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“Tarih yazmak, tarih
yapmak kadar
mühimdir.
Yazan, yapana sadık
kalmazsa değişmeyen
hakikat, insanlığı
şaşırtacak bir
mahiyet alır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

“Mevcut arşiv kurumlarının yanında devlet
belgelerinin nasıl muhafaza ve tasnif edileceği
konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanıyordu.
Devlet Arşivleri Başkanlığı’nı Cumhurbaşkanlığına
bağlayarak bu alandaki tüm belirsizlikleri ortadan
kaldırdık ve arşivlerimizin önünde artık yeni bir
dönem açmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
dışındaki tüm Kurumlarımızın arşivlerini artık
merkezi olarak yönetiyoruz.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
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BAŞKAN SUNUŞU
Ülkemiz kamu mali yönetiminin temelini teşkil eden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile kamu hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi, kamu idarelerine
tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması ve hesap verilebilirliğin
yanı sıra mali saydamlığın da sağlanması amacıyla stratejik yönetim anlayışı benimsenmiştir.
Söz konusu yönetim anlayışı, mevcut durumu analiz ederek geleceği doğru şekillendirmeyi
sağlamakta, tüm kurum ve kuruluşlarda kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda rasyonel
bir şekilde kullanılabilmesine ve etkili bir yönetim yapısının oluşturulmasına hizmet etmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın “Bir insanın şah damarı kesildiğinde durumu
neyse, arşivleri olmayan bir devlet de aynı durumdadır.” ifadeleriyle önemine dikkat çektiği;
arşivlerimizin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri ile birlikte değerlendirildiğinde, yaklaşık 700 yıllık
bir tarihe ve kültürel birikime sahip olması, hitap ettiği coğrafya ve zenginlik açısından millî olmanın
yanı sıra milletlerarası bir özellik taşımasını ve dünya tarihçiliğinde önemli bir yerde bulunmasını
sağlamaktadır. Bu bağlamda uhdesinde barındırdığı arşiv belgelerini günün teknolojik şartlarını
kullanarak Türk ve Dünya kamuoyunun hizmetine sunmak için faaliyetler yürütmektedir. Bütün
bu çalışmalarının yanı sıra bilgi ve belge yönetimi alanında dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık
vermesi ve kapsamında yer alan tüm mükellef kamu kurum ve kuruluşlarına bu alanda eğitim
ve danışmanlık hizmeti sağlaması Başkanlığı sadece kültürel bir kurum olma özelliğinin ötesine
taşımaktadır.
Arşivcilik faaliyetleri ile bilgi ve belge yönetimi alanında icra ettiği hizmetlerini daha etkin bir biçimde
yerine getirebilmesi için büyük bir değişimle Başkanlık haline dönüştürülen Kurumumuzun, hem
kapsamında olan mükellef sayısında hem de sunacağı hizmet sayısında büyük miktarda artış
olmuştur. Bu anlamda politika yapıcıların, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerli ve yabancı
araştırmacıların, arşiv belgelerinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerin beklentilerini karşılayacak
hizmet yapısının oluşturulması Başkanlığın en önemli ve öncelikli hedefini oluşturmaktadır.
İyi bir arşiv sistemi oluşturulmasının temel adımlarından birini teşkil eden ