıs 2019


1
Metin içerisinde arşivci ve belge/bilgi yöneticisi/yönetimi kavramları, ayrı anlamları, iş ve
işlemleri çağrıştıran kavramlar olarak değil, birbiriyle aynı anlamı taşıyıp aynı iş süreçlerini çağrıştıran
kavramlar olarak kullanılmıştır. Yani yazı içerisinde arşiv/arşivci geçen her cümle aynı zamanda
belge/bilgi yöneticisi/yönetimi kavramlarını, bunun tersi olarak belge/bilgi yöneticisi/yönetimi
kavramları da arşiv/arşivci kavramlarını ve süreçlerini içerir.
2
“Arşiv Kültürü Oluşturmak” başlıklı makale için bakınız: Torunlar, M. (2018). Arşiv Kültürü
Oluşturmak. Bilgi Yönetimi, 1 (2), 156-165. Retrieved from
http://dergipark.org.tr/by/issue/40526/491969
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1. Arşiv Hizmetini Ortaya Çıkartan Hususlar
Arşiv ve Kamu İlişkisi
İnsanlığın gelişimi için bugün ürettiğiniz bilgiyi geleceğe aktarmak son
derece önemlidir. Sinan Canan ve Mustafa Acungil’e göre insanları diğer
varlıklardan ayırarak göreceli olarak daha güçlü ve yönetici kılan
unsurlardan en önemli olanı, homo sapiens’in 3 sadece tekil bir zaman
diliminde değil, dili kullanarak nesiller boyu aktarabildiği bilgi sayesinde
hayatta kalma açısından ciddi bir avantaj yakalamasıdır (2018, ss. 19-20).
İnsanın bilgisini geleceğe eriştirmesinin gelişmiş boyutu da o bilgiyi
kayıtlı hale getirerek saklayıp belirli bir düzende gelecek nesillere
aktarmasıdır.
Bu aktarma modeli de zamanın ruhuna göre değişebilmektedir.
Günümüzün bilgi üretimi ile bilgiyi geleceğe aktarma işleri ortam
değişikliği ile ama niceliksel olarak devasa boyutlarla devam ediyor.
Özdemirci ve Torunlar (2018, s. 79), Bilgi Yönetimi Dergisi’nde
“Bilgi-Değişim-Siber Güvenlik-Bağımsızlık” başlığı ile yayınlanan
makalelerinde, güvenlik kavramı üzerinden bugünün bu değişimine şu
sözlerle dikkat çekmektedir: “Yeni gerçekliklerin biçimlendirdiği
günümüz dünyasının en önemli öğesini teknolojik gelişim, iletişim ile
küreselleşen ekonomi, bilgi üretilmesi, elde edilmesi, elde edilen bilginin
nitelikli olarak değerlendirilmesi, yerinde ve zamanında kullanılmasıyla
birlikte güvenlik, dolayısıyla istihbarat arasındaki dengenin kurulması
oluşturmaktadır. Bu dengenin kurulması noktasında ölçekler de büyük
değişimlere uğramıştır. Artık devletlerin toplumların güvenliği, esenliği,
huzuru bazen çok ufak gibi görünen bu nedenle önemsenmeyen, bir kişiye
ait veya onun sahip olduğu ufacık bilgi kırıntısına bağlı olabilmektedir.
3

Homo sapiens: Bugünkü modern insan.
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Devlet ve toplum olarak güvenliğe ve bağımsızlığa tarihin her döneminden
daha çok ihtiyacın olduğu, hissedildiği günleri yaşamaktayız”.
Hangi ortamda ve ne boyutta üretilirse üretilsin bilginin kayıtlı hale
getirilmesi, belgeye dönüştürülmesi, saklanması korunması, hizmete
sunulması vb. iş ve işlem adımlarına arşivcilik veya belge/bilgi yönetimi
denilmektedir. Hangi çağda olursa olsun döneminin gelişmiş devletleri ve
toplumlarında arşivcilik, her zaman önem verilen bir faaliyet alanı
olmuştur.
Ülkemizde ise, geçmişte böyle olmamakla birlikte, uzun süredir arşiv,
arşivcilik önemsenmeyen, kamu hayatının tartışmalı kavramlarından ve
uygulamalarından birisi olagelmiştir.
“Arşiv, çoğu insanın aynı şeyden bahsettiğini sanarak aslında değişik
manalar verdiğini fark etmeden kullandığı kavramlardan biridir. Arşiv bir
yöntem, arşiv bir mekân, arşiv bir disiplin, arşiv bir depo olarak ifade
edilebilir ve çoğu zaman ‘arşiv’ ifade eden için kullandığı anlamdan
ibarettir (Özdemirci, 2017, 220. ss.).”
Tartışılır olmasına, iş olarak önemsenmemesine rağmen, kurum ve
kuruluşların istisnasız tümünde arşiv birimleri ve sağlıklı olmasa da bir
arşiv mekânı oluşturulur. Peki neden?
Arşiv iş ve işlemleri, hizmeti – buna aynı anlamda belge/bilgi yönetimi
iş ve işlemleri, hizmetleri de diyebiliriz- niçin yapılır? Arşiv oluşturmak
bu hizmeti vermek mecburi midir? Arşiv iş, işlem, faaliyet ve hizmetleri
bir kamu hizmeti midir? Kamu yararı var mıdır? Yoksa alışkanlıklar mı
arşivlerin kurulmasını sağlar? Arşiv iş ve işlemleri kurumsal ve daha üst
boyutta toplumsal veya devlete ait bir ihtiyaç mıdır? İhtiyaçların
giderilmesi noktasında neler yapılması gereklidir? Bu soruların cevapları,
mesleğin hem içeriğini hem statüsünü çerçeveler ve doğru cevaplanması
mesleği ve meslek mensuplarının itibarını sağlıklı bir zemine oturtur.
Kitabın hacminin sınırları da dikkate alınarak ve asli konusu
olmamakla birlikte, arşivcinin profesyonel mesleki yapısını etkilediği için,
Mehmet Torunlar

Profesyonel Arşivci

3

kamu kavramı ve olgusu ile arşivin ilişkisine kısaca değinilerek ele
alınmasının doğru olacağını düşünmekteyim. Bu çerçevede kamu-arşiv
ilişkisini şekillendirmek ve aradaki illiyet 4 bağını ortaya koyabilmek
maksadıyla, “kamu” kavramını ve onunla bağlantılı diğer bazı kavramları
da genel olarak izah etmek faydalı olabilir.
Kamu kavramı; halk hizmeti gören devlet organlarının tümü ve halk,
amme, ifadesiyle Türkçe Sözlükte tarif edilmektedir (2011, s. 1290).
Fukuyama da (2005, s. 37), kamu idaresinin uzmanlık gerektiren çok
sayıda alt disiplini bünyesinde barındıran geniş ve gelişmiş bir alan
olduğunu vurgularken aynı zamanda ustalık gerektiren bir kuramsal bütün
olduğunu ekler. Alt disiplinlerin kuramsal bir bütünlük çerçevesinde
birleşimi ve enerjisinden kamu hizmeti, bu hizmetle de ortaya kamu malı
çıkar.
Hakları belirli bir kişiye veya kuruma ait olmayan ve bu yüzden
kamuya ait olduğuna inanılan şey ise kamu malıdır 5. “Danıştay; İdare
Hukuku ilkelerine göre, kamunun kullanma ve yararlanmasına ait olan
veya bu amaca tahsis edilen eşya ve mallarla bir kamu hizmetinin unsuru
ve ayrılmaz parçası sayılabilecek olan malları kamu malı olarak kabul
etmektedir (Yorulmaz Hukuk, 2015).” Kurumlarda belge/bilgi
yönetiminin bir unsuru olan belgelerin kamu hizmetinin ayrılmaz bir
parçası olduğunu düşündüğümüzde arşivin barındırdığı tüm malzemelere
kamu malıdır diyebiliriz.
“Kamu kurumları; ‘tüzel kişiliğe sahip kamu hizmetleri ya da
kişileştirilmiş kamu hizmetleri” olarak tanımlanabilir. Kamu kurumu;

İlliyet: Nedensellik. TDK Türkçe Sözlük (2011, s. 1119).
Kamu malları kavramını ve hukuki durumunu sağlıklı bir temele dayandırabilmek için öncelikle,
malların kamu malı olduğu veya olmadığı şeklinde ayırıma tabi tutulmasının ve neden böyle bir ayrıma
ihtiyaç duyulduğunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Çünkü esas olan kamu yararıdır ve bunu
sağlayabilmek de kamu mallarının ayrı bir hukuki düzene tabi kılınması ile mümkün olabilecektir
(Yorulmaz Hukuk, 2015. Kamu Mallarının Türleri ve Özellikleri. Erişim Tarihi (27 Ocak 2019):
http://rizayorulmaz.av.tr/kamu-mallarinin-turleri-ve-ozellikleri/.
4
5
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“belirli bir ya da birkaç kamu hizmetini ya da faaliyetini yürütmekle
görevli, tüzelkişiliğe sahip idare teşkilatı birimi”dir (Ağar, 2006).’
“Kamu hizmeti; devlet veya diğer kamu tüzel kişilerince veya bunların
yakın kontrolleri altında özel teşebbüs eliyle kamuya arz edilmiş olan,
genel ve kolektif ihtiyaçları karşılamak ve kamu yararını sağlamak için
uygulanan devamlı ve düzenli faaliyetlerdir” açıklamasını Sıddık Sami
Onar’ın ‘İdare Hukukunun Umumi Esasları’ adlı kitabından alıntılayan
Aytuğ Altın (2013), devamında bir hizmetin kamu hizmeti sayılabilmesi
için gerekli olan koşulları, Şeref Gözübüyük’ün ‘Yönetim Hukuku’ adlı
kitabından şu şekilde alıntılar; “Bir hizmetin kamu hizmeti sayılabilmesi
için başlıca iki koşulun gerçekleşmesi gerekir. İlk koşul hizmetin kamuya
yöneltilmiş ve kamuya yararlı olmasıdır. İkinci koşul ise hizmetin kamu
kuruluşlarınca veya ilgili kamu kuruluşlarının sıkı denetimi altında özel
hukuk kişilerince yürütülmesidir.”
Kamu hizmetleri, hizmetin ve faaliyetin niteliğine göre bölümlenmiş,
ayrıştırılarak teşkilatlandırılmıştır. “Kamu hizmetlerinin hukuki yapısını
ve iskeletini kuran idare teşkilatı, çeşitli parçalardan oluşan büyük bir
makineye benzetilir. Bu benzetmeden hareketle, her bir parçanın, görev ve
fonksiyonunu bağımsız bir faaliyet görünüşünde yerine getirdiği, ancak
tüm bu faaliyetlerin asıl amacının kamu yararı olduğu görülür (Ağar,
2006).”
Kamu kurumları kamu hizmeti görür. “(…) modern idare hukukunda
kamu hizmetini şu şekilde tanımlayabiliriz: Kamu hizmeti ‘kamu yararı
içermesi ve özel faaliyet olarak gereği gibi sunulmasının mümkün
olmaması nedeniyle, Yasama organı tarafından özel faaliyetler için söz
konusu olamayacak bir ayrıcalıklar ve yükümlülükler rejimine (spesifik
hukuksal rejim) tabi tutulan ve sorumluluğu ile denetimi son tahlilde bir
kamu otoritesi tarafından üstlenilen’ faaliyetlerdir”(İlkorkor, 2016).
Tüm bu açıklamalardan sonra, kamuda arşivciliği, belge/bilgi yönetimi
süreçlerini ortaya çıkartan ve onu gerekli kılan bir takım koşullar ile
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unsurları özele indirgeyerek çerçevelendirmemiz mümkündür. Bunları şu
başlıklar altında sıralayabiliriz:
1-Yönetimsel/idari koşul ve unsurlar,
2-Hukuki koşul ve unsurlar (ulusal ve uluslararası),
3-Siyasi koşul ve unsurlar,
4-Ekonomik koşul ve unsurlar,
5-Toplumsal koşul ve unsurlar,
6-Teknolojik koşul ve unsurlar,
7-Tarihi ve kültürel koşul ve unsurlar.
Kamuda arşivciliği zorunlu kılan bu koşul ve unsurlardır. Yapılan
hiçbir iş, faaliyet, hizmet bu koşul ve unsurlardan bağımsız değildir. En
azından bir tanesi, ancak çoğunlukla birkaç tanesi, kurumları eksik de olsa
arşivcilikle ilgili süreçleri yerine getirme noktasında zorunlu kılar. Kamu
kurum ve kuruluşları faaliyet ve hizmetlerini yürütürken bu koşul ve
unsurlar çerçevesinde ürettikleri bilgiyi resmileştirmek üzere
belgeleştirirler. Kamu kurumunun ürettiği bu belge/bilgi birikimi, en genel
ifade ile özetleyecek olursak, doğru yönetilmeleri durumunda, kurumların
gelişimiyle birlikte, toplumun genel ve ortak gereksinimlerinin
karşılanmasına pozitif katkılar sağlar.
Bu noktada kurumsallaşmak da önemlidir ve kurumsallaşmanın en
güçlü dayanaklarından bir tanesi de yine yönetilebilir kılınmış
belge/bilgidir. Kurumlar, kamusal görevlerini yerine getirmenin temel
dayanağı olarak belgeye/bilgiye ihtiyaç hissederler. Amaç yine kamuya
hizmet vermektir. Kamu hizmeti kamu hukukunu da devreye alır.
Kamu hukuku, “devlet yönetimi ve kişilerin devletle olan ilişkilerinden
kaynaklanan uyuşmazlıkları inceler (Polat, 2018).” Bu uyuşmazlıkların
ortaya konulması, incelenmesi ve karara bağlanmasında da geçerli olan
ana kaynak kolay ve hızlı erişilebilir kılınmış belgeler olacaktır.
Mehmet Torunlar
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Her bir kamu kurum ve kuruluşu hizmetinin, faaliyetinin niteliğine göre
ayrı ayrı iş, işlem yürütürken bu iş ve işlemlerden doğan bilgilerin
meşruiyetinin sağlanması, delillendirilmesi, hakka, hukuka tekabül
ettirilmesi noktasında belgelendirilmesini gerçekleştirir. Kamuda her
kurum kuruluş ayrı faaliyetler yürütüp hizmet sunsa da, yerine getirdiği iş
ve işlemlerin, kamu hizmeti ve kamu yararına olduğunu da ispat etmesi,
delillendirmesi gerekecektir ki bu da, bilginin belgeye dönüştürülmesi,
saklanması, tekraren hizmete sunulması faaliyetleridir. Kamuda kurumlar
arasında ortak olan temel uygulama alanlarından bir tanesi de, arşivleme
işleridir.
Herhangi bir kurumda destek hizmetlerinin kurulmadığını, kurulmuş
olsa da çalışmadığını düşünmek bile söz konusu olamaz. İnsan
kaynaklarının olmadığı, idari mali işlerin görev yapmadığı bir kurum,
hayatiyetini devam ettiremez. Arşiv iş ve işlemleri de aynı düzlem
üzerinde düşünüldüğünde bir kurumun yapısal ve işlevsel özellikleri
açısından mütemmim cüzüdür6, yani bütünlüğü sağlayan, mutlaka gerekli
olan tamamlayıcı parçasıdır.
Bütün bu açıklamalarla beraber, arşiv iş ve işlemleri kamuya
yöneltilmiş ve kamu yararının ortaya çıktığı faaliyetler midir? sorusunu,
‘evet, kamu ihtiyaçları için, idareyi oluşturan parçalardan bir tanesi olarak
kamu yararına yürütülen ve diğer faaliyetleri belge/bilgi olarak
tamamlayan bütünleyici faaliyetlerdir’ ifadesiyle cevaplandırıyorsak,
arşivcilik bir kamu hizmetidir.
Belgeler, bilgiler cari işlemleri döneminde onu üreten kurumun malı
gibi görülse de, aslında ‘o kurumun faaliyet ve hizmetleri kamu adına,
onun faydası için sürdürülmektedir’ diye bir tespitte bulunarak konuya
6

Mütemmim cüz: Bölgesel töreye göre bir nesnenin temel ögesi olan, o nesne yok edilmedikçe
veya parçalanmadıkça veya niteliği bozulmadıkça ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçalar, o
nesnenin bütünleyici parçalarıdır.(https://www.kisa.link/LSSG, Erişim tarihi: 29 Ocak 2019).
Bir bütünü tamamlayan, mutlaka gerekli olan parça, en önemli parça anlamında kullanılır. Örneğin bir
yapboz resminde, eksik olan bir parça varsa bütünlük bozulur. Yapboza ekleyeceğiniz tamamlayıcı
parça, mütemmim cüz’dür.
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yaklaştığımızda ise, ‘bu hizmetlerinin yörüngesini, hesap verilebilirliğini,
meşruiyetini sağlayan belgeler de kamu malıdır’ önermesinde bulunmak
mümkün hale gelir. Arşivcilik, bir anlamda kurumsal teorik çerçevelerin
pratik alana dönüştürülmesi, olabilirliğin, hesap verebilirliğin,
meşruiyetin göstergesidir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında idari, hukuki süreçlerin en temel
unsurlarından birisini oluşturan resmi belgelerin –ki resmi belgeler resmi
bilgileri kayıtlı, taşınır ve tekraren kullanılır hale getirir- üretimiyle
başlayan süreçten, saklanması ve yok edilmesine kadar geçen birçok farklı
süreç ve hususa kadar, yönetim mekanizmasının ve devlet olgusunun
temel iş, işlem ve hizmetlerinin ayağını şekillendirir. Bu sebeple arşiv iş
ve işlemleri kamu yönetimi olgusuyla birçok birliktelik barındırır, iş,
işlem, faaliyet açısından hem kamu ihtiyacı hem kamu hizmetidir. Organik
olarak kamu varlığıdır, içerik olarak kamu yararını gözetir, kamu
hukukunun da temel taşlarındandır. Yasaların verdiği görevler, çizdiği
sınırlar arşiv belgeleri üzerinde cisimleşerek ete kemiğe bürünüp ruha
kavuşur.
Arşiv disiplini iş, işlemler, amaç, nitelik yönünden yönetim
bilimlerinin özelde ise kamu yönetiminin kapsama alanına girse de, bu
disiplinin bilim insanlarının ilgisini çekmemiş, yeterince incelenmeye, ele
alınmaya değer görülmemiş, ufuk çizgilerine erişememiştir. Son
dönemlerde iletişim ve bilgi teknolojilerinin kamusal yapıyı da etkilemesi
sebebiyle, bu alandan bazı akademisyenlerce, teknolojik gelişmeler
üzerinden arşivcilik, belge/bilgi yönetimi süreçlerine değinilir olmuştur.
Ancak bu da henüz yeterli seviyede değildir.
Bütün bu olumsuz yaklaşımlar birleşince, bugüne kadar arşivciliğin ve
mesleki statünün tanımında, kapsamının belirlenmesinde önemine uygun
bir muamele yürütülememiştir. Dünyanın geldiği günümüz noktasında
ülkemizde de acilen, arşivcinin iş süreçleri, nitelikleri ve mesleki
statüsüyle ilgili olarak yeni bir değerlendirmeye gidilmesine gereksinim
bulunmaktadır.
Mehmet Torunlar
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Kamu hukuku çerçevesinde, kamu hizmetlerinin delili sayılan ve kamu
malı olarak adlandırabileceğimiz arşiv belgeleri, kişisel veya kurumsal bir
varlık olarak görülemez, daha üst boyutta ammeye, halka aittir, onun
menfaatlerini gözetir, kamu hizmeti için usul ve esaslara uygun üretilir,
saklanır, tekraren kullanılır, gizlenir, güvenlik önlemleri alınır. Bunları
yerine getirmek profesyonel arşivcinin çalışma sahasına girer. Bu
gerçeklikler çerçevesinde, arşivcilik hizmetini yürüten meslek erbabının
da konunun önemi ve yeriyle uygun olarak profesyonelliğinin kabulü
gerekmektedir.



Mehmet Torunlar

2. Profesyonel, Profesyonelleşme
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te (2011, s. 1946) profesyonel “Bir
işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse), amatör karşıtı, ustalaşmış,
uzmanlaşmış” olarak tarif edilir. Profesyonellik ise “Profesyonel olma
durumu şeklinde tanımlanmıştır. Profesyonel meslek erbabı ustalaştığı,
uzmanlaştığı alanda çalışır.
Günümüz dünyasının en önemli, adeta sihirli özelliklerinden bir tanesi
“çalışmak”tır. Yine Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te (2011, s. 487)
çalışmak, “Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak”
ifadeleriyle ilk anlam olarak tarif edilmiştir. Bir mesleğin temelinde de
çalışmak eylemi vardır. Meslek dediğimiz kavram çalışma eyleminin
üzerine oturmakla beraber pratik hayatta sıklıkla iş, uğraşı, uğraşmak
kavramları ile de eşleştirilir. İş ile meslek kavramının pratik hayatta farklı
anlam taşıması gibi meslek ile uğraş ve uğraşı da aslında ayrı anlamları
taşımış, çağrıştırmış olmalıdırlar.
Bir mühendis mesleğinden çok farklı bir alanda çalışabilir, işi uzmanlık
alanının çok dışında olabilir. Veya mesleği vardır ancak işsizdir yahut
uzmanlık alanında çalışırken farklı bir alanda da uğraş verebilir.
Bu karmaşa, arşiv iş ve işlemlerinin algılanmasında daha da kuvvetli
kendisine yer edinmiştir. Ülkemizde arşivcilik profesyonel bir meslek
olmaktan ziyade her alandan insanın yapabileceği, mesleğinin yanında bir
yan ‘uğraş’ veya ‘uğraşı’ alanı olarak görülmektedir. Kamuda uğraş ile
meslek kavramları birbirinin yerine kullanılmakla birlikte, aslında iki
farklı alanı yansıttığını ifade etmiştik.
Her ne kadar Türkçe Sözlük’te uğraş (2011, s. 2411), “bir insanın
yaptığı iş veya meslek, iş, güç, meşguliyet” olarak tanımlansa da aynı
Sözlükte meslek (s. 1662), “belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve
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becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve
karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş”
ifadesiyle tanımlanır ve “uğraş” uzak anlam olarak verilir. ‘Uğraşı’ ise
(Türkçe Sözlük, 2011, s. 2411), “uğraşılan şey, meşgale” olarak
tanımlanmaktadır.
Sıklıkla yine birbirinin yerine kullanılan ‘iş’ ile ‘meslek’ kavramları
arasında da farklılık vardır. “İş kişinin sahip olduğu mesleği icra etmesi,
uygulamaya koymasıdır. (…) Meslek ise bir kişinin bir iş üretebilmesi için
diğer insanlara yarar sağlayabilecek nitelikte özelliğe sahip, doğuştan
sahip olduğu veya eğitim sonucu ilgili alanda edindiği vasıflar, yetenekler
bütünüdür. Meslekte önemli olan kişinin sahip olduğu vasfın diğer
insanlara dolaylı veya doğrudan katkı sağlamasıdır (Aksoy, 2017).”
Burada ‘meslek’ kavramını ‘iş’, ‘uğraş’ veya ‘uğraşı’ kavramından
ayıran ana kıstas, mesleğin kurallarının belirlenmiş olması ve eğitimle
kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı olmasıdır. Mesleğin
gerektirdiği çalışmaya yönelik iş ve işlem adımları vardır. Bu iş ve işlem
adımları mesleki bilgi ve bilinçle beraber beceriyle de desteklenerek
yapılır.
Sevgi Albayraktaroğlu’nun (2010), Sakarya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde yaptığı yüksek lisans sonrası hazırladığı
“Profesyonelleşme Olgusu ve Mesleki Profesyonelleşme Açısından
Türkiye’de Sosyal Hizmet Mesleği (Sakarya Örneği)” başlıklı tezinde, R.
Stephan Barley’in mesleği zanaat ve uğraş kavramlarından ayırt eden
tespitlerine yer verilir. Barley’e göre (Albayraktaroğlu, 2010),
• “Mesleki bilgi ve beceri içsel, gizli nitelikte olup dışarıdan
ulaşılması güçtür ve bilgi iyi korunmaktadır.
• Mesleki etkinlik büyük ölçüde zihinsel olup analiz gerekmektedir.
• Meslek sahibi olmak için uzmanlaşmış “lisans” ya da “lisansüstü”
eğitim gerekmektedir.
• Mesleğe giriş için biçimsel sertifikasyon zorunludur.
Mehmet Torunlar
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• Mesleğe giriş denetimi yüksek ve sınırlı sayıda mesleğe kabul
vardır.”
Barley de konunun eğitim kısmına, bilgi ve beceriye dikkat çeker.
Yani, her önüne gelen mesleği kendi bildiği gibi icra edemez, zihinsel bir
faaliyet ve etkinliği içerir. Mesleğe giriş denetimli ve sınırlı sayıdadır.
Uğraş veya uğraşı ise eğitimle kazanılmaktan ziyade meşguliyetle
açıklanabilecek beceriye de dayanan bir alan olarak anlaşılır ve
profesyonelleşme olmadan da yerine getirilebilecek işleri kapsar ve uğraş,
uğraşı bizim anlam dünyamızda daha genel bir çerçeveyi kapsarken,
meslek ise eğitimle birlikte özel bilgi ve beceriyi kurumsal bir aidiyetle
birlikte gerektiren bir unsur olarak anlaşılır. Uğraşı, mesleki öznel bilgiye
dayanmaktan ziyade geleneksel alışkanlıklara göre beceriye de dayalı
olarak yerine getirilir.
Profesyonel bir makine mühendisi, bahçe işleriyle uğraşırken bunu
profesyonel bir bahçıvan olarak yapmaz. O işte beceri sahibi olması,
profesyonel meslek sahibi bir bahçıvan olduğu anlamını taşımaz.
Bu çerçevede yanlış kullanılan kelime ve kavramlar bir mesleğin
yerine getirilmesinden itibarına kadar olan bütün süreçleri etkileyebilir.
Modern dünyada her iş herkes tarafından yapılmaz, uzmanlık gerektiren
şeylere ve iş bölümlerine ihtiyaç hissedilir. İş bölümünü sosyoloji ile
birlikte ilk olarak kendisine konu edinen disiplin alanlarından birisi olan
iktisat bilimi açısından, üretim faaliyetinde işçilerin ehliyet ve kabiliyetleri
dikkate alınarak yapılacak işin kısımlara ayrılmasını ve işçiler arasında
bölüştürülmesini ifade eder.
İş Bölümü Çerçevesinde Arşiv
Çalışma alanının iş bölümü yönünü inceleme alanlarına alan
sosyologların araştırmalarına kısaca göz atarak konuyu açıklamaya
çalışalım.
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Modern sosyolojinin kurucusu sayılan Fransız sosyolog, Emile
Durkheim, iş bölümü kavramına özellikle dikkat çeker ve işbölümünün
gelişmiş ve karmaşık toplumlarda tartışmasız bir yerinin olduğu görüşünü
dile getirir. Cevat Özyurt’un Emile Durkheim’ın görüşlerinden yaptığı
alıntısıyla konuya şu şekilde izah getirelim:
“Durkheim’a göre, ahlâkın ve toplumsal yaşamın iki temeli
vardır: kolektif bilinç ve toplumsal işbölümü.(…) Toplumsal
yaşamın belirleyici olgusu, geleneksel toplumlarda kolektif
bilinç, modern toplumlarda ise toplumsal işbölümüdür. (…)
kolektif bilinç insanlara birbirlerine benzemeleri yönünde
baskı yaparken, toplumsal işbölümü insanları birbirinden
farklılaştırarak, bireyselleşmeye zorlar. İşbölümü geliştikçe
kolektif bilinç zayıflar ve belirsizleşir. (…) İleri işbölümü,
bireylerin belli bir alanda uzmanlaşmasını gerektirmiştir.
Uzmanlaşan insan, ihtiyaçlarının karşılanması için
başkalarına daha fazla ihtiyaç duyar.(…)
Durkheim’a göre, modern toplumlarda işbölümü, ahlâkî bir
kural olarak kabul görür. Toplumsal işbölümü ahlâkî bir
‘ödev’ telakki edilir ve bu ödevi yerine getirmeyenler
(cezalandırılmasa bile) kınanır. Herkesin belli bir alanda
uzmanlaşması beklenir. Burada bireyler kendi vicdanlarından
yükselen şu sese kulak vermek zorundadır: Kendini, belli bir
işi yararlı biçimde yapacak duruma getir. Belli bir işte
uzmanlaşma, bireyin topluma karşı ödevlerini yerine
getirmesini ve dolayısıyla bir doyuma ulaşmasını sağlar”
(Özyurt, 2007).
Alman sosyolog Max Weber’e göre ise; “işbölümü, otorite, hiyerarşi,
yazılı kurallar, dosyalama, gayrişahsilik, disipline olmuş bir yapı ve resmi
pozisyonlardan oluşan bir örgüt, bürokrasinin yapı taşlarındandır. Bu
açıdan bakıldığında bürokrasi, rasyonel bir yönetim biçimidir. Kurallar
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önceden belirlendiğinden istikrar ve düzen öne çıkmaktadır” (Akçakaya,
2016).
İktisat Sözlüğü web sitesindeki ‘İş Bölümü nedir? başlıklı madde
açıklamasında ve MEPANEWS web sitesindeki İskoç filozof Adam
Smith’ten alıntılanarak yayımlanan “İşbölümü Hakkında” başlıklı yazıda,
özetle bir işletmede belirli bir malı üretebilmek için mümkün olduğu kadar
basit işlemlere ayırmak ve bunları ayrı ayrı işçilere veya işçi gruplarına
yaptırmak üretimi hızla artırmaktadır, görüşüyle iş bölümünün önemine
atıfta bulunulur.
Bu olgu daha sonraki tarihi gelişim çizgisi üzerinde kamu hayatında da
kendisine yer bulmuş ve kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi açısından
iş bölümünün gerekliliği hususunda görüşler ortaya çıkmıştır. Örneğin,
Turan Genç, Türk Eğitim Derneği’nin web sayfasından da erişilebilen
‘Eğitim ve Bilim’ dergisinde yayımladığı ‘Toplumsal İşbölümü’ adlı
makalesinde kamu hayatında gerçekleşen işbölümüyle ilgili şu tespitlerde
bulunur:
“Kamu yönetimi, insanların bir araya gelerek kendilerini yönetecek
birimleri kurmaları ile başlar. Yönetim, örgütte çalışanların işbirliği
davranışları ile ilgili olduğuna göre, kamu yönetimi de devlette ya da ona
bağlı kuruluşlarda çalışan birey ya da grupların davranışları ile ilgili olur.
Kamu yönetimini, devletin merkez ve taşra kuruluşları, yerel yönetimler,
kamu iktisadi kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar olarak bölümlere
ayırmak mümkündür (Genç, 2019).”
İşbölümü aynı zamanda modern bürokrasi içerisinde de kendisine
önemli yer bulur ve hiyerarşi ile birlikte iki temel unsurdan bir tanesi
olarak nitelenir. Yaşadığımız dönemleri çerçevelendiren post modern
kamu yönetimi ise yerinden yönetim ve yönetimde esneklik ve şeffaflık
ilkelerine de göndermede bulunur. Bu süreçte, kapalılık, gizlilik, gayri
şahsilik ve bürokratiklik gibi hususlar, postmodern kamu yönetiminde
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açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve esneklik yönlerinden değişir
(Doğan, 2017).
Ülkemizde de bu doğrultuda faaliyetler sürdürülmüş, konuyla ilgili
uygulamalara yön veren mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu
çerçevede;
“Türk idare sisteminde 1980 yılına kadar bakanlıkların kuruluşları,
kaldırılması, örgüt ve vazifelerinde yaşanan sistemsizlik, yönetimde
karışıklığa neden olmuş, bakanlıkların belli bir nizamda hizmet
etmelerinin sağlanması amacıyla da 1984 tarihli 3046 sayılı Kanun
çıkarılmıştır. (…) Bakanlıklar, genel olarak devlet aygıtının sorumluluğu
altında bulunan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde faaliyet
alanlarına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümlerdir (Saylam ve
Öktem, 2015).”
Ülkemizde kamu teşkilatlarının kurulması, kaldırılması, mevcutların
bölünmesi veya birleştirilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve
teşkilatlanmasına dair hususları belirleyen daha alt bir başlıkta, arşiv
birimlerinin teşkil edilmesine yönelik hükümleri de barındıran, 3046 7
sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun’un
‘Amaç’ kısmında, ‘Bu Kanunun amacı, kamu hizmetlerinin düzenli,
süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için
bakanlıkların kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve
usulleri düzenlemektir’ ifadesine yer verilmiştir.
Kanunun, kamu hizmetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olduğu
vurgulanır. Bu çerçevede de olaya yaklaştığımızda arşiv iş, işlem ve

7
Bu Kanun, 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanun yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber,
ülkemizde uzun yıllar teşkilatlanma ve hiyerarşik yapı ile ilgili uygulamaları göstermesi ve arşive
bakış açısının anlaşılması bakımından örnek olarak ele alınmıştır. Kurumlar bu kanunun arşivi
yerleştirdiği konumdan da fazlasıyla etkilenmişlerdir.
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faaliyetleri bir kamu hizmetidir ve aynı zamanda kamu hukukunun hem
konusu, hem de bünyesinde barındırdığı birikimler açısından aracıdır.
Söz konusu edilen 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları
Hakkındaki Kanun’un İkinci Bölüm, Teşkilatlanma Esas ve Usulleri
başlığı altında, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevlerinin
sayıldığı Madde 29’un k) fıkrasında, ‘Genel evrak, arşiv ve haber
merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek’ ifadelerine
yer verilerek, arşiv iş ve işlemleri bu hükme istinaden adı geçen
başkanlığın sorumluluğuna bırakılmıştır. Ülkemizde uzun yıllar arşiv iş ve
işlemleri ve belge yönetimi süreçleri, 3473 sayılı ‘Muhafazasına Lüzum
Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’ 8 ve
‘Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda
kamu teşkilatlarında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarınca
yürütülmüştür.
Kamu teşkilatları, satın alma, temizlik, sarf malzemesi temin etme,
ısınma, araç temini, boya, badana gibi bir teşkilatın destek hizmetleri
arasına alınan arşiv hizmetlerini de, bir yardımcı veya destek hizmet alanı
olarak algılamış ve pratikte de bu alanla ilgili iş ve işlemlere bu doğrultuda
yaklaşmıştır. İş ve işlemler ile arşivciler için, mesleki yetkinlik gerektiren
bir sınıflama yapılmamış, diğer yapılan işlerle birlikte herhangi birisi
tarafından yapılabilir, bir uğraşı veya meşguliyet alanı olarak görülmüştür.
Pratik uygulamalarda da bu algı her kamu kurum kuruluşu tarafından
hayata geçirilmiştir.
Örneğin arşivlerde çoğunlukla sürgün veya rahatsız personel istihdam
edilmiş, ayıklama imha komisyon üyeliklerinde sıklıkla geçici statüde
çalışan personel veya birimin iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi
8
3046 ve 3473 sayılı Kanunlar, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten
kaldırılmış, 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de arşiv iş ve işlemlerine yönelik olarak çağın
gerekliliklerine daha uygun yapısal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Düzenlemelerle ilgili ikincil
mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Yeni düzenlemelerin etkisi ise gelecek yıllarda
görülebilecektir. Bu nedenle metin içerisinde ayrıca bir değerlendirme yapılmamıştır.
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olmayan, belge üretimine katkı vermeyen çalışanlar üye olarak
görevlendirilebilmiştir. Arşiv iş, işlemleri, belge/bilgi yönetimi hususları
kamu teşkilatı iş bölümlenmesi çerçevesinde kendisine gereken liyakatte
bir yer bulamamıştır.
Kamu yönetimi tarihi süreç içerisinde her zaman gelişim olarak
nitelenen değişikliklere uğramıştır. Son yılların moda ve idealize edilen
kamu yönetim şekli de ‘Yeni Kamu Yönetimi Modeli”dir. Klasik kamu
yönetimine göre temel bazı konularda değişik yaklaşımları öngörür. Bu
konuyu aşağıda yaptığımız bir alıntıyla örneklendirelim:
“Kamu yönetiminde de Yeni Kamu Yönetimi (New Public
Management) Yaklaşımı ortaya atılmıştır. İdare (administration) yerine
yönetim (management) kavramını kullanan bu yaklaşım, öz¸ itibariyle
işletme yönetiminde kullanılan kavram ve yöntemleri kamu yönetiminde
de uygulamaya yöneliktir. Yaklaşıma temel oluşturan görüşler şöyle
özetlenebilir:
• Yöneticilerden ne beklendiği açıkça ortaya konulmalı ve bu
sonuçtan sorumlu tutulmalıdırlar.
• Yöneticilerin kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri
için yönetsel yöntem ve kaynakların kullanılışında esneklik
tanınmalıdır.
• Yetkiler merkezi birimden doğrudan hizmet sunan birimlere
aktarılmalıdır.
• Girdilerden çok çıktılara, süreçlerden çok sonuçlara
odaklanılmalıdır.
• Yöneticiler kullandıkları kaynaklar ve bu kaynakların kullanımı
sonucu ulaştıkları sonuçlara göre sorumlu tutulmalıdır.
• Yurttaşlara (müşteriler) hizmet sunucusunu seçme imkânı
tanınmalıdır.
• Politika oluşturma görevleri, doğrudan hizmet sunumu ve
düzenleme görevleri birbirinden ayrılmalıdır (Yılmaz, 2001).”
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Yeni kamu yönetimi yaklaşımı çerçevesinde yukarıda sıralanan
hususları incelediğimizde, genişlettiğimizde hangi tespiti, ilkeyi
belgeden/bilgiden ayrılmış, sıyrılmış bir kalıbın içerisine yerleştirebiliriz?
Bugün gelinen noktada, kurumlar, kuruluşlar, hizmet alanlar, rekabet
edilen diğer yapılar hep birlikte, daha çok bilgi üretip daha çok bilgiye
erişebilir oldular.
Daha çok bilgiyi saklamak, bunları değerlendirmek, analiz etmek
ihtiyacı doğdu. Bu değerlendirme ve analiz çalışmalarında ‘Big Data’ gibi
çözüm önerileri hayata geçti. Tüm bu gelişmeler neticesi ortaya çıkan
aktiviteler karşılıklı ilişkileri kişiselleştirdi, hizmet sunumu ve faaliyette
bulunma daha nokta hedefli hale geldi.
Geleneksel iş yapış biçimleri, değişen kurum-diğer kurum-vatandaş
ilişkileri ve çalışan ihtiyaçlarını karşılama ve hizmetlerini yerine getirme
biçimi, teknolojinin yoğunluklu olarak nüfuz etmesiyle dijital
işlemlere/faaliyetlere/hizmetlere dönüştü.
Belgenin, bilginin hızla üretilip faaliyete/kullanıma sunulması ile
birlikte aslen ilgisinin bulunmaması gereken bir takım ortamlarda da hızla
paylaşılmaya başlandı. Bu da hizmet ve faaliyet düzeyinde güvenliğin ve
güvenilirliğin zedelenmesine, bozulmasına sebep oldu. Ancak klasikten
günümüze değişmeyen ve hatta bugünlerde daha da önemli hale gelen şey,
tüm işlem adımlarının, tüm bilgi varlıklarının belgeye dönüştürülmesi
bunun da sistemleştirilerek süreçlere tabi kılınması zorunluluğudur.
Bu anlamda arşiv mesleği kamusal alanda kritik bir yapıya
dönüşmüştür. Artık arşivciler, veri, dijital ürünler ve teknolojik
donanımlar konusunda, yetkinliklerini geliştirerek verimli süreçler
oluşturmak ve kurumlara olumlu katkı sağlamak için çalışmalar
yürütmelidirler. Sıralanan tüm bu kıstasların gerek ortaya çıkışı, gerek
gelişimi ve sonuçlanması belgeye kaydedilmiş bilgiye dayalıdır. Gelecekte
incelenmesi, tekraren faydalanılması, geliştirilmesi de yoğunlukla bu
belgeler üzerinden olacaktır.
Mehmet Torunlar
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Yeni kamu yönetiminden beklentileri ortaya koyan, kaynakları esnek
kullanan, hizmeti sunan, sonuç odaklı çalışanların iş bölümlenmesinde,
hiyerarşide kendisine yer bulması, statüsünü geliştirmesi, bunu da uzman
sıfatıyla yapması mümkünken, tüm bu yaklaşımın, hizmet sunumunun,
kaynak kullanımının ve sonuçların belgelenmesi ve yönetilmesi
süreçlerini gerçekleştirecek kamu çalışanının uzman olarak nitelendirilip
sınıflandırılmaması kamusal gerçeklikle ve rasyonalite ile de
örtüşmemektedir.
Tüm bu açıklamalar ışığında şu çıkarımları sıralamamız mümkün olur:
Sanayileşmeyle görünür ve incelenebilir hale gelen iş bölümü olgusu,
modern bürokrasi içerisinde de kendisine ihtiyaç hissettirerek hizmet ve
faaliyet alanlarına yönelik ayrılmış, mesleki bölümlenme ve uzmanlaşma
da bu çerçevede ortaya çıkmıştır.
Ülkemizde de birçok alanda kurumsallaşma sistemi, biçimsel örgütler
olarak rasyonelleşmiştir. Kurum ve kuruluşların amaçları, hizmet ve
faaliyet alanları, sorumlulukları, görevleri, yetkileri tanımlanmış,
düzenlenmiş ve bu çerçevede iş bölümlenmesi yapılmıştır. Zaman
içerisinde kanuni birçok düzenleme ile bu iş bölümlenmesi ve hiyerarşi
değişik yapısallıklara kavuşmuş, ancak iş bölümlenmesi genel özelliklerini
korumuştur.
Kamu kurumlarının işlemlerini daha çok tabana yayarak kurum
uzmanları aracılığı ile yürütülür hale getirmiş olmasından sonra da,
uzmanlığın yürütülebilmesi için belgenin/bilginin üretiminden,
paylaşımına, dağıtımına, tekraren kullanılmasına, güvenliğinin ve
güvenilirliğinin sağlanmasına ihtiyaç bulunduğu, bu çerçevede de
belgenin/bilginin yönetilebilirliğinin, eğitimle kazanılabilecek mesleki
zihinsel bir faaliyet ve etkinliği içeren, yeterlilik şartını gerektirdiği
gerçeği bile, arşivciliğin bir uzmanlık alanı olduğu şartını ortaya
çıkartamamıştır.
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Bu ise algılamalarımızın yanlış yönlendirilmesi neticesi bakışımızın
optik kaymasıdır. Gerçekleri olması gerektiği gibi veya olduğu gibi
göremememizin sebebi, işte bu bakış açısındaki kaymadır diyebiliriz.
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3. Daha Güvenilir ve Güvenlikli Kamusal
Hayat İçin Limitsiz Belgenin/Bilginin
Yönetilmesi İhtiyacı
Her dönem, kendi içinde taşıdığı özelliklere, kamusal alandaki algılayış
ve davranış modellerine, dinamiklere göre toplum ve devlet yapısını da
biçimlendirmektedir. Günümüzde geldiğimiz noktada teknolojik
gelişmelerin de etkisiyle, kamusal alanın bir ayağı hizmet ve faaliyet iken,
yeni kamu yönetimi yaklaşımından daha üst boyutta diğer bir ayağı da
geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde daha fazla oranda –buna limitsiz
belgenin/bilginin yönetilmesi ihtiyacı da diyebiliriz-belgeye dayalı
bilgidir.
Bugün, bilginin sistemleştirilmediği, yönetilmediği, belgeye
dönüştürülerek güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanmadığı hiçbir alan
düşünülemez olmuştur.
Herhangi bir kamu kurumunu, yasal olarak verilen görevleri
çerçevesinde, yerine getirmekle mükellef olduğu faaliyet ve hizmetlerden
ve bunları yerine getirirken ve getirdikten sonra ortaya koyduğu, ürettiği,
resmileştirerek belge haline dönüştürdüğü bilgiden ayrı düşünemezsiniz.
Ayrıca devlet mekanizması kurum ve kuruluşlar aracılığıyla asli faaliyet
alanları dışında birçok toplumsal ve sosyal fonksiyonu da yerine getirir.
Bu husus son dönemlerde özel işletmelerde de rağbet gören bir faaliyet
alanı olmuştur.
Bir kurum kuruluş veya işletme için öncelikli olan şey, kurumsal
hedeflere yönelik verimlilik, işlerlik ve neticede başarılı olmaktır. Başarı
kamu kurum ve kuruluşlarında farklı olurken özel işletmelerde kâr,
rekabette güçlülük gibi unsurlar olarak kendisini gösterebilir.
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Bu çerçevede herhangi biri kurum veya işletmenin sosyal bir yardım
projesi olarak topluma sunduğu, karşılıksız iyilikler olarak yansıtılan bir
takım faaliyetlerin arkasında dahi sosyal bir etki sağlayarak bundan
olumlu anlamda, en azından itibar olarak faydalanma amacı yatar.
Çoğunlukla bu eylem karşılıksız değil, üzerinde düşünülmüş planlanıp
projelendirilmiş etki yatırımıdır (impact investment). Etki yatırımının
temel amacını, pozitif sürdürülebilir etkiye ulaşmak olarak belirlemek
mümkündür.
Etki yatırımı unsurunun gelişerek hedeflere erişimde pozitif bir araç
olmasında, itibar kazanmakta işlerin, hizmetlerin, faaliyetlerin etkilerinin
doğru bir şekilde sınıflandırılması, topluma, ilgililere sunulması ve sonra
etkisinin ölçümlenmesi yer alır. Bunun için ise yine hizmete, faaliyetlere
yönelik belge/bilgi birikiminin geliştirilmesi, kullanılması gereklidir.
Yani olaya nereden bakarsanız bakın, aslında kamu kurum
kuruluşlarının her alanında, hizmet ve faaliyetleri sağlıklı ve düzenli
yürütmenin en önemli araçlarından bir tanesinin, belgeye/bilgiye kolay ve
hızlı erişim sağlamak ve bunu yerinde ve yine zamanında kullanmak
olduğunu görürsünüz.
Günümüzde bu özellikler geçmişe göre çok daha önemli ve hayati bir
yapıya bürünmüştür. Tüm kurumlarda verilerin, belgelerin, bilgilerin,
kayıtların niceliksel olarak büyümesinin kapsamı şaşırtıcı bir seviyeye
ulaşmıştır. Arşivlerde veya günümüzün gerçeği veritabanlarında
depolanan yapılandırılmış belgelerin/bilgilerin yanında yapılandırılmamış
verilerin ve bilgilerin de mevcut olduğu bilinen bir gerçektir.
Elektronik cihazlara sonsuz bir güvenin (!) olduğu ülkemizde, büyük
miktarda veri, bilgi sınıflandırılarak resmi belge halini almayı
beklemektedir. Bu yığınların resmiyete kavuşturularak meşruiyetinin
sağlanması, hak, hukuk aramalarında delil olması vb. geleceğe yönelik
saklanmasını gerekli kılan süreçlere tabi tutulması, artık kritik bir
operasyonel zorunluluk haline gelmiştir.
Mehmet Torunlar
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Muazzam miktarda artan hacimli ve farklı türlerde veri, bilgi, belge
türleri, bunların güvenlikli üretilmesini, korunmasını, paylaşımını,
tekraren kullanımını zorlaştırır hususlardır. İşte bu noktada
arşivcilik/belge-bilgi yönetimi süreçleri ve sistemleri veriyi, bilgiyi,
belgeyi sınıflandırarak bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde tanımlamaya
yardımcı olabilir ve kuruluşlara, üretilen, depolanan ve kullanılan her bilgi
parçasının her öğesi ilişkili riskleriyle birlikte daha iyi anlaşılmasını sağlar
ve onu yönetilebilir kılar.
İşte tüm bu süreçlerde iş ve işlemleri doğru, düzgün, yazılı kurallara
bağlı, hiyerarşiye dayalı, devletin ve toplumun menfaatlerine uygun, hesap
verebilir, şeffaf, esnek yürütebilmek için, iş bölümlerine, alanında eğitim
almış, mesleki bilgi ve beceriye sahip meslek erbabına ihtiyacı vardır
diyeceksek, bu bölümlenme içerisinde belge/bilgi yöneticilerinin,
arşivcilerin de uzmanlığının tanındığı, tanımlandığı, önemli ve hassas bir
alan olmalıdır. Devlet aklı ve hassasiyeti bunu gerçekleştirme konusunu
daha fazla ötelemeye müsaade etmemelidir.
Burada yukarıdan itibaren yaptığımız tespitimizi bir kez daha
yineleyelim ki, ülkemizde son yıllarda göreceli olumlu değişiklikler
görülmekle beraber, arşivcilik, istenen veya olması gereken seviyede
devlet mekanizması içerisinde veya kamu hayatında profesyonel
hiyerarşide kendisine, henüz bir yer bulamamıştır.
Arşivciliğin; zihinsel etkinlik gerektirmeyen, herkesin yapabileceği bir
uğraş alanı olarak algılanmasından daha da ötede, kamu düzeni içerisinde,
işbölümü esasları çerçevesinde, eğitimle geliştirilmiş özel bilgi ve beceri
alanı olduğu gerçeği, maalesef görülememiş, anlaşılamamıştır.
Tarihi tecrübesi çok yoğun olan bir devlet olarak, tarihin çok hızlandığı
günümüzde belge/bilgi ayağının, hazır paket programlara, ağlaşmış
yapılara, dijital ürünlere, üzerinde çalışmadan, süreçlerinin belirlenerek
sistemleştirilmesi yapılmadan ilk elden teslimi yapılmamalıdır.
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Bu alanda atılacak en önemli adım da, devlet teşkilatı içerisinde arşiv,
belge/bilgi yönetimi mesleğinin iş bölümlenmesi doğrultusunda,
profesyonel hiyerarşide yer alan, kariyer bir uzmanlık olarak tanımlanması
olacaktır. Elbette bu hususta arşivcilere, belge/bilgi yöneticilerine,
konuyla ilgili akademik kadrolara da meslek çalışanlarının ve adayların
niteliklerini geliştirme yönünden büyük sorumluluklar düşmektedir.
Arşiv Bileşenleri
Arşiv iş, işlem ve uygulamalarının layıkıyla yerine getirilebilmesi bir
takım bileşenlerin bir araya gelmesini gerektirir ki, bu bileşenleri şu
şemayla daha görsel hale getirebiliriz:
İNSAN
Arşivci
Diğer
Çalışanlar

Kurum

Kuruluş

ARŞİV

Sürdürülebilir
Arşiv
Politikaları

Teknoloji

Şekil-1: Arşiv Bileşenleri
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4. Arşivci ile Sürdürülebilir Arşiv
Uygulamaları Arasındaki İlişki
Arşiv bileşenlerine yönelik yapılacak faaliyetler üzerine yapılan
sınıflandırmalarda insan unsuru, özelde arşivci ve diğer çalışanlar en
önemli bileşendir. Günümüzde kurumlarda teşkilat yapılanmalarına
yönelik teknolojik ve yasal çalışmalarda insanların profesyonelliğinin
sistem ve süreç üzerine etkileri yeterli seviyede göz önüne alınmamakta
veya en iyi ihtimalle ikinci planda tutulmaktadır.
Arşiv iş ve işlemleri katmanlı bir yapısallıktır. Bu katmanlı yapının
mesleki bilgi birikimi ve farkındalıkta yaşanan gelişimle beraber faydalı
hale dönüştüğü değerlendirmesi, kamu kurumlarında yürüttüğüm
çalışmalarda birçok örnekle kendisini ispat etmiştir.
Bunun birçok örnekleri olmakla beraber maalesef kurumlarda insan,
özellikle de arşivci, belge/bilgi yönetiminin bir katmanı ya da bileşeni
olmaktan çıkartılmış, belge/bilgi süreçlerinin gerçekleşmesi için şart olan
yapısallığın oluşturulması, bu konudaki düzenlemelerde geri plana itilmiş,
ya bu işi herkes yapabilir denmiş veya teknolojinin, hazır yazılım
paketlerinin her derdi çözeceği inancı yerleşmiştir.
Oysa insan, özellikle de arşivcinin profesyonelliğinin kabulü veya
statüsünün gereken seviyeye yükseltilmesi noktasında oluşacak herhangi
bir eksikliğin diğer tüm katmanları da etkisiz hale getireceği veya olumsuz
etkileyeceği bilinmelidir.
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Tüm bu hususlarla birlikte sürdürülebilir arşivcilik politikaları
geliştirmek de kamu hayatı açısından hayati bir faaliyet alanıdır. Arşivci
ile sürdürülebilir arşiv uygulamaları arasındaki ilişkiyi de şu şekilde
şematize edebiliriz:

Statü
ARŞİVCİ
Yönetim
desteği

Teknoloji
Mevzuat

Denetim

Şekil-2: Arşivci ile Sürdürülebilir Arşiv Uygulamaları
Arasındaki İlişki
Öncelikle Yönetici
Bu tespitlerden sonra profesyonelleşme hususunda olması gerekenleri
adımlara ayırarak açıklamaya çalışalım:
Her şeyden önce, belge/bilgi yönetimi süreçlerinin bir kurum için kritik
önemini düşündüğümüzde, arşivlerin, iş, işlemlerinin ve bu mesleği icra
eden arşivcilerin, hem kurum çalışanları hem de dışarıdan bakanlar
Mehmet Torunlar
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açısından itibarının hala çok tatmin edici olmadığını söylememiz
mümkündür. Burada profesyonel arşivciler kadar, kurum yöneticilerinin
ve özelde arşivlerin bağlı olduğu ara kademe yöneticilerinin de özellikleri
önem kazanmaktadır.
Kurumsal düzeyde belge/bilgi yönetim süreçlerini belirlemek ve
sistemleştirmek, faaliyete geçirebilmek için neler yapılması gerektiğini ve
profesyonel bir arşivcinin özelliklerini ortaya koyarken, daha önce bu
mesleki algıya etki edip olumlu veya olumsuz katkı sağlayacak ana
mekanizmalardan olan yöneticilerin profilini ve davranış modelini (arşiv
mesleğinin profesyonel kabulü açısından) genel hatlarıyla belirlemek
doğru bir yaklaşım olabilir.
Kurumların, faaliyet, hizmet alanları ve boyutları ne olursa olsun,
bilinmelidir ki, her kurum ve kuruluş kendine özgü bir veri ve bilgi
merkezidir. Bu verilerin ve bilgilerin yasallığını oluşturmak için belgeye
dönüştürme süreçlerine, işletilip yönetilmesine, bunları gerçekleştirmek
için belge/bilgi yönetim sistemine, doğal olarak bunu profesyonel
doğrultuda yerine getirecek arşivcilere ve tüm bunların yapılabilmesi için
bir belge/bilgi stratejisine ihtiyaç bulunmaktadır.
Kurum yöneticilerinin öncelikle bu hususların farkında olarak bir
yönetim modeli oluşturmaları ve davranış biçimi geliştirmeleri
mecburiyeti vardır. Bu sağlanamadığı takdirde yığınlar haline dönüşen
verinin, bilginin kendisi kurum için, bizzat ağır bir yük olur ve son derece
pahalı hale dönüşür.
Veri, bilgi patlamasının yaşandığı günümüzde, yöneticiler iyi ve
başarılı olmak, bu veri ve bilgi yığınları altında boğulmadan, rahat hareket
etmek istiyorlarsa, bu devasa yığından kurumsal, toplumsal ve devlet
düzeyinde fayda sağlamayı becerebilmelidirler. Bu doğrultuda, sistemli ve
sürdürülebilir veri, bilgi stratejileri kurgulayıp verinin, bilginin getireceği
güçle ilgili öngörülerde bulunarak, bunu teknolojik öngörülerle de
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birleştirip akıllıca tasarlanmış eylem planları yaparak, özgün yönetim
modeli geliştirmek en kuvvetli itici güç olacaktır.
Bütün bunlar için yöneticilere profesyonel arşivciler gerekecektir.
Yöneticilerin daha sonra, arşiv süreçleri ve profesyonel arşivcilerle ilgili
aşağıda sıralanan hususlara da dikkat etmeleri, yönetsel ve kurumsal
başarıyı yakalamalarında etkili olacaktır:
1-Geleceğin koruyucularını desteklemek: Çalışma hayatındaki ana
motivasyon, yapılan işin önemli, gerekli olduğunu ve iş hususunda
kendinin faydalı bulunduğunu hissetmektir. “İnsan, her ne iş yapıyor
olursa olsun, yaptığı işin bir faydaya hizmet ettiğini bilmek ister. Eserlerini
anlatan üç duvar ustasıyla ilgili eski bir hikâye vardır. İlk usta sadece taş
yonttuğunu, ikinci usta bir katedral inşa ettiğini söyler. Sıra üçüncü ustaya
geldiğindeyse ‘insanların inançlarına göre hareket edebilecekleri ve
kendilerini güvende hissedecekleri bir yapı inşa ettiğini’ söyler.
Yaptığımız işi nasıl tanımladığımız o işe nasıl bir anlam atfettiğimize göre
değişkenlik gösterir (Yetimoğlu, 2019).”
Arşivcilerin mesleklerini ve yaptıkları işi tanımlamalarında herhangi
bir eksiklik yoktur, sorun, kurum ve kuruluşlarda diğer çalışan ve yönetim
mekanizmalarının arşivle ilgili algılamaları ve tanımlamalarındadır. Arşiv,
arşivci kurum ve kuruluşu oluşturan büyük resmin içerisinde görülmezse,
dışarıdan, olmasa da olur gibi bir algılayışı yansıtır. Oysa hangi kurum
olursa olsun hizmet ve faaliyetlerini yürütürken tüm birimler bir büyük
makinenin parçaları, bir çarkın dişlileri gibidir.
Arşiv de bütünün önemli bir parçası, çarkın olmazsa olmaz bir
dişlisidir. Eksik bir parça, bir dişin kırıklığı nasıl bütünü zedeler, işlevini
kısıtlarsa, arşivin ve nitelikli profesyonel arşivcinin olmadığı kurumda da
ilk başta hizmetin ve kalitenin bütünü zedelenir, sonra diğer işlevleri
sekteye uğrar.
Arşiv materyalleri, yalnız kurumun tarihini yansıtan, otantik
belgelerden oluşmaz, arşivler birim olarak da nitelik olarak da güncel ve
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cari olan her iş ve işlemin de bir parçasıdır. Bu noktada arşiv veya
belge/bilgi yönetimi iş ve işlemleri, geçmiş belge/bilgi birikiminden
ziyade; geleceğin şekillendirilmesinin ana kaynağı olmaktır. Bir kurumun
ve daha üst düzeyde toplumun ve devletin geleceğinin şekillenmesine
ciddi düzeyde de katkıda bulunulur.
Belge/bilgi yöneticileri veya arşiv çalışanları, yaptıkları işin önemli,
hatta hayati değerde olduğunu yöneticilerle birlikte tüm çalışanların da
bilmesini isterler, bu önemin hissettirilmesi hususunda da her kademedeki
yöneticilerinin maddi ve manevi destekleriyle yanlarında olmasını
arzularlar. Bu noktada, arşiv iş ve işlemlerinin önemini her fırsatta
vurgulayan, bunun için her kaynağı kullanan, hal ve hareketleriyle
konunun takibini yapan yöneticilerin, kurum çalışanlarını olumlu yönde
daha kolay harekete geçirebileceğini söyleyebiliriz.
2-Belge/bilgi yönetimi ile ilgili süreçleri tüm teşkilat içinde dağıtmak:
Belge/bilgi yönetimi süreçleri yalnızca bir birimin işi değildir. Belge ve
bilgi hangi birimde üretilirse üretilsin, üretildiği an itibariyle bu sürecin
hem aracı hem sonucu olur. Birimler genellikle ürettikleri belgeleri
güncelliklerini koruduklarında sahiplenirken iş, işlemi bitmiş cari
işlemden düşmüş belgeyi ise sahiplenmek istemezler. Belge/bilgi yönetimi
ise belgeyi/bilgiyi geçmişten geleceğe doğru sahiplenmek konumundadır.
Her birimin de bu bilince sahip olması kurumsal hayatiyet açısından çok
önemlidir. Bu noktada belge/bilgi süreçlerinin tüm birimleri ilgilendirdiği
hususunda yönetim mekanizmalarının hassas olup bu hassasiyetlerini de
birim amirlerine ve çalışanlara göstermelidirler.
Kurumsal
uygulamaların
tümünde
yöneticilerin
süreçleri
desteklemeleri beklenir, yönetim mekanizmasının desteğini gösterdiği tüm
süreçler çalışanlarca daha kolay benimsenir. Bu madde, bir önceki konu
ile çok güçlü bir etkileşim içerisindedir. Ancak belge/bilgi yöneticilerinin
desteklenmesi ile birlikte süreci tüm teşkilata dağıtmak da ayrı bir faaliyet
alanıdır.
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Belge/bilgi yönetimi, özellikle de e-belge ve e-arşiv süreçleri bir
kurumda her çalışan tarafından içeriden dâhil olacağı, belirlenmiş
kıstaslarla sorumlu tutulacağı uygulamaları kapsar. Bu nedenle bu süreçte
ve sistemin içerisinde her kurum çalışanı aynı zamanda etken bir
katılımcıdır.
3-Çalışanların iş yükünü azaltmak: Belge/bilgi yöneticilerinin,
arşivcilerin yönetim kademelerinden önemli bir beklentisi de, diğer
çalışanların süreç ve sistem içerisinde kendilerinin yapması gereken iş ve
işlemleri arşiv çalışanlarına yüklemek istemelerinin engellenmesidir.
Örneğin, ayıklama imha çalışmalarına katılmayarak, ‘siz yapın biz listeleri
imzalayalım’ sözü, birçok kamu kuruluşunda arşivcilerin sık duyduğu bir
istek cümlesidir.
Diğer birim alt kademe yöneticilerinin ve çalışanlarının kendi işlerini
belge/bilgi yöneticilerine yıkmak istediklerinde, ara ve üst kademe
yöneticilerin ön plana çıkarak onların yüklerini ve sorumluluklarını
azaltacak adımlar atmalarını, işten kaçınan personel ve birimi uyarmalarını
beklerler. Aynı zamanda kolaylığa kaçmak olarak görülecek bu davranış
modelinin alışkanlık haline dönüşmesi, yönetim kademelerince
engellenmelidir.
4-İş ve işlemlere kurum dışından bakıyormuş gibi düşünmek:
Yöneticilerin, iş ve işlemlerin yerine getiriliş biçimi, ne, meselelere karşı
gösterdikleri tutum ve tavırları tüm teşkilat için önem arz eder. Arşiv iş ve
işlemlerinin, süreçlerinin kurumlarda yeterince itibar görmemesi,
önemsenmemesi sebebiyle sık sık karşılaşılan engellemelere, yersiz ve
gereksiz müdahalelere karşı yöneticilerin yapıcı ve çözüm odaklı
yaklaşımları, herkesin sorumluluğundaki işin yerine getirilmesi
hususundaki tavizsiz tutumları, işi takip ederek gerektiğinde sorup
sorgulamaları, yerinde ikazları, dozunda uyarıları; çalışanların sürece
katılmasını, kendileri tarafından yapılması gereken iş ve işlemlerde
gönüllü olarak harekete geçmelerini destekler.
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Diğer yandan, klasik çözümler izlemeyerek kalıpların dışında çözümler
sunabilen yöneticilerin, karşılaşılan güçlüklerin, direncin, sorunların
bertaraf edilmesinde, sürecin teşkilata yayılması ve uygulanılabilirliğinin
başarılması hususunda çok daha etkili olduğunu görürüz. Bu çerçevede,
çalışanların itirazlarını, yakınmalarını anlamak için her kademeden
yönetici bu süreçlere, iş ve işlemlere zaman zaman dışarıdan bakmayı
becerebilmelidir. Kurum veya birim dışından biriymiş gibi düşünmek,
süreci her açıdan etki ve kapsama alanıyla birlikte anlamak,
çalışılabilirliğini ve etkinliğini sağlamak yolunda, yöneticilerin en önemli
özgünlüklerinden birisi olabilir.
5-Tüm çalışanlarca kabul edilebilen ve içselleştirilebilen bir vizyon
oluşturmak: Kurum çalışanlarının çoğu, uğrunda emek vermekten
memnun oldukları, anlamlandırabildikleri, iş tatminine eriştikleri,
kendilerine, birimlerine ve kurumlarına değer kattığına, nitelikli olduğuna
inandıkları amaçlar doğrultusunda çalışmak isterler. Yönetim
mekanizmalarınca, belge/bilgi yönetimi, arşivleme süreçlerinin kuruma,
topluma, devlete önemli ve nitelikli katkılarının olduğu, yokluğunda
bireyselden kurumsala ve devletin bütününe ciddi zarar gelebileceğine
yönelik inancın ve farkındalığın geliştirilmesi noktasında vizyon
geliştirilebilmeli, buradan hareketle tüm çalışanlarca bu iş ve işlemlerin
içselleştirilebilmesi sağlanmalıdır.
6-Cesaretlendirme politikaları oluşturmak: Kurum çalışanlarını
belge/bilgi yönetimi, arşivleme uygulamalarına katılım için harekete
geçirme yolunda ortaya konulacak cesaretlendirme politikaları da büyük
önem taşır. Doğru kurgulanmış anlatımlar, iyi verilmiş örnekler,
uygulamalar; bu sürecin her alanı olumlu etkileyeceğine dair kanaat
geliştirmede, çalışanları daha iyiye gitme ve ortak olacağı yeni çözümler,
fırsatlar doğurma yolunda destekler. Bu noktada da süreçlerin yöneticiler
tarafından sahiplenilmesinin ve takip edilmesinin önemli olduğu sonucu
ortaya çıkar.
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7-Erişilebilir olmak: Çalışanlar ulaşılabilir yöneticilere ihtiyaç duyarlar.
Erişilebilir, ulaşılabilir, dertleşilebilir, görüş alışverişi yapılabilir yönetici
konusunun kamu hayatında önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu
söyleyebiliriz. Çalışanlar hangi kademeden olursa olsun yöneticilerinin
kapalı kapılar ardında, zor ulaşılır, erişilmez olmasını istemez, ihtiyaç
duyduklarında kendileriyle kolaylıkla iletişime geçebilmeyi, gerektiğinde
fikir alışverişinde bulunabilmeyi kendisinin ve işinin de önemsenmesi
olarak algılar. Yönetim kademeleri belge/bilgi yönetim süreçlerinde de
çalışanların karşılaştıkları sıkıntıları, itirazları, endişeleri dinleme,
giderme hususunda erişilebilir olmalıdırlar.
8-Ödüllendirme sistemi kurmak: Hakkaniyet üzerine kurgulanmış bir
ödüllendirme sistemi, belge/bilgi yönetimi, arşivleme süreçlerinin
çalışanlar tarafından sahiplenilmesine destek olabilir. Ancak, bu
ödüllendirme sistemi sadece maddi ya da yalnızca manevi ödüller üzerine
kurgulanmamalı, her iki husus, yasal mevzuat ve imkânlar göz önünde
bulundurularak sentezlenmelidir.
Örneğin ayıklama-imha işlemlerini en doğru, düzgün ve zamanında
yapan komisyona teşekkür belgesi vermek, dosyalarını sisteme ve
mevzuata uygun düzenleyen ve düzenli tutan birimlere herkesçe görünür
bir kutlama işareti koymak, kurumun intranetinde yayınlayarak genele
göstermek, çalışanları motive ve teşvik etmek açısından son derece yararlı
olabilir.
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5. Profesyonel Arşivcinin Tarifi
Bu açıklamalar bizi mesleğin yapısına odaklanmaya götürür. Arşivci
belgeyle ilgili çalışır gibi görünmekle birlikte, aslen bilgiyle, bilginin
üretilmesi, saklanması, yeniden kullanılması, değerlendirilmesi, güvenliği
ve güvenilirliği konularında faaliyet ve hizmet yürütür.
Arşivcilik, mesleki öğrenilmiş bilgi gerektirdiği gibi yüksek seviyede
entelektüel bir çabayı da zorunlu kılar. İşin temelini belki tekniği
öğrenilebilir, teorik bilgi oluşturmakla birlikte, önemli olan bu bilginin
pratik bilgiyle harmanlanarak doğru süreçlerle, sürdürülebilir şekilde
yürütmektir. Faaliyet sonucunda bireysel, kurumsal kamusal ve toplumsal
fayda unsuru ortaya çıkar.
Tüm bu hususların hayat bulması aynı zamanda profesyonel olmanın
da gerekli şartlarındandır. Profesyonel mesleğin tanımı da burada önem
kazanır.
“Profesyonel meslek tanımlarının birçok ortak noktaya sahip olmaları
gözden kaçmayacak kadar açık olmakla birlikte, hemen her tanımda
dolaylı ya da dolaysız şekilde sözü edilen, özel bir bilgi çeşidine sahip
olma ya da bunu kullanma durumudur. Diğer bir deyişle, profesyonel
meslek olgusunun merkezinde “bilgi”nin bulunduğu rahatlıkla
söylenebilir (Seçer, 2009)”.
Profesyonelliği, arşiv mesleğine uyarlayıp arşivcinin sahip olduğu bir
nitelik olarak ele aldığımızda ‘Profesyonel Arşivci’yi şu ifadelerle tarif
edebiliriz: Bir kurum, kuruluş veya organizasyonda iş bölümlenmesi
doğrultusunda, hizmet ve faaliyet alanlarının gerekli kıldığı bilgilerin
yasal kurallar çerçevesinde üretilmesi aşamasından itibaren belgeye
dönüştürülerek, dağıtılması, paylaşılması, saklanması, ayıklanması,
tekraren hizmete sunulması, güvenliğinin, güvenilirliğinin ve gerekiyorsa
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gizliliğinin tesis edilmesine kadar geçen bütün süreçlerin sürdürülebilir
politikalarla sistemlendirilmesinde, şeffaf, hesapverebilir, esnek bir
yapısallığı sağlamak üzere, alanın gerektirdiği uzmanlık ve yetkinliğin,
görevlerin, belirli bir kalite ve standart göz önünde bulundurularak yerine
getirilmesinde ve sorun çözme aşamalarında belge/bilgi yönetimi,
arşivcilik bilgisi ve becerisinin arşiv teorisi ile mesleki etik kuralların
gözetilip kullanılmasına ‘Profesyonel Arşivcilik’ denilir.
Ülkemizde arşiv iş ve işlemleri ile arşivcinin statü ve benzer diğer
hususlar anlamında hak ettiği yeri edinebilmesi, mesleğin profesyonel bir
uzmanlık alanı olarak kabul edilmesi, algılanması, içselleştirilmesi
kurumsal ve kişisel düzeyde, zihinlerde ve uygulamalarda köklü
değişiklikleri gerektirir. Kişiselde olduğu gibi kurumlarda da köklü
değişimler; kurumların, kuruluşların hedefleri, kimliği, kültürü ve ruhu
hakkında önemli soruları ortaya koyar. Kurumlar bu değişikliklerin
uygulanması aşamasında uyum içinde göründüğünde bile temel şekillerde
ayrışmalar, anlaşmazlıklar yaşayabilir.
Bu ayrışımları, anlaşmazlıkları derinden yüzeye çıkarmak, karşılıklı
çözüm önerileri bulmak, uyumlu ve sürdürülebilir bir sistem yönetimi
gerçekleştirme yolunda, güçlü olarak atılacak başlangıç adımlarıdır.
Konuyla ilgili ilk yapılacak şeyleri şu başlıklar altında izah etmeye
çalışalım:
İlk Adımlar
Doğru varsayımlarda bulunmak: Kurum ve kuruluşlarda
profesyonelleştirilmiş arşiv sistemi hususunda yapılacak ilk şey, kısa, orta
ve uzun vadeli süreç yönetimleri planlamaktır. Yalnızca uzun vadeli bir
süreç yönetimi planlamak, bunu sistemleştirerek çalışılabilir kılmak, bu
konuda performans hedefleri koymak, belirsizliklerle dolu, varsayımlara
dayanan bir çalışmadır. Çünkü her yeni sistem, uygulama veya süreç
içerisinde bilinmeyenleri barındırır. Oysa yıllardır çalışılan eski bir sistem
vardır. Alışılmış, kanıksanmış süreçleri barındırır.
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İşte bu noktada uzun vadeli süreç yönetimine hazırlık yapmak üzere,
çalışanların önyargılı dirençlerini yumuşatmak, yeninin daha faydalı ve
kolaylaştırıcı yönlerini vurgulamak, olumsuz psikolojik havayı bertaraf
etmek üzere, öncelikle sistemi ve süreci tanıtıp, bu iş ve işlemlerin de
profesyonel bir çalışma alanı ve meslek birimi olduğunu gösterip
algılatacak kısa ve orta vadeli planlar hayata geçirilmelidir. Planlar elbette
varsayımlar üzerinden şekillenecektir. Bu sebeple varsayımların açık,
anlaşılabilir ve kabul edilebilir olması gerekir.
Varsayımları açıklığa kavuşturmak, çalışanların bilinmeyenlere oranla
sonuçları bilinenleri seçme eğilimi göstermesine dayanan belirsizlik
etkisi9 ile mücadele etmesine yardımcı olacaktır. Varsayımlardan yola
çıkarak süreçlerle ilgili seçenekleri belirleyip bu seçeneklerin güçlü ve
zayıf yönlerinin düşünülmesini sağlayarak sonuçların değerlendirilmesi,
belirsizliği ortadan kaldırmak için önemli bir işlem adımıdır. Bu da daha
kolay ve gereksiz tepkiler göstermeden sisteme dâhil olmanın ve mesleğin
profesyonelliğini kabul etmenin önünü açar.
Gereksiz, altyapısız, önyargılara dayalı dirençleri kırmak: Aslında
mesleğin iş bölümlenmesi kuralı çerçevesinde profesyonelliğini kabul
etmek, ülkemizde yeni ve güçlü bir değişimdir denilebilir ve bu kabulde
belirli bir seviyede dirençle karşılaşma tehlikesi mevcuttur. Yeni
değişikliklere verilen tepkiyi, sert bir dirençten ziyade, belirsizliğin
getirdiği kabullenememek veya hafif bir şaşkınlık olarak da niteleyebiliriz.
Müşahedelerimize göre bu kabullenememe veya şaşkınlık duygusu, kurum
ve kuruluşlarda, az-çok bir dirence sebep olabilecektir.
İşte bu hususta gereksiz, altyapısız, önyargılara dayalı dirençleri
kırmak önemlidir. Mesleğin profesyonelliğinin onaylanması, sistemin

9
Belirsizlik Etkisi: “Belirsizlik yazında farklı araştırmacılar tarafından tutarsızlık, öngörememe,
tanımlayamama ve şüphe etmek gibi kavramlarla ilişkilendirilmektedir. Belirsizliği azaltma ihtiyacı
ise insanların belirliliğe ulaşmak adına, karşılaştıkları belirsizlikleri yönetme eğilimi olarak
tanımlamaktadır. Küçükkömürler, Sanem (2017). Belirsizliğin Psikolojik Etkileri.” Erişim adresi
(12.06.2019): http://www.nesnedergisi.com/makale/pdf/1505502841.pdf
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herkes tarafından kabul edilerek hızla uygulanabilir olması için, destek
almanın bir yolu da ilk olarak, birimlerde bulunan ve o birimin iş ve
işlemlerinde kilit insan olarak nitelenen personelle konuşmak, onların
desteğini almak, sonrasında diğerlerini ikna etme konusunda bu kişilerin
yardımını istemektir. Mesleğin profesyonel yönünü kuvvetlendirecek
örneklemeler, yapılacak yerel veya uluslararası göndermeler de destek
alınabilecek diğer manevi elemanlardır.
Profesyonel arşivci ile profesyonel arşivcilik mesleğinin tanımlanması
ve kabullenilmesi için kurumsal zeminde bilgilendirme toplantıları,
eğitimler düzenlemek: Yeni süreçlere, sistemlere, mesleki yeterliliğe ve
kabule karşı diğer çalışanlarca direnç gösterilip, zorluk çıkarmanın bir
sebebi de bilgi eksikliği, gelişmemiş beceriler, olumsuz önyargılar, yanlış
imajlar olduğunda, konu ve uygulamalar hakkında bilgilendirme
toplantıları yapmak, eğitim vermek, becerileri geliştirmek, bilgi
eksikliğini, varsa yanlış anlamaları gidermek, konuyu kabul ettirmek
açısından güçlü bir araç olabilir.
Bu tür durumlar için kurumsallaştırılmış, kişiselleştirilmiş içerikler,
konuya ilişkin materyaller, doğru ve kuvvetli örneklemeler, hedef odaklı
göndermeler, farkındalık oluşturma, beceri geliştirme uygulamaları ve
beceri edinim ölçümünü içeren iyi tasarlanmış bilgilendirme toplantıları
ve adet yerini bulsun diye düzenlenmiş değil de, hedef odaklı, gerçeklere
dayalı eğitim programları oldukça işe yarar.
Ancak belge/bilgi yönetimi, arşiv hususunda yanlış bakış açısını
düzeltemeyecek, eğitimin de işe yaramayacağı kuruma özgü bazı durumlar
olabilir ki, bunları şu şekilde gruplandırabiliriz:
Etkili olmayan karar verme süreçleri, karar vericilerin birbirinden
kopuk ve zıt kararlar vermesi,
Süreçlerle ve arşiv çalışanlarının iş, işlem ve yetkileri ile ilgili kısıtlı
dağıtılmış veya kurumun tepesinde yoğunlaşmış otorite,
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Arşivcilerin ve çalışanlarının teklif sunmasında, karar almasında,
inisiyatif kullanmasında ve gerektiğinde gösterilmesi elzem olan otoritede
görülen eksiklikler,
Karar vermek için ihtiyaç duyulan bilgiyi hemen aktarabilecek
sistemlerin bulunmaması veya kullanılmaması,
Yönetimin süreçlere destek verdiğinin hissettirilmemesi.
Kurumda ne yapılırsa yapılsın, en kaliteli bilgilendirme veya eğitim
çalışmaları da düzenlense, yönetim mekanizmalarının bu süreçleri
desteklemediği algısı oluştuğunda eğitimli çalışanların olması da büyük
bir fark oluşturmayacaktır. Farkındalıklar, kabullenmeler, faaliyetlere
katılımlar lokal düzeyde kalacak, bütün üzerinde etkisi olmayacaktır.
Kuruma özgü olumsuzlukları da izale edecek eğitim çözümlerinin
uygulamaya alınmasını ve kalıcı olmasını sağlayacak hususları da şu
başlıklar altında toplayabiliriz:
Yönetim mekanizmaları ile kurum içi sistemler amaçlanan yeni
süreçleri ve sistemi desteklemelidir: Bir kurumda çalışanların davranışları,
birçok unsurdan etkilenebilir. Yöneticilerin konuyla ilgili, olması gereken
öncelikleri ne kadar açık biçimde belirttiği, açıkladığı, istediği, uyguladığı,
takibini yaptığı; neye değer verdiği ve neyi pekiştirdiği gibi hususlar
çalışan tavırlarının yönünü belirler ve çalışan davranışlarının
şekillenmesinde, faaliyet alanına almasında, katılımcı olmasında rol oynar.
Kurumsal yönetimin belge/bilgi yönetimi, arşiv ile ilgili tutumları,
uygulamaları ile karar verme süreçleri, çalışanların davranış modeline de
yön verir. Planlanmış, hedef odaklı kararlar, kararın uygulanmasında
gösterilen titizlik, çalışanların eğitim sürecinden sonra mesleki alanın
özgünlüğünü, gerekliliğini, süreçleri ve sistemi kabul etmesini,
içselleştirmesini kolaylaştırır.
“Gerekli belgeyi/bilgiyi düzenli üretilmesini sağlayan, gereken değişik
kaynaklardan derleyen, toplayan, işleyen, saklayan, ihtiyaç duyulduğu
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zamanda kolay ve hızlı erişim imkânı sunan, güvenliği ve güvenilirliği
oluşturulmuş belge/bilgi yönetim sistemleri doğru ve hedef odaklı karar
verme süreçlerinde itici güç unsuru olabilir (Torunlar, 2018, s.41).”
Değişim gerçekten istenmeli ve bunun için çaba harcanmalıdır: Her
türlü kurumsal değerlendirme, geliştirici ve farkındalık oluşturan
faaliyetler, sadece çalışanların becerilerini, bilgilerini geliştirmekle
kalmaz, aynı zamanda bilgileri, becerileri pekiştirmek, yanlış algıları
düzeltmek, doğru olanı bulmak ve sürdürülebilir kılmak için gereken
şartları da ortaya koyar. Bir kurumun arzu edilmeyen davranışlara,
faaliyetlere, uygulamalara sebep olan faktörleri görmesi, bunları illaki
değiştirmeye açık olacağı anlamına gelmez.
Bu çerçevede kurumsal düzeyde belge/bilgi yönetim süreçlerinin ve
sisteminin kurumun ve çalışanların hayrına olacağı, bu süreçlerin mesleki
yetkinliği olan uzman personelce gerçekleştirilebileceği düşüncesi
geliştirilmiş olmalıdır. Eğer bir kurum, kurumsal bir mesele olarak ortada
duran belge yığınlarının ortaya çıkış, belirsiz, sistemsiz ve kaotik
elektronik ortamların oluş ve çözüm sebeplerini ele alma konusunda istekli
değilse, belge/bilgi yöneticilerini, arşivcileri uzman personel seviyesinde
algılayıp tanımlamıyorsa yapılacak eğitimler de, hiçbir zaman arzu edilen
faydayı sağlamayacaktır.
Eğitim doğrudan stratejik önceliklere hitap etmelidir: Belge/bilgi
yönetim süreçlerinin sistemleştirilmesi kurumsal anlamda stratejik bir
faaliyet alanı olduğu gibi aynı zamanda kurumun diğer stratejik hedefleri
için de önemli bir araçtır. Bir kurum bu yönetim süreçleri ile ilgili yeni bir
strateji uygulamaya başladığında eğitim, bu stratejinin başarıya kavuşması
için çalışanların sahip olması gereken becerileri ve bilgiyi sağlama
konusunda kritik bir öneme sahiptir. Fakat bir eğitim, gözle görülebilir bir
amaç veya nihai hedefe sahip değilse başarısız olma riski ortaya çıkar.
Eğer kurum içi eğitimlere yatırım yapılması düşünülüyorsa bu eğitimin
stratejik bir ihtiyaca yönelik olduğundan emin olmak gerekir. Yani
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öncelikle kurumun yönetim mekanizmalarının arşiv iş ve işlemleri ile arşiv
uzmanlığının hayata geçirilmesini stratejik bir hedef olarak ele almaları,
bunun da kurumun diğer stratejik hedeflerine erişim için bir zorunluluk
olduğunu kabul etmeleri gerekir.
Kurumun yeni süreçleri, sistemleri, bunun gerektirdiği becerileri ve
bilgileri sürdürebileceğinden (ve sürdüreceğinden) şüphe duyulmamalıdır.
Eğer bu koşullar konusunda kurumsal yönetim mekanizmaları kendine
güvenmiyorsa veya konuyu önemsemiyorsa, hangi sebeple olursa olsun
kurum bütçesi boşa harcanmamalıdır.
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6. Profesyonel Arşivcinin Genel Özellikleri
Bu hususlar gerçekleştirildikten sonra arşivcilerin ve arşiv mesleğinin
hızla profesyonelliğini ilan etmesi, her profesyonel meslek gibi hak ettiği
yeri edinmesi elzemdir. Ancak profesyonel olmak için de bir takım
kıstaslar mevcuttur. Profesyonellik yalnızca istenilen ve verilen bir şey
olamaz, aynı zamanda bazı özellikleri ve kazanılmış, geliştirilmiş
nitelikleri de bünyesinde barındırır. Tüm bunların rehberliğinde
profesyonel arşivcinin özelliklerini aşağıda belirlemeye çalışacağım.
Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak şunu ifade etmemiz
mümkündür, profesyonellik bir mesleğin üzerine inşa edilen bir unsurdur.
Arşivcilik veya belge/bilgi yönetimini de bir meslek olarak kabul edersek
bu iş ve işlemleri yapanların da profesyonelliğinden söz etmemiz gerekir.
Yani profesyonel “arşivci veya profesyonel belge/bilgi yöneticisi”,
“arşivcilik” mesleği üzerinde inşa edilmelidir. Profesyonelliği bir düşünce
ve davranışlar bütünü olarak da görebiliriz. O halde arşivci veya
profesyonel belge/bilgi yöneticisi bu mesleğin şart koştuğu davranış
kalıplarına ve düşünce metodolojisine sahip olmalıdır.
Profesyonel arşivci kendisinin ve niteliğinin olumlu yönde
tanımlanmasına da zemin hazırlayacak şekilde, aşağıda sıralanan
özelliklerin bilincinde olmalı, mesleki davranış ve iş modelini bu özellikler
üzerine inşa etmelidir:
1-“Açık ve Net İletişim”, bir arşivcinin en önemli davranış modeli
olmalıdır. Bu işlemleri bünyesinde barındıran sistem, uygulamada olan her
iş adımını kapsama alanına alır. Uygulamanın karmaşaya dönüşüp
çalışanlarca dışlanması tehlikesi her zaman mevcuttur. Bu sebeple, arşivci
diğer çalışanların çalışma alanlarını, iş ve işlem adımlarını, bağlı oldukları
mevzuat hükümlerini, imza ve hiyerarşi rotalarını, kullandıkları doküman
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ve formları vb. şeyleri doğru olarak tespit edip sisteme de doğru yansıtmak
için her zaman açık ve net iletişim kurmalıdır.
Arşiv mesleğinin imajının olumsuzluğu karşısında iyi bir Algı Yönetimi
gerçekleştirerek, profesyonel arşivcinin gelişimine ve statüsüne katkıda
bulunabilir. “Algı yönetimin amacı hedef kitleyi etkilemektir. (…) Algı
Yönetiminin altında iletişim vardır. Her iki kavram bir biri ile ayrılmaz bir
bütündür. Eğer ilişkilerinizde kalite varsa kişileri yönetebiliyorsanız
kişilerin zihnindeki size karşı olan algıları da yönetebiliyorsunuz demektir.
Algıyı yönettiğiniz zaman iletişim hallerini doğru kullanabilir, kitleleri
veya kişileri doğru yerde, doğru zamanda, doğru bir şekilde algıları kontrol
ve yönetiyorsunuzdur (Şimşek, 2019).”
2-Arşivci, belge/bilgi yöntemi sistemini kurgulamak ve uygulamak için
her birimle olduğu gibi her çalışanla da diyalog kurmak zorundadır. Bu
diyalog aşamasında ve daha sonraki süreçlerde o çalışanın veya o birimin
çalışma alanını dağıtmadan, konuyu çetrefilli, anlaşılmasını zor hale
getirmeden, yalnız onların uygulayacağı alana, iş ve işleme odaklanarak,
teferruata dalmadan “Konu Merkezcilik” çerçevesinde hareket etmelidir.
3-İşine dikkatle “Odaklanma”lıdır. Arşiv, belge/bilgi yönetim
süreçleri dikkat gerektiren işlem adımlarından oluşur. Belgenin ilk
üretilmesi aşamasından itibaren tüm süreçlerde yapılacak ufak bir hata
dahi, o belgenin hem kendisinin, hem de üzerinde bağlı (mündemiç olan)
bilginin kaybolması veya gerektiği zamanda fark edilmemesi tehlikesini
doğurabilir. Odaklanma noktasında bir bakış açısı hatası veya optik
rahatsızlık olarak isimlendirilebilecek diğer bir hususun giderilmesi
noktasında şunları belirleyebiliriz:
Arşivci, mesleğinin gereklerini yerine getirirken arşiv iş ve işlemlerinin
önemsiz ve ötelenebilir bir iş olduğu yanlış algısını gösteren, olumsuz iç
ve dış uyaranlardan etkilenmeden işine yoğunlaşabilmeli; işi üzerinde
dikkatini sürdürebilmelidir.
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Zamanı, imkânları, parayı, emeği verimsiz kullanmaya sebep olan
durumların üstesinden gelebilmek için öncelikle arşivci tarafından
mesleğin gerektirdiği iş ve işlem adımlarının önemsenmesi, işin ve görevin
ciddiye alınması gerekir.
4-Bir kurum ve kuruluşta kapasite değerlemesinin önemi büyüktür.
Kurum ve kuruluş için hizmet üretme, faaliyet gerçekleştirme kapasitesi
önemli olduğu gibi, çalışanlarının iş gerçekleştirme kapasitesi de
önemlidir. Bu çerçevede arşivcinin kendisinin ve ekibinin kapasitesini
bilmesi de gereklidir. Bu kapasite bilgisini kurumunun genel kapasitesi ile
birleştirerek görevlerini yerine getirmesi gerekir ki bunun için de
“Kapasite Değerlemesi” yapabilme özelliğini de kavramalı ve uygulama
alanına almalıdır.
5-İş ve işlem adımlarını, süreçlerini kurgularken, uygulamaya alırken
veya diğer çalışanlara aktarırken “Sadelik” ön planda olmalı, süreç ve
sistem sadelik üzerine bina edilmeli, uygulamada da sadeliğe özen
göstermelidir.
6-Birimler ve çalışanlar arasında her faaliyet adımını sisteme aktarırken
ve uygulamaya alırken “Objektif Olmak” zorunluluğu vardır. Ancak bu
noktada tarafsız olmak ile objektif olma durumunu birbirinden ayırt etmek
gerekir. Tarafsız olmak ile objektif olmak aynı şey değildir. Objektif
olmak tarafsız kalabilmeyi becerebilmektir. Elbette belirli hususlarda taraf
olmak durumu mevcuttur.
Örneğin belirli işlem adımlarında yasal mevzuatı aşmak, göz önünde
bulundurmamak gibi bir taleple karşılaşıldığında yasal mevzuat ve
süreçlerden yana taraf olunması gerekir veya süreçlerde kamuya, topluma,
devlete hizmet etmek noktasında taraf olunabilir. Ancak sistemi
kurgularken ve uygularken kişisel veya birimsel bir takım özelliklerden
dolayı tarafsızlığın yitirilerek zorlaştırıcı, işi yokuşa süren hal ve
hareketlerden, süreçlerden uzak durmak gerekecektir.

Mehmet Torunlar

Profesyonel Arşivci

44

Bir arşivci için objektiflik kişisel duygu ve düşünceleri bir tarafa
bırakıp temelde herkesin yapacağı iş ve işlem adımlarını gerçekleştirecek
süreçleri belirlemek, o işi yapacak kişiye o iş için sistemde yer vermek, bir
takım olumsuz düşüncelerden hareketle iş ve işlem adımlarını kişiye veya
birime özel zorlaştırmamaktır. Veya bunun tersi olarak iş ve işlem
adımlarını kolaylaştırarak, o kişi veya birimce yapılması gerekenleri
başkalarının sırtına yüklememektir.
7-Kamu hayatında, işler yerine getirilirken insan ilişkilerinin bir ürünü
ve sonucu olabilen çatışma, anlaşamama, yanlış anlama gibi hususlar da
yer alır. Arşivci ise kurumunda her çalışanla ve her iş, işlem adımı ile iç
içedir.
e-Belge süreçlerinde bu daha da sıkı bir ilişkiyi beraberinde
getirmektedir. Belge/bilgi yönetim sistemleri kurgulanırken veya
uygulanması esnasında işin boyutu gereği dönem dönem çatışmalar,
sürtüşmeler, yanlış anlamalar-anlaşılmalar oluşabilecektir. Bu sebeple
erken davranıp olumsuz tepki vermek yerine, nelerin, niçin tepki
vermenize neden olduğunu belirlemek maksadıyla ilgili konu hakkında
“Doğru ve Yeterli Bilgilendikten Sonra Tepki Verme” davranışını
geliştirme şartı vardır.
Kurum içinde birimler arasında olduğu gibi meslek grupları arasında
da rekabet olabilecektir. Ancak bu rekabet yanlış yönetildiğinde
düşmanlığa dönüşebilir. Arşivci faaliyet ve hizmetlerini yürütürken
verdiği tepkilerle, kurduğu diyaloglarla rekabet alanı doğurmamalı, eğer
rekabet var ise olumsuz tavır, davranış ve tepkilerle işi olduğundan daha
büyük hale çevirip rakiplerini düşmana çevirmemelidir.
8-Arşivci, belge/bilgi yönetim sistemi kurgusu ve uygulaması sırasında
hangi kademe ve pozisyonda olursa olsun, sistem içerisindeki işlem
adımlarını belirlerken kişilere hakkaniyet esaslarına göre eşit davranarak
eşit işleme tabi tutma yükümlülüğünü yerine getirir ki, bunu “Eşitlik
İlkelerine Uyum” başlığında değerlendirebiliriz. Elbette hiyerarşi,
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yönetimsel düzen ile iş ve işlemlerin niteliği herkese aynı işlem adımlarını
veya yetkileri vermeyebilir. Bu tür yönetimsel özellikler ve nitelikler göz
önünde bulundurulurken eşitler arasında adalete riayet edilir.
9-Belge/bilgi yönetim sisteminin en doğru ve verimli biçimde
şekillendirilip hayata geçirilmesi için yapılan iş ve işlem adımlarının net
belirlenmesi gerekir, bu noktada doğruya ulaşmak veya yaklaşmak için
bizzat bu işi yapanlara sormak, danışmak, görüş alışverişinde bulunmak,
fikir almak ve birlikte karar vermek önemlidir. Asıl hedef sistemin en
düzgün, verimli, anlaşılabilir gerçekleşmesi, netleşip ortaya çıkmasıdır ki,
“Danışarak Beraber Belirleme” davranışını geliştirmek çözüm ve sonuç
odaklı bir nitelik olacaktır.
Fakat danışarak çözüm bulmak, karşı tarafın her istediğinin kabul
edilmesi, yerine getirilmesi anlamını da taşımaz. Profesyonel arşivci;
mesleki yeterliliği, bilgi birikimi, iletişim kanallarındaki güçlülüğü ve
davranış kalıpları ile mesleki konularını ve uygulamalarını ilgilendiren
hususlarda doğru çözümlere yönelik olarak diğer çalışanlara Düşünce
Liderliği de yapmalıdır. “Düşünce liderliği, liderlikten fazlasıdır. Düşünce
lideri, uzmanlaşmış olduğu alanda otorite olarak tanınan, uzmanlığına
ihtiyaç duyulan ve çoğunlukla bunun karşılığını alan kişi ya da kurumdur
(Kızılırmak, 2015).”
“Liderlerin harika fikirleri olabilir ama düşünce liderleri düşüncelerini
ifade etme cesaretine sahiptirler ve diğerlerini de kendi fikirlerini
uygulatmaya ikna ederler. Çoğu zaman orijinal olabilecek fikirler, çok
basit ya da çok karmaşık gelebileceği düşüncesiyle ifade edilmeden kalır.
Eğer fikir çok alışılageldikse ve yeni bir yaklaşım içermiyorsa dinleyici
fikir ile ilgilenmez. Eğer alışılageldik olanın tamamen dışında fakat
dinleyicinin zihninde sahip olduğu şema ile çok fazla uyumsuzsa dinleyici
yine bu fikirlerle ilgilenmez.
Eğer fikirler işe uygulanabilir ise dinleyicinin kararı, düşünce lideri ile
kurduğu güven ilişkisine bağlı hale gelir (Kahraman, 2019).”
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Bir arşivcinin işin önemine, yerine getirilmesine yönelik süreçlerle
ilgili anlatımları, istekleri yasal zorunluluk dahi olsa kurumlarda alışılmış,
gerekli, önemsenen işler sınıfından sayılmadığı, diğer meslek grupları ve
çalışanların zihnindeki yerleşik şablona uymadığı için tepki alabilecektir.
Bu noktada arşivcinin mesleki yetkinliği ve otoritesi ile birlikte çizdiği
imajı, düşüncelerini olması gerekenlerle birlikte doğru harmanlaması,
kurumsal kültüre uygun sunması, alanında bir düşünce lideri olmasını da
sağlayacaktır. “Sahip olunan fikirleri uygulatma noktası bir düşünce
liderini, bir liderden farklılaştıran noktadır (Kahraman, 2019).”
10-Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat veya hukuk, her türden
ilişkileri düzenleyen, bu çerçevede ortaya çıkan iş ve işlem adımlarını, bu
aşamada gereken belge-bilgi varlıklarını ve süreleri belirleyen ve uyulması
kamu gücüyle sağlanan kurallardır. Kamu ve toplum düzenini sağlayan bu
kurallar, hem bireylerin hem de kurum ve kuruluşların, örgütlerin,
işletmelerin vb.nin uyması gereken emir ve yasakları gösterir. Hukuk
kurallarına aykırı davrananlar yine hukukun öngördüğü yaptırımlara
maruz kalırlar. İşte bu çerçevede hayata geçirilecek belge/bilgi yönetim
sisteminde ve uygulamalarda her zaman “Ulusal ve Gerektiğinde
Uluslararası Mevzuata Uyum” ilkesi göz önünde bulundurulur.
11-Kurum ve kuruluşlar yaptıkları her işin yasal mevzuata, görev
alanlarına, kendilerine verilen yetkilere uyumlu olup olmadığını kontrol
etmek zorundadır. Birbiriyle iletişim halinde çalışarak işin bütününü
ortaya koyan birimlerin ilişkilerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi
belge/bilgi yönetim sisteminin amaçlarından bir tanesidir ve bu uyum
sistemin ortaya çıkmasını ve çalışmasını sağlar.
Kurum ve kuruluşlarda bu çerçevede yönetim kademeleri, çalışanlar ve
birimler arası ilişkilerin ve çalışma düzeninin doğru belirlenerek sisteme
yansıtılması gerekir ki bu da birimlerle yaptıkları iş ve işlem adımlarının
sisteme aktarılmasında “Uzlaşmak” gerekliliğini beraberinde getirir.
Arşivci, sistemi kurgularken ve uygularken birim birim, hatta çalışanların
tümüyle hiç olmazsa işin yerine getirilişini en doğru biçimde sağlayacak
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düzeyde bir uzlaşıya varıp uzlaşma sağlanmış içerik ve formatta sistemi
geliştirmesi gerekir.
12- Uzaktan seyretmek yerine içeriden yönetmek her zaman çözüm
odaklı bir davranıştır. Hangi kademeden olursa olsun yönetim
mekanizmaları veya çalışanlar birçok süreci uzaktan izleyerek büyük
problemler oluşturmadığı müddetçe müdahaleyi gereksiz görürler. Kamu
kurum ve kuruluşlarında belge/bilgi yönetimi, arşivleme süreçlerinde, bu
davranış modeli daha da sıklıkla uygulanır. Orta kademe veya üst düzey
yöneticiler belgenin üretilmesinden arşivlenmesine kadar geçen süreçlerde
genellikle uzaktan izleyici konumundadır.
Karşılaşılan güçlükler veya engellerin bertaraf edilmesi en alt kademe
yöneticilerin (şube müdürü, şef gibi) veya unvansız çalışanların
inisiyatifine bırakılır. Yöneticiler tarafından önemsenmeyen süreçler
çalışanlar tarafından da ötelenebilir bir iş olarak görülür. Ancak
bulunamayan bir belge olduğunda, denetimde, hukuki süreçlerde, daha üst
düzeyler tarafından istenen belgelere, bilgilere gerektiği zaman ve
zeminde erişilemediğinde konuya dâhil olunduğunda da bu müdahale,
genellikle süreci iyileştirici, olumsuzlukları önleyici veya engelleyici
olmayıp lokal düzeyde sıkıntının atlatılmasını kapsar.
Meselenin köklü bir şekilde çözüme kavuşturulması, süreçlerin tüm
teşkilata yayılması konusunda her kademeden yönetici ve çalışanla birlikte
arşivcilerin de ‘bana ne, onlar ilgilenmiyorsa ben de ilgilenmem’ mantığını
temellendiren uzaktan seyretmek yerine yetkisi dâhilinde içeriden sürecin
yönetimine katılması zorunluluğu vardır.
13-Arşivci, süreç yönetiminin bir parçası olarak belgeyi/bilgiyi
yönetirken yönetsel roller içerisinde sayılan bilgisel rollerini de yerine
getirir. Kanadalı, yönetim gurusu olarak adlandırılan Prof. Henry
Mintzberg tarafından “belirlenen ikinci grup yönetsel roller, bilgisel
rollerdir. Bilgisel rolleri kapsamında yöneticiler, birlikte çalıştıkları
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insanların işlerini etkili bir şekilde yapabilmeleri için yeterli bilgi
sağlamakla sorumludurlar.
Kısaca bilgisel roller bir bilgi ağını (information network) kurmak ve
geliştirmek için yapılan faaliyetleri ifade etmektedir. Bilgisel roller de
kendi arasında üçe ayrılmaktadır. Bunlar “izleyicilik, bilgilendirme ve
sözcülük” rolleridir.
İzleyicilik Rolü: Yöneticiler izleyici olarak faydalı bilgiler için kendi
organizasyonlarının iç ve dış çevrelerini sürekli (scan) tararlar. Çünkü
karar verebilmek ve diğer yönetsel görevleri yerine getirebilmek için bilgi
toplamak zorundadırlar.
Bilgilendirme (disseminate) rolü: Bilgilendirme rolü ile de yöneticiler,
bilgi toplayıcısı/izleyicisi olarak aldıkları bilgilerin çoğunu paylaşır ve
dağıtırlar. Yani, önemli bilgileri kendi iş gruplarına aktarırlar (Lewis
vd,1994:9). Görüldüğü gibi bilgi dağıtıcı rolü, izleyici rolünün tersidir.
Yönetici bilgiyi saklamaz etrafındakilere aktarır.
Ancak bilginin doğasına bağlı olarak yöneticiler aynı zamanda iş grubu
üyelerinden bazı bilgileri saklayabilirler. Ancak yöneticiler bunu
yaparlarken kendi çalışanlarının görevlerini etkili ve yeterli olarak
yapmaları için gerekli olan bilgiyi sağlamayı ihmal etmemelidirler.
İzleyici ve bilgilendirici roller birlikte düşünülürse; yönetici örgütsel
iletişim zinciri içerisinde önemli hayati bir bağ (vital link) olarak ortaya
çıkıyor.
Sözcülük (spokesperson) rolü; iç ve dış bağlantılar konusunda bilgi
iletme rolüdür. (Gökçe ve Şahin, 2003).”
Bilgisel rolleri çerçevesinde arşivciler, kurumsal çerçevede iç ve dış
çevrelerini tarayarak, kurumsal hedef ve başarıyı getirecek, iş süreçlerini
geliştirecek bilgiyi, yöneticilerin ve diğer çalışanların faydalanması
amacıyla kurumsal bilgi/belge dağarcığına katarlar, belge, bilgi
dağarcığını sürekli güncelleyerek aktif kullanılmasını özendirirler. Bu
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kütüphane hizmeti gibi yayın toplamak olarak anlaşılmamalı, kurumsal
faaliyet ve hizmete odaklı bilgiyi/belgeyi, göz önüne sunmak veya
dışarıdan elde etmek, kuruma kazandırmak olarak görülmelidir.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, faydalanılacak
veriyi/bilgiyi toplamak, korumak, kullanıma sunmaktır, amaca
eriştirmeyecek fazla veriyi/bilgiyi toplamak değildir.
İzleyicilik rolü çerçevesinde iyi bir veri/bilgi izleme ve elde etme
stratejisi oluşturulmalı, kurumun hedefleri, elde etmek istedikleri, ulusal,
uluslararası düzeyde konumlanmak istediği yer gibi kıstaslar göz önünde
bulundurularak, hangi verinin/bilginin kurumu o noktaya taşıyacağı
belirlenmelidir. Çünkü bir kurum için kendi ürettiği dışında olan farklı
türde veriye/bilgiye/belgeye ihtiyaç hissedilirken, bir diğer kurumda farklı
içerikte olanlara gereksinim duyulur. Faydasız, yasal, ekonomik sıkıntılar
doğuracak, işgücü ve zaman kaybına sebep olacak bilgi yığmaktan
kaçınılmalıdır.
Elde edilen belgenin/bilginin yöneticilere, çalışanlara veya ilgililerine
iletilmesi, onlarla paylaşılması, bilmesi gerekenlere dağıtılması da,
arşivcinin bilgisel rolünün bir parçası olmalıdır. İzleyicilik ve
bilgilendirme rolü bünyesinde, veriyi/belgeyi/bilgiyi;
a-kurumsal iyileştirmeler yapmak, hedeflere erişim sağlamak,
b-karar verme süreçlerini hızlandırmak veya geliştirmek,
c-verinin/belgenin/bilginin kendisini bir değer olarak elde tutmak için
kategorize ederek faaliyette bulunmak önemlidir.
Bu belgeler/bilgiler konusunda gereken bilgileri iletme görevi veya
bunlar hakkında açıklamalarda bulunma, göz önüne sunma faaliyeti de
onun sözcülük rolünü ortaya çıkartır.
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Belge/bilgi yöneticisinin veya arşivcinin karşılaştığı tüm güçlüklere
engellemelere rağmen, geliştirdiği özgün davranış modeli çerçevesinde şu
hususları da meslek hayatının uygulama rehberine dâhil etmesi gerekir:
Bahaneler, çıkartılan güçlükler, zorluklar karşısında daha sabırlı ve
kontrollü hareket etmek: İnsanlar önemsemedikleri, önemsendiğini de
görmedikleri konuların, iş süreçleriyle ilgili yeni düzenlemelerin bir anda
önemsenir görülmesine karşı muhakkak bir karşı davranış modeli
geliştirecekler, süreçlerle, mesleki hususlarla ilgili olumsuzluğu belirtmek
üzere süreçlere dâhil olmamak, mesleki alanın profesyonelliğini kabul
etmemek için çeşitli bahaneler öne sürecekler, güçlükler çıkartacaklar,
zorlamalarda bulunacaklardır.
Bunları yenmenin en önemli şartlarından bir tanesi sabırlı olmaktır.
Ancak elbette sabır sınırsız tolerans değildir. Belirli bir noktaya kadar
sabırdan sonra, özellikle mesleki yetkinliğin gösterilmesi, iş ve işlem
adımlarında diğerlerinin sorumluluğunun hatırlatılarak, yapılması
gerekenler konusunda kararlı hareket edilmesi gerekir.
Böylelikle suni gerekçelerle bahaneler üreten, zorluk çıkartan davranış
biçimlerinin yönünü değiştirerek başarı ile yönetmeniz, pusulanın yönünü
iş adımları ve işe katılım düzeyinde kendi lehinize çevirmeniz mümkün
olacaktır.
Hedeflere ulaşma konusunda gayret gösterebilmek, gayreti diğer
çalışanlara yaymak: Bir kamu kurumunda idari yapının bütüncül
olabilmesinin şartlarından olan arşivlemenin ve belge/bilgi yönetimi
süreçlerinin sistemleştirilmesinin sağlanması için gelişmiş diğer
ülkelerden ve de o kurumdaki değişik birimlerden ve mesleki alanlardan
daha fazla gayret göstermek gerektiği, bilinen bir gerçekliktir. Fakat
gereken gayret yalnızca, arşivciden, belge/bilgi yöneticisinden beklenen
bir şey olmamalıdır.
Kurumsal yapı içerisinde diğer her çalışan yetkisi, iş alanı, sorumluluğu
çerçevesinde öncelikle işi ve süreçleri özümseyip, içselleştirerek gayret
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göstermelidir. Böylece arşiv iş ve işlemlerinin kurumsal düzeyde
çalıştırılabilmesi, sistemleştirilerek bir güç unsuru haline dönüştürülmesi
hususunda daha hedef odaklı hareket edilebilir. Bu da, arşivcinin mesleki
yeterliliğiyle diğer çalışanları desteklemesi ile olacaktır.
İşini önemseyerek daha başarılı sonuçların elde edilebileceği işler
yapmak: Bir arşivcinin, belge/bilgi yöneticisinin diğer herkesten daha
önce kendi yaptığı işini önemsemesi gerekir. Mesleki yeterliliğimizin de
göstergelerinden birisi olarak, işimizi ne kadar önemsediğimize ve
yaptığımız işe ne kadar değer verdiğimize göre elde edeceğimiz sonuçlar
ve saygınlığımız da değişebilir.
Başarılar, olumlu deneyimlerle birlikte başarısızlık hikâyelerini de
örnek almak: Mesleki alanla beraber kurum içerisinde her alandan örnek
alınan başarı hikâyeleri, süreçler konusunda atılacak adımlar için iyi bir
rehber veya yol gösterici olabilir. Bu noktada sadece başarı hikâyeleri
değil, başarısızlıklar da konuyu örneklendirmek, çalışanları
gayretlendirmek için bir katma değer ifade edebilir. Başarısızlık hikâyeleri
de gelecek için çok iyi yol gösterici örnekleri barındırabilir.
Olası hatalı faaliyetler durumunda, bu durumun geçici, yalnızca o
duruma has ve kendi dışında olabileceği gibi kendisinden de
kaynaklanabileceğini kabul etmek: Süreçler, işler her zaman, saat gibi tıkır
tıkır işlemeyecektir.
Hatalar, eksiklikler, unutulmuşlar her zaman olasıdır. Bu noktada aynı
hatanın, eksikliklerin tekrarlanmayacağının ortaya konulmasına yönelik
davranış modeli geliştirilmesi, ‘bir dahaki sefere aynı hatayı
yapmayacağım, bu konudaki eksiklikleri tekrarlamayacağım, sürecin her
aşamasında başarısız değilim, sorun benim dışımdan kaynaklanıyorsa bile
ben çözümleyebilirim’ diyebilmek önemlidir.
Yılmamak, çalışmaya devam ettikçe çözüm odaklı sonuçlar elde
edilebileceğine yönelik inancı sürdürmek: Ülkemizde bir kurumda arşiv
mesleğinin statüsünü, gerekli iş, işlem süreçlerini kabul ettirmek ve
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uygulatmak zorlu bir çabayı da beraberinde getirir. Ancak hem mesleki
yeterliliğin kabulünün hem de iş, işlem adımlarının uygulanmasının çağın
bir gerekliliği olduğu düşünüldüğünde yılmamak, bu konuda güven
duygusunu elden bırakmamak gerekir.
Mesleğin statüsünün ve profesyonelliğinin bugüne kadar önemsiz
algılanması, en iyi ifade ile belirsizliği, arşivcinin çalıştıkları kurum,
kuruluşlarda diğer meslek gruplarından daha fazla gayret göstermelerini
zorunlu kılmaktadır.
Profesyonel algısının ortaya çıkması yine arşivcinin kendisine bağlı
olmaktadır. Profesyonelliğin ve statün kabul edilmiyorsa ‘kabul edilmeyi
beklemek yerine kabul ettireceksin’ düşüncesini eyleme dökmek en iyi
çözüm yollarından bir tanesidir. Bunun için de diğer meslek grubu
çalışanlardan daha yüksek bir potansiyel i göstermenin gerekli olduğu
gerçeğini dayatır.
Yüksek performanslı, dirençli ve yetkin kişi her zaman fark
oluşturacak, dikkati üzerine çektikten sonra bir çekim gücü de oluşturarak
cazibe halkası doğuracaktır.
HR dergi’nin Ocak 2019 sayısında yayımlanan “Hem genç hem
yetenekli hem mutsuz! Şirketler genç yetenekleri istiyor ama onları mutlu
etmiyor!” başlıklı yazıda yüksek performanslı çalışanın kurumsal ve iş
tatminini ele alırken onun özelliklerini şu cümlelerle tarif ediyor:
“Uzmanlar da yüksek potansiyelli bireyleri “pek çok farklı koşulda
eşdeğer gruplarından düzenli ve dikkat çekici şekilde daha fazla
performans gösteren kişiler” olarak tanımlıyor. Onlara göre, yüksek
potansiyelli bireyler şirketin kültürünü ve değerlerini örnek bir biçimde
yansıtabiliyor, dahası organizasyon içindeki kariyerleri süresince eş değer
gruplarından çok daha hızlı ve etkili başarılı olup, gelişme kapasitesine
sahipler.”
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Bu tarif mesleki profesyonelliğinin, statüsünün tanınması noktasında
bir arşivcinin davranış modelini ve iş yapma seviyesini de göstermektedir.
Mesleki olarak kabul edilmediği alanda, aslında kendisiyle eşdeğer olan
diğer kariyer meslek çalışanlarından çok daha hızlı, etkili çalışarak,
bilgililiğini ve yüksek potansiyelini yansıtan davranış modeli içerisinde bir
performans göstermesi ile saygınlık içerisinde kabul edilir olmayı
sağlamalıdır.
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7. Profesyonel Arşivcinin Özgün
Davranış Modeli
Belge/bilgi yönetim sistemlerinin verimli ve doğru çalışmasının en
önemli ayağı, herkesin üzerinde mutabık kaldığı, uzlaştığı ve benimsediği,
objektif kıstaslara dayalı bir sistem inşa edilebilmesidir. Bu sistemde
herkes kendisini bulabilmeli, ortak ilke ve anlayışları görebilmeli,
kurumsal kültürü barındırdığına ikna olmalıdır.
Bunu da ancak meslek kültürünü öncelikle kendisi oluşturmuş,
içselleştirmiş ve geliştirmiş, eşdeğer gruplar içerisinde yüksek
potansiyelini belirgin bir şekilde öne çıkartabilmiş arşivci veya belge/bilgi
yöneticisi gerçekleştirebilecektir.
Bu çerçevede arşivcilik, belge/bilgi yöneticiliği her kesimden çalışanın
yapacağı bir iş olarak algılanmamalıdır. Arşivcileri, belge/bilgi
yöneticilerini diğer mesleklerden ayıran özellikler ve mesleki yetenekler
vardır ve bu çerçevede öncelikle bu mesleğin statüsü belirlenmelidir.
Mesleki gelişimin seviyesinin yükselmesi ve tercih edilebilir olması
için bireysel çıkar anlamına gelmeyecek ama sadece işteki başarıları
sembolize eden ve teşvik edici olacak (para ya da manevi onurlandırma)
bir ödül sisteminin kurgulanması da şarttır.
Profesyonel arşivci veya belge/bilgi yöneticisinin mesleğine özgü bir
davranış modelini de geliştirmesi ve hayata geçirmesi gereklidir.
Profesyonel arşivci veya belge/bilgi yöneticisinin özgün davranış
modelini, mesleğinin olması gereken özellikleri ile de harmanlayarak şu
şekilde formüle edebiliriz:
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Şekil-3: Arşivcinin Özgün Davranışları-1
*Profesyonel bir meslek dalı olarak arşivcinin ideali kamuya, topluma,
devlete hizmet etmektir.
*Sistemin çalıştırılabilmesi için elzem olan, tüm birimlerle diyaloğu
sürdürmek maksadıyla iyi bir hikâye anlatıcısıdır. Ancak anlatımlar,
sunumlar sırasında, “Kuru rakamlar, istatistikî bilgiler, yavan
örneklendirmeler sunumun kendisini edilgen ve sıkıcı kılacaktır (Eraslan,
2019).”
Çalışanları, insanları ikna etmenin güçlü bir yöntemi de verilmek
istenen mesajın bir hikâyeyle anlatılmasıdır. Geçmişe yönelik hatıralar,
işler yerine getirilirken sistemli olmamaktan kaynaklanan aksaklıklar,
belgelere, bilgilere erişememenin getirdiği sıkıntılar, erişim sağlanınca
yaşanan rahatlamalar gibi hikâyeler diğer çalışanları da motive eder,
böylece hikâye anlatılırken diğer çalışanlarla da bağ kurulur.
Yani, “Hikâye Anlatma Sanatında Ustalaşın: Büyük konuşmacılar
gerçekten de başına buyruk, maceracı ve risk alan, kuralları çiğneyen
asilerdir. Konuya olan tutkularını ifade etmek ve izleyicileriyle bağ
kurmak için hikâyeler anlatırlar. Fikirler, yirmi birinci yüzyılın geçer
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akçesidir ve hikâyeler o akçenin elden ele geçmesini sağlar. Hikâyeler
gösterir, aydınlatır ve ilham verir (Vaktimdar, 2018).”
*Okuduklarını üst düzeyde anlama, olaylar, olgular, kişiler vb. unsurlar
arasında bağlantılar kurma yeteneği gelişmiştir. Belgelerdeki veya bilgi
materyallerindeki bilgi parçalarını birleştirme görünüşte ilgisiz olaylar,
olgular, durumlar arasında ilişki kurabilir.
Ayrıca bilgileri farklı yollarla birleştirmek veya gruplandırmak için
farklı kurallar kümesi oluşturur.

Şekil-4: Arşivcinin Özgün Davranışları-2
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*Uzun süreli bir faaliyet alanından sonra profesyonel bilgi birikimine,
iyi bir Türkçe bilgisi ve kullanımına sahiptirler. Dilin yapısı ve içeriği
hakkında gelişmiş bilgi birikimleri mevcuttur. Kurumsal çerçevede resmi
yazışmalarda dil ve anlayış birliği sağlayacak faaliyetlerde bulunur.
*Okumak kadar yazmak da önemlidir, faaliyetleri, istekleri, hedefleri,
verilmek istenen mesajları doğru ve düzgün cümlelerle yazarak ifade etme
becerisine de sahiptir.
*Arşivci süreç yönetiminin ve idari faaliyetlerin önemli bir parçası
olarak diğer çalışanları ve paydaşları dinleme becerisini de geliştirmiştir.
Süreçleri iyi anlamak, sistemlere aktarmak için dinlediği gibi, doğru ve
düzgün sorular sorma yeteneğini de kuvvetlendirmiştir.
*Seçici dikkat yeteneği mevcuttur. İş süreçlerindeki, belgelerdeki, bilgi
materyallerindeki birçok bilgi parçacığına veya uyaranlar arasından,
hassas olan bilgiye, uyarana yönelerek, nitelikli süreçleri veya bilgileri
seçebilir.
Kalabalık bir belge topluluğunda yer alan özel ve nitelikli ancak gözden
kaçırılmış bir bilgiyi/belgeyi seçerek ortaya çıkartabilir.
*Mesleki bilgi ile beraber tarih ve toplumsal kültür hakkında, mimari
de dâhil olmak üzere geçmiş uygarlıklar ve bunların bugüne etkilerini de
kapsayan geniş bilgi birikimleri bulunur.
Aynı zamanda çalıştığı kurumun iş veya faaliyet alanına göre belirli bir
düzen ya da modelde süreçleri düzenleyerek bunları belgeye çevirerek
belge/bilgi yönetim sistemlerine aktarma yeteneği gelişmiştir.

Mehmet Torunlar

Profesyonel Arşivci

59

*Günümüzde veri, bilgi elektronik ortamlarla, ağ yapılarla birleşerek
temel bir iş değeri haline dönüşmüş ve başarılı olmanın en önemli
araçlarından bir tanesi olarak görülmeye başlamıştır. Arşivci ise
mesleğinin gerekleri ile beraber verinin, bilginin, belgenin üretiminden
geliştirilmesi, saklanması, paylaşılmasına kadar tüm unsurlarda merkezde
yer almak durumundadır.

Şekil-5: Arşivcinin Özgün Davranışları-3
Bugün itibariyle ve bugünden sonra kurum ve kuruluşların iş yapma
biçimleri, faaliyetleri, hizmetleri, rekabet etme becerileri, teknolojiyi de
üst düzeyde kullanıp uygulamalara dâhil ederek veriden, bilgiden,
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belgeden nasıl faydalandıkları, bunları nasıl değerlendirip bir iş değeri
haline dönüştürdükleri ile ilişkili hale gelmektedir.
Profesyonel arşivci de teknolojiyle barışıktır. Temel bilgisayar
donanımı, yazılımlar, uygulamalar, işletim sistemleri, ağ yapılar vd.
hakkında bilgi sahibidir. Fiziki-elektronik-dijital dünyaları birleştiren
faaliyetler geliştirir. Bu konudaki yenilikleri takip eder.
Ülkemizde dijital dönüşümün hızla ve biraz da paldır küldür yürüdüğü
zamanımızda dijital kurumsal işlem mimarisinin veya arşivsel/belge-bilgi
yönetimine yönelik sistem mimarisinin yapılanmasında, geliştirilmesinde
ve kürasyonunda10 aktif rol almalıdır.
Ancak şu husus da unutulmamalıdır, teknoloji ne kadar gelişerek iş
süreçlerine uygulanır olursa olsun, insani unsurları henüz alaşağı
edebilecek yapıya erişecek görünmemektedir. En azından yakın dönem
için yetenekli çalışanları bulmak, kuruma kazandırmak, doğru
konumlandırmak kurum ve kuruluşlar için en büyük zorluklarından ve
zorunluluklardan biri olmaya devam edecektir.
Teknoloji bilgisi önemli olmakla birlikte arşivcinin kendisini
göstermesi gereken asli alan insani tarafları, mesleki yeterlilikleri, iş
bitirme kapasitesi olacaktır.

10

Kürasyon: Küratör kelimesinden türetilen bir sözcüktür. TDK vb. gibi herhangi bir sözlüğe
bakacak olursanız küratör kelimesinin karşılığında, “müze, hayvanat bahçesi vb. gibi yerlerde düzeni
sağlayan, orayı çekip çeviren” cümlesine karşılık gelen bir anlamı olduğunu göreceksinizdir. Ancak
küratörün pek de kullanılmayan bir başka anlamı daha vardır. O da “seçen, yükselten, ön plana
çıkaran”dır. (https://steemit.com/ koal/@gokhan83kurt/kuerasyon-kueratoerluek-auto-upvote-veyasasin-steemauto, Erişim tarihi: 06 Ocak 2019)
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Şekil-6: Arşivcinin Özgün Davranışları-4
*Sürekli öğrenme, hayat boyu eğitim kuralını hayata geçirmiştir.
Öğrenmenin, kendi bilgi birikimini geliştirmenin öneminin farkına
varmıştır, gelişime sürekli açıktır.
“Çalışma hayatında da her geçen gün artan ‘yeni bilgiler’ var. Bilgi çok
sık güncelleniyor. Eskiden bir meslek ediniminde öğrenilen bilgiler belki
de kişinin emekliliğine kadar aynı kalırken şimdi 3 ay ile 6 ay arasında
farklılaşmalar oluyor, ortaya farklı bilgiler çıkıyor (Karaeloğlu).” Bu
sebeple sürekli öğrenme becerisi gelişen kişilerde kazanılan bilgi ve
becerilerle beraber mesleki yetkinlik ve düzeyde gelişecektir.
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*Son yılların önemli kavramlarından birisi yenilik kavramıdır.
Devletler, kurum ve kuruluşlar her geçen gün yenilik kavramının
(inovasyonun) önemini kavramakta, rekabet avantajı getirerek hedeflere
erişim sağladığını, hizmet ve faaliyet kalitesini artırdığını fark
etmektedirler.
Yenilik kavramı, bilginin farklı şekillerde özümsenmesi, çoğaltılması
ve yeniden ilişkilendirilmesine dayalı araştırma faaliyetlerindeki
bulguların hızla ürünleştirilerek yeni ve sürdürülebilir bir yönetimsel,
ekonomik, teknolojik vb. modele taşınması olarak tanımlanmaktadır
(Gürsu, 2013).
Bu çerçevede arşivciler çalışma hayatlarında başarıyla yollarına devam
etmek istiyorlarsa ve çalıştıkları kurum veya kuruluşun da başarılı
olmasını arzu ediyorlarsa inovasyonu, yeniliği profesyonel meslek
hayatlarının bir parçası haline getirmelidirler.
*Profesyonel meslek sahibi olarak arşivciler arşiv iş ve işlemleri bilgisi
üzerinde tekel kurmuş olmalıdırlar. Ayrıca görev yaptıkları kurum, alan,
işletme ile ilgili bütüncül bilgiyi de azami düzeyde bilmek
mecburiyetindedirler.
*Çalıştığı kurum veya alana ait özel mesleki terminolojiye de sahiptir.
(Örneğin, tıp alanında tıp terminolojisini, eğitim alanında eğitim bilimleri
ve yönetim terminolojisini bilmek gibi).
*Mesleki standartları iyi bilir. Gerektiğinde geliştirilmesine katkıda
bulunur.
*Arşiv mensuplarının sıkı sıkıya mesleki ve etik kurallara uygun
davranmaları gereklidir. Meslek etiği gelişmiştir.
*Sosyal ilişkileri ve sosyal algıları kuvvetlidir. Arşiv /belge/bilgi
yönetimi iş ve işlemlerinin düzenli, etkili ve sürdürülebilir olması, aynı
zamanda sosyal beceri ve iletişimin de kuvvetli olmasını gerektirir.
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Şekil-7: Arşivcinin Özgün Davranışları-5
*Belge/bilgi üretimi ve yönetimi ile kurumsal idari yapıyı ve kurumun
görevleriyle ilgili yasal düzenleme, ilke ve süreçleri bilir. Arşivleri
kullanan her düzeyde yöneticilerin, belge üretimi ve yönetimi süreçlerinde
yer alan her çalışanın ihtiyaçlarının belirlenmesinde, süreç yönetimini
hayata geçirecek ana unsurlardan birisi olarak aktif rol alır.
Bu çerçevede idari iş ve işlem adımları, ilkeleri ile birimler arası
kontrol ve koordinasyon, paylaşım süreçlerini iyi tanır. İç ve dış
paydaşlara yönelik memnuniyetin geliştirilmesinde etkili görev yapar.
*Diğer çalışanların fikirlerine de önem verir, eleştirilere olumlu ve
yapıcı yaklaşır, eleştirilerden, tekliflerden alternatifli çözüm yolları bulur.
Muhakeme yeteneği gelişmiştir. Kendisini ve ekibini motive eder.
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Arşiv iş ve işlemleri hususunda eğitimli ve bilgili olup uzmanlaşsa da,
başka pek çok konuda da aslında eğitimsiz ve yüzeysel bilgiye sahip
olduğunun, teorik olarak bilgili olsa da pratikte ve tecrübede eksikleri
olduğunun bilincindedir.
Buradan hareketle her şeyi bilmediğinin farkında olup bunu karşı tarafa
da göstermenin yollarını bulur. Kendisi kadar diğer herkesin de belli bazı
konularda uzman olduğunu bilir, onların uzmanlığına, pratik
çalışmalarına, tecrübe alanlarına ilk baştan saygı gösterir.
Aynaya bakmayı becerir ve kendi bilgililiğini, bilgeliğini, tecrübelerini
abartma tuzağına düşmez.
*Sır saklar ve gereken durumlarda gizlilikle ilgili esaslara uygun
davranır. Okuduğu, gördüğü, şahit olduğu belgeler, bilgiler vb. materyal
hakkında, ilgisi olmayanlara, bilmemesi gerekenlere sohbet sırasında ve
ufacık dahi olsa bilgi vermez.
Hatta bu konulara vakıf olduğunu hissettirecek ifade ve davranışlardan
uzak durur.
Arşivci, belge-bilgi yönetimi süreçlerini kurarken, daha sonraki
yönetimi aşamasında kontrol, denetim ve revizyon yaparken bir
kurumdaki bütün belge ve bilgilere erişim sağlayacak, bunların
üretiminden sonuçlanmasına kadar olan ve olabilecek bütün
müdahalelerden haberdar olacak, kişisel ve kurumsal bilginin bir anlamda
sahiplerinden bir tanesi olacaktır.
Bu bağlamda arşivciler edindikleri bilginin sahipliğine, değerine,
gizliliğine önem verir, titizlik gösterir. Yasal veya idari bir mecburiyet
olmadığı ve bu mecburiyet belgelendirilmediği sürece elde ettiği bilginin
tümü veya bir kısmı hakkında hiçbir açıklamada bulunmaz, kimseyle
paylaşmaz.
Edindiği bilgiden kişisel çıkar sağlayacak davranışlarda bulunmadığı
gibi, bir başkasının da menfaatlenmesine ortam hazırlamaz.
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*Zamanı kullanma ve yönetme hususunda titizdir. Hem süreçlerin
sistemleştirilmesinde hem de faaliyet ve hizmet sunumunda zamanı
verimli kullanır.

Şekil-8: Arşivcinin Özgün Davranışları-6
*Arşiv/belge/bilgi yönetimi iş ve işlemleri, kontrol ve koordinasyon
gerektirir. Birimler arası, yöneticiler arası ve kurumlar arası kontrol ve
koordinasyon konusunda hassas ve dikkatlidir.
*Kurumsal veya daha üst düzeyde devlete ait faaliyet alanlarında
çalışma alanına yönelik belge, bilgi seçiminde, arşivlenmesinde,
saklanmasında, gerektiğinde paylaşımında fayda-maliyet hesapları
yapabilecek tarzda karar verme ve yargıda bulunma kabiliyetini de üst
düzeye taşımıştır.
*Analiz yapma-sentezleme yeteneğini geliştirmiştir. Analiz ve sentez
yapma yeteneğini geliştirmenin en önemli unsurlarından bir tanesi değişik
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disiplinlerden okumalar yapmak, entelektüel birikim sağlamaktır. Arşivci
disiplinlerarası gezgindir. 11
*Arşiv iş ve işlemleri tüm birimlerle olduğu gibi bir kurumun tüm
çalışanlarıyla da sıklıkla ilişki ve irtibatlı olmayı gerektiren süreçlerden
oluşur. Belge/bilgi yönetimi sisteminin kurgulanması ve hayata
geçirilmesi aşamalarında ise bu ilişki ve irtibat daha da artar.
Konunun diğer çalışanlarca yeterli seviyede bilinmemesi, arşiv
işlemlerinin önemsenmemesi gibi etkenlerle bu ilişki ve irtibat sıkıntılı ve
zor süreçlerle yürüyebilir.
Sistem süreçleri kurgusunda ve yönetiminde sıklıkla konu hakkında
yetersiz bilgiye sahip ilgisiz her düzeyden yöneticilerden ya da işlevsiz
çalışma arkadaşlarından şikâyet edilecektir. Bu davranış eksik bilgiden,
ilgisizlikten veya personelin çalışma performansından kaynaklanabilir.
Süreçte ve daha sonraki dönemlerde rahatsızlık veren hususları eksiksiz
tespit ederek dolambaçsız çözüm üretmenin yollarını bulur.
*Profesyonel bir eğitimle beraber çalıştığı kurumun görev, yetki ve
uğraş alanı ile birlikte geniş bir yelpazeye sahip yüksek bilgi birikimine
sahiptir. Yani yüksek derecede genel ve sistematik bilgileri mevcuttur.
*Toplumun, kurumun ve devletin çıkarını kendi çıkarlarından önde
tutarlar. Çünkü profesyonel mesleklerde kamu çıkarı esası vardır. Bireysel
çıkardan çok toplumsal ve kamusal çıkara yönelirler.

11
Disiplinlerarası gezgin için bakınız: “Bilgi Çağı”nın Arşivcileri: Disiplinlerarası Gezginler.
Torunlar, M. ve Özdemirci F. (2014).
BİLGİ DÜNYASI, 2014, 15 (2) 396-420.
http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/458.
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Şekil-9: Arşivcinin Özgün Davranışları-7
*Hiçbir sistem ilk kullanıma açıldığında tamam veya mükemmel
değildir. İyi bir sistemin çalıştırılabilir ve sürdürülebilir olması için
geribildirime ve birden fazla tümleşik ve ardışık işlemlere ihtiyaç vardır.
Sistem tasarımlarının verimli ve kullanılabilir olup olmadığını bilmek için
ölçümleme yapma gereksinimi hisseder ve bu konuda geribildirimlere
önem verir.
Geribildirimleri olumsuz ve art niyetli eleştiriler olarak algılamaz.
Bunların ölçümlemesine müteakip geribildirim sahiplerine yönelik
olumlu/olumsuz gerekçelerini belirterek geribesleme yapar. Böylece
onların sürece daha şevkle katılımlarını sağlar.
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*Arşiv uygulamaları riskleri de içerisinde barındırır. Bu doğrultuda
arşivci tarafından görev yerine getirilirken, kontrol ve denetim yapılırken
aksaklıklara ilişkin önemli bilgilerle birlikte kişileri, kurumu veya devleti
madden veya manen olumsuz etkileyecek hususlar da tespit edilebilir.
Bu tespitler, uygunsuzluklar, usulsüzlükler, suiistimaller, yasadışı fiil
ve işlemler, verimsizlik, israf, hatalar, etkisizlik, menfaatlenmeler, çıkar
çatışmaları, kişisel veya kurumsal zafiyetler, bilmesi veya erişmesi
gereken prensibinin ihlali, idari zayıflıklar, yasal süreçlere uyumsuzluklar,
aykırılıklar gibi konuları kapsayabilir. Bunlar kişileri, kurumu veya devleti
değişik risklerle karşı karşıya bırakabilir.
Belge-bilgi yöneticisi her zaman bu risklerin olabileceğini de ihtimal
hesapları içerisine almalı, sistemi kurgularken ve görevini yürütürken bu
hata, suiistimal veya aykırılık ihtimallerini göz önünde bulundurmalı,
sistemin tespiti veya tespitini kolaylaştırma noktasında kontrol ve önlem
mekanizmalarına da yer vermelidir. Tespit ettiği olumsuzlukları,
aksaklıkları, gördüğü riskleri yetkisi ve mesleki alanında, dedikodudan
uzak kalarak, yasal ilkeler, esaslar doğrultusunda yönetim kademelerine
resmi süreçlerde raporlamalıdır.
Belge-bilgiye dayalı risk, tehlike veya güvenlik açıkları ihtimallerinin
iç yapıdan kaynaklandığı kadar dış etkenlerden de kaynaklanabileceği
unutulmamalı, bu dışsal etken ve ihtimaller de süreçlere eklenmelidir.
Özellikle çağın gereklerine uygun olarak siber güvenlik konusunda bilgili
ve donanımlı olmalıdır.
*Arşivci geniş çaplı pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olan
disiplinlerarası bir gezgindir. Sürekli yenilenen ve değişen kamu dünyası,
iş dünyası, ulusal ve küresel dinamikler konusunda çalıştığı özel alan başta
olmak üzere kendisini geliştirir ve eksik yönlerini tamamlar.
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Bu konuda başarı elde etmek için belge- bilgiye dayalı risklerden,
tehlikelerden ve güvenlik açıkları ihtimallerinden teşkilatın tümü
bilgilendirilmeli, yöneticiden her kademedeki çalışana kadar herkeste
farkındalık oluşturulmalıdır.

Şekil-10: Arşivcinin Özgün Davranışları-8
*Etik kuralları sayesinde yüksek derecede kendi kendine davranışları
kontrol etme eğilimine sahiptirler.
*Kurumsal düzeyde sorunun değil her zaman çözümün kaynağıdır.
Profesyonel olmanın en önemli özelliği karmaşık ve derinlikli dahi olsa
sorunları çözebilmektir. Gerçek anlamda profesyonel arşivci veya
belge/bilgi yöneticisi her birime veya çalışana ait sorunların tespitinden
kolaylıkla ve hızla çözümüne kadar pozitif tavır gösterir.
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Sorunları kişiselleştirmeden en kısa yoldan usul ve esaslara da uygun
olarak çözümünü sağlayan hareket tarzı geliştirir. Yani sorunu çözmek için
bir aracı veya araç aramak yerine kendisi o sorunu çözen araç haline
dönüşebilmelidir.
Aynı zamanda iş ve işlem adımlarında, iş süreçlerindeki yanlışlıkları
erken fark etme özelliği bulunmalıdır. Sorunu çözme makamı olmasa dahi
sorunları ve getirdiği sıkıntıları ilgililere duyurarak düzeltici veya önleyici
faaliyetlere zemin hazırlar. Goethe’nin meşhur sözünü unutmamak
gerekir: “Çözümde görev almayanlar, problemin bir parçası olurlar
(Gündüz, 2008).”
*Mesleğin veya işinin gerektirdiği hususları ikaz ve uyarılara mahal
bırakmadan süreçler ve sistemlere dâhil ederek kendiliğinden yerine
getirir. Gerçek profesyonel arşivci veya belge/bilgi yöneticisi yapılması
gereken her şeyi zamanında ve yerinde herhangi bir talimata gerek
duymadan hayata geçirir.

Şekil-11: Arşivcinin Özgün Davranışları-9
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*Kurum, kuruluşlar ile yöneticiler ve çalışanlar kurumsal iş yapış
biçimini, iş süreçlerini gelenekselleştirerek mesleğine bir güven ve saygı
geliştirir, belirli bir noktada kutsallaştırır ve dogmatikleştirir. Oysa insan
gibi kurum ve kuruluşlar da değişime tâbidir, her zaman her işte değişim
olacak gibi bir kural da olmamakla birlikte iş süreçlerinde değişim ve
gelişim gerekebilir.
Belge/bilgi yöneticileri sistemde oluşabilecek hataları, iş ve işlemleri
geciktiren eksiklikleri, değişim gerekliliklerini sistem kurgulaması
sırasında tespit etti ise bireysel, birimsel direnmelere, tutuculuğa karşı
gerektiğinde asidir.
İş ve işlemlerin düzelmesi, sistemin doğru bir akış rotasında verimli
yürümesi için yasal mevzuat çerçevesinde kalarak yerleşik kuralları ve
davranışları değişmeye zorlaması, gerektiğinde akıntının tersine kürek
çekmesi beklenir.
*Arşiv veya belge/bilgi yönetimi iş ve işlemleri süreç yönetimini
gerektiren sistemli ve işlevsel bir yapısallıktır. Bu görevin yerine
getirilmesi aşamalarında hukuki, idari, teknik bir takım kurallar vardır.
Profesyonel arşivci veya belge/bilgi yöneticisi bu kurallara titizlikle uyar,
değişen kurallara hızla adapte olur.
Bu kuralların geliştirilmesi ve sürdürülebilir olması noktasında olumlu
katkılar sunar. Görev yaptığı alanla ilgili yasaları, mevzuatı, prosedürleri,
talimatları bilir, devlet ve hükûmetle ilgili genel yönetim kurallarını, siyasi
süreçleri takip ederek, iş ve işlemlerde göz önünde bulundurur.
*Belge/bilgi yönetimi hususunda politikalar veya prosedürler geliştirir.
*İş ve işlemlerini yerine getirirken ortaya çıkan sorunlarda,
olumsuzluklarda objektif davranır, tarafsız ve çözüm/sonuç odaklı
faaliyetlerde bulunur.
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Profesyonel Arşivci

Belge-bilgi yönetim sistemini kurgulayıp uygulamaya dönüştürürken
kişisel veya başkalarının menfaatlerinden etkilenmez, kayırma, imtiyaz
sağlama gibi olumsuz davranışlardan uzak durur. Çıkar çatışmalarına
sebep olmaz, kişisel ilişkilerde tarafgirlik doğuracak süreçlere yol açmaz.
Sistemin kurgusunda ve işlerliğinde yönetimsel süreçlerle ilgili tarafsızlığı
tehdit eden şartların ortadan kalkmasını sağlayıcı önlemler alır,
yetkilendirmeler konusunda yol gösterici olur.

1

•Mesleki bilgileri
özümse

2

•Teknoloji bilgisini ve
yeteneğini geliştir

3

•Belgeyi, bilgiyi
yönetilir kıl,
yönetimde rol al

Şekil-12: Arşivcinin Özgün Davranışları-10
*Planlama kabiliyeti gelişkin olmalıdır. Güçlü kurumsal yönetimin
merkezinde kısa, orta ve uzun vadede doğru ve çok boyutlu öngörülerde
bulunmak ve sağlam planlama yapmak yatar. Belge/bilgi yönetimi sistemi
de düzenli ve doğru planlama ile hayata geçirilirse başarılı olur.
Dolayısıyla, kurum ve kuruluşların diğer iş süreçleri gibi, belge/bilgi
yönetimi sistemi de, gerçekçi veriler üzerinden, gerçekçi zaman
çizelgelerine uygun olarak, değişimin sağlam temeller üzerinde
yükselmesine, gelişmesine izin verecek bir olgunlukla profesyonel
arşivcilerin-belge/bilgi yöneticilerinin rehberliğinde kurgulanmalıdır.
Mehmet Torunlar
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*Her şeyden önce kontrol odaklı bir davranış modeli geliştirmiştir.
Kontrol odaklılık, arşivcinin meslek hayatı ile ilgili olayları, süreçleri,
gelişmeleri, krizleri kontrol etme derecesine ilişkin inancını yansıtan temel
bireysel farklılığıdır.
Sistemin kurgulanması ve işletilmesi sırasında ortaya çıkan
problemlere gecikmelere ve tıkanmalara mahal vermeden aktif bir şekilde
harekete geçerek çözüm bulurlar. Sistemin hem kurgulanması hem de
uygulamaya geçirilip sürdürülür kılınması zorlukları da beraberinde
getirir. Bu aynı zamanda yüksek bir stres ve kaygı kaynağı olabilir.
Kontrol odaklı bir arşivci ise stres, kaygı, belirsizlik gibi durumlarla
daha kolay başa çıkabilmeli, aksaklıklara, karşı çıkmalara, duygusal bir
takım tepkilere, heyecanlara, alınganlıklara karşı daha dayanıklı
olabilmelidir.
Profesyonel arşiv veya belge/bilgi yönetimi iş ve işlemleri çok belli
olmasa da stresli bir iştir. İşin doğası gereği olan stres, idari hayatın
getirdiği stresle birleşince büyüyen bir durum ortaya çıkar. Bu yoğun
stresle başa çıkabilecek faaliyetleri geliştirir.
*Belge/bilgi yönetimi sistemlerinin kullanımına yönelik kullanma
kılavuzları, bilgilendirici ve eğitici materyaller hazırlar. Araştırmacıların
veya kullanıcıların arşivleri kullanmasına yardımcı olur, rehberlik eder.
*Arşivciliğin bir kurumda bütüncül bir yapısallıkla uygulanabilir
olması, geniş ve farklı grupları, kişileri yönetebilmeyi, kurumsal yapıyı
oluşturan farklı birçok değişkene ve belirsizliklere karşı davranış
geliştirmeyi gerektirir.
*Kurumsal belgeyle/bilgiyle ve onların yönetilmesi süreçleriyle olan
yakın temasından dolayı, bunlardan elde edilebilecek fırsatları,
kazanılacak gücü ilk olarak tespit edenlerden olur. Kurumun stratejik
belge/bilgi ihtiyaçlarını ve kaynaklarını belirleyen ana unsurdur.
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Arşivci bu gerçeklerin farkında olarak üst düzeyde yönetim planları
projelendirir, yönetim mekanizmalarını bilgilendirir ve gerekli
görüldüğünde uygular.

Şekil-13: Arşivcinin Özgün Davranışları-11

*Arşiv iş ve işlemlerinin, belge/bilgi yönetimi süreçlerinin yalnız
teknik özellikler taşıdığı inancına karşılık yönetimsel becerilerini ortaya
koyar.
*Kurumda geliştirilen belge, bilgi, arşiv kültürünün karizmatik
liderliğini yapar.
*Kılık, kıyafet ve davranışlarında itinalıdır.
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8. Bilinçaltının Arşivin Statüsüne Etkileri
Buraya kadar arşivcinin özellikleri ve özgün davranış modelini
izah etmeye çalıştım. Tüm bunlarla birlikte, arşivler ve arşivciyle ilgili
kişisel, kurumsal veya toplumsal anlamda geliştirilerek üzerine adeta bir
elbise gibi giydirilmiş kimliği de burada vurgulamak isterim. Klasik arşiv
tanımlamalarının değişmez metaforu olan ‘arşivler bir kurumun, devletin
hafızasıdır’, göndermesini hatırladığımızda, arşivler bilinçaltına hep
eskiyi, geçmişi barındıran bir yapısallık olarak yerleştirilir, geçmişlik ve
eskilik vurgusu arşivlere giydirilmiş çıkartılamaz bir kıyafet olarak
zihinlerde yer alır. Yalnız geçmişle irtibatlandırılan bir şey ise, çoğunlukla
hatıralar yığını, nostaljik duyguları harekete geçiren materyaller olarak
görülmektedir. Bilinçaltına yapılan bu göndermenin, bireylerin zihninde,
arşivci kimliğinin şekillenmesinde büyük etkileri olduğunu, birçok kamu
kurum ve kuruluşunda yürüttüğüm çalışmalarda yakinen müşahede ettim.
Arşivle ilgili, hafıza, eski dosyalar, geçmişe ait olma gibi nitelemelere
dayalı göndermeler, zaman içerisinde arşiv iş ve işlemlerini çerçevesinden
de taşırarak, arşivcinin statüsü noktasında bilinçaltına yerleşen, ama dış bir
deneyim ve inanç olarak da yüzeye yansıyan, bugünkü olumsuz ve yanlış
algılamaları ortaya çıkarmıştır. Bilinçaltında, bugün üretilen
belgeler/bilgiler kadar önemli ve ihtiyaç duyulan bir husus olarak
algılanmayan arşivler, niteliği ne olursa olsun herkes tarafından yapılabilir
veya yapılmasa da olur düşüncesini, derinden uygulama alanına
çıkarmıştır.
Yağmur Küçükbezirci (2013), “Bilinçaltı zihin, bilinçli zihin gibi akıl
süzgecinden geçirmez, etraflıca düşünmez ve sizinle zıt olarak tartışmaya
girmez. Bilinçaltı zihin iyi ya da kötü her tohumu kabul eden toprak
gibidir. Düşünceleriniz etkindir ve tohumlara benzetilebilir. Dolayısı ile
bilinçaltınıza ne ekilirse onu biçersiniz. Olumsuz, zarar verici düşünceler
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bilinçaltı zihninizde olumsuz olarak çalışmaya devam ederler ve zaman
içerisinde bilinçaltı düşüncelerle örtüşen dış deneyimler olarak açığa
çıkarlar. Bilinçaltı zihniniz düşüncelerinizin iyi ya da kötü, doğru ya da
yanlış olduğunu kanıtlamak ile uğraşmaz, düşüncelerinizin ya da
önerilerinizin doğasına göre karşılık verir.” tespitiyle bizim bu
deneyimlememizi destekleyen çözümlemelerde bulunur.
Arşivcilikle ilgili de bilinçaltlarına ekilen hafıza metaforu, eski
dosyalar, tozlu raflar algısı da kurumsal ve yönetimsel düzeyde
önemsenmeyen, çok da ciddiye alınmayan dış deneyimler olarak açığa
çıkmaktadır.

Şekil-14: Önyargıları Yıkmak
Arşiv mesleği denilince akla gelen çok yanlış bir algı da, mesleğin
yalnızca Osmanlı dönemine ait belge/bilgi alanını kapsadığıdır.
Arşivcinin, belge/bilgi yöneticisinin çok iyi Osmanlıca bilmesinin şart
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olduğu veya zaten bildiği düşünülür. Bu da toplumun, kurum ve
kuruluşların bilinçaltlarına yerleşmiş yanlış veya eksik bir algıdır. Oysa
Osmanlı dönemine ait belge birikimi kapalı bir alandır. Bu arşivlerin
üzerine olandan, elde bulunandan daha fazla belge eklemesi yapılamaz. Bu
arşivlerde çalışan arşivci Osmanlıcayı bilir, bu alanda çalışma
yapacakların akademisyenlerin de bilmesi gerekir.
Ancak Türk arşivleri yalnızca Osmanlı dönemine ait değildir. İşin bir
de Osmanlı dönemi sonrası vardır. Bu da Cumhuriyet dönemi arşivleridir.
Cumhuriyet dönemi arşivleri 23 Nisan 1920 tarihiyle hayat bulmuş olan,
günümüzü de kapsayarak niceliksel ve niteliksel olarak da sürekli
büyüyen, genleşip gelişen, e-belge ve e- arşivle daha da çetrefilleşen,
profesyonelce ele alınmadığında da geleceğe çok büyük sorunlar ve
belirsizlikler taşıyacak bir yapısallıktır. Buna ek olarak günümüzde
ürettiğimiz arşiv belgelerini eklediğimizde ortaya yüklü bir birikim
çıkmaktadır. Teknoloji ile belgenin /bilginin sarmallaşan birlikteliği ise işe
çok daha farklı çerçeveler oluşturmaktadır. Ve mesele her salise
derinleşerek büyümekte ve çetrefilleşmektedir.
Geldiğimiz noktada arşivlerimize, olması gereken düzeyde ilgi ve itibar
göstermezsek, toplum ve devlet yapımız temelsiz bir bina üzerinde
şekillenecektir. Ülkemizde, arşivcilik mesleğinin profesyonelliğinin
tanınması için en kısa sürede yapıcı adımlar atılmalı, kurum ve
kuruluşların arşivcilik süreçlerini tüm teşkilatlarına ve çalışanlarına kabul
ettirmeleri hususunda köklü icraatlara ve değişimlere yer verilmelidir.
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9. Kuşaklar Arası Köprü
Arşiv geçmişi içerisinde barındırır göndermesinin elbette doğru olan
yanı mevcuttur. Arşivler yoğunluklu olarak geçmişi de içerisinde
muhafaza eder. Fakat bugünü de içerisinde barındırarak, geleceğe yönelik
ipuçlarını ve tasarımları bünyesinde taşıyan özellikleriyle beraber
değerlendirildiğinde, bir hafıza olmaktan daha geniş bir kapsama ve etki
alanına sahip bir olgu olarak, kuvvetli bir bilgi kaynağı ve güç unsuru
olması yanında, eski kuşak ile yeni kuşak arasında da hem bilgisel hem de
metodolojik birleştirici köprü vazifesi görür. Kamu hayatında bu
birleştirme özelliği daha da güçlü olarak kendisini hissettirir.
Bugün genç kuşak çalışanlar eski kuşak çalışanlar tarafından,
genellikle sürekli teknolojiyi kullanmaları sebebiyle eleştirilirken, eski
kuşak çalışanlar da genç kuşak tarafından teknolojiyi kullanmamak
(kullanamamak), kolaylıklarından faydalanmamak, eskiyi uygulamakta
ısrar etmekle eleştirilirler. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde
(2017), kaleme alınan ‘Kuşaklararası İşbirliği ve Geronteknoloji’ adlı
makalede, Oya Hazer ve Fahri Özsungur konuyu şu cümlelerle
şekillendirirler:
“Yeni teknoloji günümüz dünyasında hızlı bir şekilde geniş bir alana
yayılmaktadır. Yaşa bağlı değişen kişisel özellikler, yaşlıların yeni
teknolojiyi kullanımı açısından farklılıklar yaratmaktadır. Fiziksel,
psikolojik, tüketime bağlı faktörler kişiden kişiye değişim göstermektedir.
Yaşlılar ve gençler arasında teknolojinin kullanımı ve kabulü, yalnızlık,
teknoloji korkusu, teknoloji bağımlılığı gibi konularda farklılıklar
bulunmaktadır. Özellikle yardımcı teknolojinin kullanımı konusunda yaşlı
ve genç bireyler arasındaki farklılıklar, her iki nesil için de kaçınılmaz bir
gerçektir.” Kamu kurumlarında bu sorunla sıklıkla karşılaşılır. Genç kuşak
eski usul ve esasların çağdışı olduğundan hareketle, eskiye ait her şeyi
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teknoloji üzerinden gerçekleştirme heveslerini ve düşüncelerini ortaya
koyarlar. Eski kuşak ise teknolojiyle yapılan hiçbir işin doğru ve düzgün
olamayacağı, karmaşık ve erişilemez olduğu inancını dile getirirler. Bu
noktada, özellikle günümüz dünyasının gerçekliğini oluşturan teknolojinin
kamusal hayatın her alanına nüfuz etmesi ile klasik olanın da varlığını
sürdürmeye devam etmesi, kuşaklararası işbirliğinin hayata geçirilmesi
zorunluluğunu doğurmaktadır.
“Kuşaklararası işbirliği, farklı yaşlardaki insan grupları arasında
gerçekleştirilen uyum, destek, etik ve toplumsal değerler, sosyal
organizasyon kapsamında organize edilmiş, maddi veya manevi tatmine
dayalı, ortak bir amaç veya çıkara yönelik etkileşim süreci ve eylemler
toplamıdır (Hazer ve Özsungur, 2017).”
Aslında bu tür iki uçlu davranışlar, kuşaklararası işbirliği ile kurumlar
için önemli bir faydaya dönüşebilir. Eskiye veya geçmişe yönelik
uygulamalar, iş yapım biçimleri, teknolojinin çerçevelendirdiği yeniye
birçok örnek aktarırken, yeni de bu süreçlerin teknolojiye güvenlikli olarak
aktarılmasıyla daha verimli kullanılabilir hale gelmesinde aracı olur.
Kurumların bu iki kuşağı anlaması ve bunların çarpışmasından veya
karışımından doğabilecek enerjiden yararlanması son derece önemlidir.
Arşivcilik veya belge/bilgi yönetiminin teknolojiye aktarılması olan, ebelge, e-arşiv süreçleri de bu çatışmanın yaşandığı günümüz
olaylarındandır. Yeni kuşak çalışanlar belgeyle/bilgiyle ilgili her süreci
teknolojik ürün ve sistemlere aktarıp onlar üzerinden yürütmek isterken,
bilgisayarı genel olarak daktilonun biraz daha gelişmiş bir ürünü olarak
kullanan eski kuşak, klasik kâğıt ortamından vazgeçmemek için direnç
gösterir. Eski kuşak, teknolojiyle iç içe geçmiş iş süreçlerini zorluk
çıkartıcı, dikkat dağıtıcı olarak nitelendirebilirken, yeni kuşak bunları
gerçek zamanlı işbirliğinin, girdi toplamanın, başkalarından öğrenmenin
bir yolu ve gelişimin bir aracı olarak tanımlayabilmektedir. Yeni kuşak
katlanarak büyüyen dijital dünyayı kucaklayıp ve bununla yaşamayı
vazgeçilmez bulmaktadır.
Mehmet Torunlar
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İşin özünü ise ana konumuz olan arşivcilik üzerinden, şu şekilde izah
etmemiz mümkündür. E-belge, e-arşiv işlemleri klasik belge ve arşiv
işlemlerinden hiçbir fark göstermez. Klasik belge üretme, dağıtım,
paylaşım, tekraren kullanım ve arşivleme prosedürleri teknoloji ile
buluştuğunda yalnızca üretildiği, dağıtıldığı, paylaşıldığı, saklandığı
ortamı değiştirmiş olur. Süreçler açısından hiçbir farklılık söz konusu
değildir. Belki teferruat olarak görülebilecek bir takım ufak değişiklikler
görülmekle birlikte işlerin, işlemlerin, süreçlerin rotası, yerine getiriliş
biçimi aynen devam eder. Eski kuşak çalışanlar kurumsal iş yapış
biçimlerini yeni kuşağa aktarırken, yeni kuşak da bu iş yapış biçimlerini
geçmişe dayanan deneyimlerle birlikte teknoloji üzerinden
yürüteceklerdir. Kuşaklararası işbirliği çerçevesinde, kurumsal iş yapış
biçimine uygun etkileşim süreçleri ve eylemler, iki kuşak arasında
dayanışma ve uyumla, maddi ve manevi tatmine dayalı, kurumsal amaç ve
hedeflere yönelik olarak hayata geçirilecektir.
Başarılı yöneticiler, geleceğin çalışanlarının, yöneticilerinin
yeteneklerinden, eskiyle irtibatı da koparmadan kurumsal düzeyde nasıl
daha iyi istifade edilebilir? sorusunu sorarak işe başlayabilir. Bu noktada
kurumlara ve yöneticilerine düşen, her iki davranışı yargılamak yerine, bu
davranışlardan daha verimli faydalanmaya yönelik faaliyetlere yer
vermektir.
Arşivciler, belge/bilgi yöneticileri bu iki kuşağın güçlerinin bir araya
getirilmesinde en önemli katkı sağlayıcılardır. Çünkü onlar mesleklerinin
bir gerekliliği olarak geçmişi bugüne taşıyacaklar, bu işlemlerin
gerçekleşmesi için süreçleri, iş ve işlem adımlarını belirleyecekler,
geçmişten gelen süreçlerin, iş yapış biçimlerinin, belge/bilgi üretiminin
teknolojiye aktarılması ve uyarlamasında da rehberlik edecekler, daha
sonra da güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanmasını temin ederek,
bugünü geleceğe taşıyacak uygulamaları başlatacaklardır.
İşte tüm bu süreçlerin ve işlemlerin adı belge/bilgi yönetimidir ve yapılan
şey, bir anlamda iki kuşağın, yani eski ve yeninin bir noktada birleştirilip
Mehmet Torunlar

Profesyonel Arşivci

82

gelecek olan kuşakla da güvenlik ve güvenilirlik içerisinde
eklemlenmesinin sağlanmasıdır. Bu birleşimin doğru süreçlerle
kurgulanması mesleki yeterlilik ister, düzgün gerçekleştirildiğinde
kurumsal, toplumsal ve devlet düzeyinde önemli bir güç kaynağı ortaya
çıkar.
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10. Arşivci ve T Biçimli
İnsan/Takım/Organizasyon
Yukarıda sıralanan bu özelliklerle birlikte geçmişi eskiye dayansa da
yeni bir insan ve takım çalışma modelinden söz edilmektedir: “T Biçimli
İnsan” veya “T Biçimli Takım/Organizasyon”. Haluk Altunel’in (2018),
kaleme aldığı, “Ekipleri Yönetmek Geleceğin Anahtarı T-Biçimli Olma”
başlıklı yazısında bu model hakkında ilginç ve zihin açıcı bilgiler veriyor.
Bu makalede bahsedildiğine göre, iş dünyasında ‘T-biçimli’ ifadesini ilk
olarak McKinsey & Company, işe almak için aradığı insanları tarif
ederken kullanmıştır. Tasarım ve inovasyon firması IDEO’nun CEO’su
Tim Brown tarafından da çokça gündeme getirilmiştir. Zamanla iş
dünyasında yetenekli insanları ifade edecek bir anlam kazanmıştır.
T-biçimli insan, bir alanda derinlemesine uzmanlaşmış, buna karşın
uzmanlık alanı dışındaki konularda da temel seviyede bilgi ve merak
sahibi kişiye denk geliyor. Burada önemli nokta uzmanlaşmak, yani T
harfinin dikey çizgisi. Günümüzde bir alanda derinleşmek ve o alanda
uzmanlaşmak profesyonel çalışana değer katıyor. Uzmanlaşmak ile yalnız
teknik alanlar akla gelmesin, sosyal yaşam alanlarında da uzmanlaşmak
önemli bir kıstas. T-biçimli profesyonellerin en temel özelliklerinden birisi
empati yeteneklerinin güçlü olmasıdır. Kendi uzmanlık alanları dışındaki
alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmaları ile çalışma arkadaşlarını
anlayabilmeleri ve yaşadıkları zorlukları görebilmeleri mümkün olabilir.
Bu sayede T-biçimli profesyonellerin çalıştıkları takımlarda ve kurumu
oluşturan diğer birimlerle ve çalışanlarla işbirliğinin de önü açılır.
Arşiv mesleğini icra eden profesyonel çalışandan da beklenenleri
özetleyen bir anlatımı görmekteyiz “T-Biçimli İnsan” açıklamasında.
Belge/bilgi yönetimi alanında derinlemesine bilgi sahibi olarak
uzmanlaşmak, ancak aynı zamanda çalıştığı kurum, sektör alanında ve
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uzmanlık alanı dışındaki konularda da en azından temel seviyede bilgi ve
merak sahibi olmak, iş ve işlemleri çalıştığı kurumun tümünü kapsama
alanına aldığı için diğer çalışanlarla empati kurarak tüm birimlerle
işbirliğini geliştirmek, profesyonel arşivcinin başarılı olmak ve statüsünü
yükseltmek noktasında temel özelliği olmalıdır.
Arşiv iş ve işlemleri bireysel uzmanlık gerektirdiği kadar aynı zamanda
bir takım işidir de. T-biçimli takım ise, üstlendiği işi gerçekleştirecek
kabiliyetleri kendi içinde barındıran bir yapıdadır. Bu takım, kendi başına
yani diğer takımlara bağlı olmadan veya en az bağımlılıkla
ilerleyebilecektir. Bu çerçevede belge/bilgi yönetimi sistemini yürüten
profesyonel takımda bir çalışan işten ayrılırsa, diğer takım üyelerinin onun
uzmanlık alanında temel seviyede de olsa bilgi sahibi olmaları ile
çalışmalar aksamadan devam edecektir.
Organizasyonel veya kurumsal seviyede de T-biçimli olmaktan
bahsedilmektedir. Bunun anlamı hem sürdürdüğü faaliyet/hizmet
yelpazesini başarı ile ilerletmek, sürdürülebilir kılmak, hem de güçlü
olduğu kendi alanında derinlik kazanmaktır. T-biçimli insan olmadan, Tbiçimli profesyonele dönüşmek mümkün değildir. T-biçimli
profesyoneller olmadan da T-biçimli takım oluşturmak ihtimal dışıdır. Tbiçimli takımlardan teşkil edilmiş kurum ve kuruluşlarda hem faaliyetleri,
görevleri, hizmetleri başarı ile sürdürmek hem de inovasyon ile derinleşme
imkânı olacaktır.
Bu arada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesini de
şöylece çerçevelendirmemiz mümkündür. Belge/bilgi yönetimi
konusunda kurum çalışanlarının hemen hepsi ki buna her kademeden
yöneticiler de dâhildir, hiçbir bilgiye sahip değildir. Taraflarca bilinen ise
genel itibariyle önemsenecek bir iş olmayıp herkesçe yapılabilir, vasıf
gerektirmeyen, hatta yapılmasa da olur cinsinden bir iştir. Konunun bu
boyutunu bilen belge/bilgi yöneticisi için, sistemi kurgulama ve uygulama
aşamalarında, tüm birimlerin süreçlerini kapsayan bilgi edinimi esnasında
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en doğru yol, ilk elden verilen bilgilere, süreç tariflerine temkinli
yaklaşmaktır.
Bir birimde bir uzman veya çalışan bir bilgi kaynağının verdiği bilgileri
belge/bilgi yöneticisi, bağımsız ve tek doğru kaynak olarak değerlendirir
ve bu tek kişi tarafından verilen bilginin sonuçlarına gerekenden fazla
önem verirse, sistemi tek bir kaynak üzerinden kurgularsa, daha sonra
eksik, düzeltmesi zor ve masraflı bir hataya düşebilir.
Mümkün oldukça, konuyu ve süreçleri net biçimde ortaya koyacak ve
bizzat belge/bilgi yöneticisince yapılacak derinlikli analize, birçok defalar
yapılacak görüşmelerden sonra iş, işlem akışlarını da göz önüne çıkartacak
karşılaştırmalara ve çapraz bağıntılara, bağlantılara ve araştırmalardan
alınacak sonuçları sentezleyen sistematik incelemelere yer verilmelidir.
Bunu sağlamak için birimlerde değişik çalışan ve uzmanlarla aynı
konuları tekrar tekrar görüşmekten çekinilmemeli, süreci ortaya koyacak,
sistemleştirecek kaynakları çeşitlendirmelidir. Birbiriyle çelişen hatta
birbiriyle çatışan bilgi aktarımlarını, tavsiyeleri de değerlendirerek
birleştirilmiş bilgileri, tahminleri, anlatımları değerlendirerek doğru
süreçler bulunabilir. Bilgi kaynaklarınızın aynı hatalara, eksikliklere
dayanmadığından emin olmanız gerekir. Bu yaklaşım, daha güvenilir
kanıtlar sağlayacak ve ilk alınan bilgilerle daha sonra alınan bilgiler
arasında gerçekleşen farklılıkları görmemizi, anlamamızı temin edecek,
ilk elden aldığımız bilgi ve süreç sonuçlarının zaman içerisinde neden
farklılaştığına dair sebepleri izah eder hale gelecektir. Belge/bilgi
yöneticisi deneyimleriyle birlikte, yaptığı görüşmelerde elde ettiği
bilgilerin farklılığının değerlendirilip tekraren gözden geçirilip
karşılaştırılmasıyla ortaya çıkacak bileşime, bilgiye güvenmelidir.
Sistemde yer alan her unsur, iş akışı, süreçler ve faaliyetler teknolojik
yapıyla, donanımla birleştirilerek düzenlenmeli, iş akışını ve süreçleri
gösteren asli uygulamaların kesin uygulamaya geçmeden önce kurgulanıp
çalışanlara demo tanıtımı ve kullanımı sağlanmalıdır. Daha sonra iş
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sağlıklı bir şekilde bitene kadar, eleştirilerin, tavsiyelerin,
yönlendirmelerin, uyarıların dikkate alınarak düzeltme ve iyileştirmelerin
gerçekleştirilmesine imkân tanıyacak sunum ve canlandırmaların
tekrarlanmasına fırsat verilmelidir. Ancak bunları yerine getirirken
maksatlı ve art niyetli manipülasyonlara da dikkat edilerek bu tür
olumsuzluklar bertaraf edilmelidir. Bu iş ve işlemleri yürütürken arşivci
kendi kalitesini ve niteliğini de su yüzüne çıkartır.
Yeni fikirlere açık, sivri ve aykırı olmadan kendine özgün üslubu,
düşüncesi, hareketleri ve çalışma tarzı olan; durağanlaştıran, yerinde
saydıran alışkanlıklardan oluşan çalışma tarzından çok da hoşlanmayan,
kısır döngüyü sevmeyen, farklılıklara yatkın profesyonel arşivci bir
kurumun yıldız çalışanı olabilecektir.
Belge/bilgi yöneticiliği aslında iyi ve doğru kararlar vererek süreçleri
sistemleştirme işidir. Hangi kurumda, kuruluşta çalıştığınız önemli
değildir. Her yönetici zekice, veriye, bilgiye, kanıta dayalı kararlar vererek
işini sonlandırmak ister. Bu başarılı belge/bilgi yöneticisi için de, doğru,
çalıştırılabilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir belge/bilgi yönetim sistemi
için de geçerli bir kuraldır.
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11. Sonuç
Arşiv kültürünün profesyonel arşivciliği de içerisine alan alt
boyutlarına baktığımızda, güven, iletişim, adalet, takım odaklı çalışma,
teknoloji ve yönetimin katkısı boyutlarının iç içe geçerek yönetimlerin
niteliklerini, iş süreçlerini ve kalitesini pozitif anlamda etkilediği
görülmektedir.
Bilginin kullanımını önemseyen kurum ve kuruluşlar, bu çok etkili güç
kaynağını daha iyi değerlendirmek için hem teknolojiyi, hem de insan
kaynaklarını büyük özenle seçmelidirler. Arşivler de bilginin hem varlık
olarak hem de uygulama alanı olarak etkin noktalarından bir tanesidir.
Böylesi etkin bir faaliyet alanının çalışanlarının profesyonel ve donanımlı
olması şartı bulunur.
Arşivler artık bir evrak biriktirme, dosya depolama birimi olmaktan
çıkmış, günümüz dünyasının yeni gerçeklikleri ile birlikte büyük değişim
geçirerek hayatın her alanına teknoloji ile birlikte nüfuz etmektedir. Yeni
gerçeklikler arşivciliği değiştirip çok katmanlı ve disiplinler arası bir
yapısallığa büründürdüğü gibi profesyonel arşivcilik mesleğini de
değişime uğratmıştır.
Profesyonel arşivci bir kurumun her biriminin iş ve işlem süreçlerine
dâhil olmaktadır. Bunu yaparken işin doğası gereği bilgi işlemcilerden
destek alır, bu teknoloji ve uzmanları ile ortak çalışır. Ancak belge/bilgi
yönetimi, yalnızca bilgi işlem birimlerinin işi değildir. Bir bilgi işlem
merkezi tıbbi bir yazılım yaptığında, tıpla ilgili bir gelişmiş bilgisayar
kurguladığında nasıl hekim olarak nitelenemezse, belge yönetimine
yönelik yaptığı iş ve işlemler de onu belge/bilgi yöneticisi veya
profesyonel arşivci yapmaz.
Bir arşivci, kurumsal çerçevede mevcut durumu tam olarak
tanımladıktan sonra anlayarak, süreçleri, iş, işlem adımlarını olumlu ve
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olumsuz koşulları, fırsatları ve riskleri, mevcut kaynakları ve ihtiyaçları
çok iyi analiz edip olasılıkları ortaya koyarak bir sistem üzerinde bu
durumu çalışanları da kapsayacak şekilde gerçekçi ve yönetilir kılar.
Profesyonel arşivcinin amacı, çalışabilir ve anlaşılır, sonuç odaklı sistem
yönetimidir, o nedenle de, elinden gelenin en iyisini yapma çabası içinde
olmalıdır. Profesyonel arşivcilerin, başarılı olabilmek için düşünme
şekillerini bu zeminde geliştirip, çalışma hayatlarına da yansıtmaları
zorunluluğu vardır. Ancak arşivcinin profesyonelleşmesi ve ulusal
düzeyde bir arşiv kültürü ve bilincinin ortaya çıkartılabilmesi için de hem
bu işin eğitimini veren üniversitelerin ilgili birimlerine, hocalarına hem de
kurumların üst düzey yöneticilerine büyük görev düşmektedir. Özellikle
arşivcilik/belge-bilgi yönetimi eğitimi veren bölümlerin, mutlaka konu ile
ilgili yeni çalışma alanlarını, ulusal veya uluslararası gelişmeleri, özel
işletme piyasalarını, bu piyasanın gereksinimlerini ve taleplerini, kamu
kurum ve kuruluşlarındaki değişimleri sürekli değerlendirmeye tabi
tutmaları, bu değerlendirmelere yönelik eğitim öğretim programlarında
değişiklik yapmaları, yenilemelere gitmeleri gerekmektedir.
Bu eğitimi alan öğrencilerin nitelikleri çağın gerektirdiklerini
karşılayacak üst düzeye taşınmalıdır. Daha sonra, kurumlar, tek tek ele
alınıp düzeltme ve ilerleme faaliyetleri geliştirmek yerine, farkındalıkları
da ortaya çıkartarak bir devlet politikası olarak, ulusal düzeyde
belirlenecek politikalar çerçevesinde, sistemli faaliyetler içerisinde
düzenlemeler yapılmalıdır.
21. Yüzyılı sağ salim ve bağımsızlığı elde tutarak yaşamanın şartı
verileri/belgeleri/bilgileri korumak, değerlendirmek ve hizmete
sunmaktan geçiyor. Bunu sağlamak için ise hangi ortamda olurlarsa
olsunlar arşivlerimizi düzenlemek, toplumsal düzeyde etkin bir arşiv
kültürü geliştirmek ve profesyonel arşivciler yetiştirmek zorundayız.
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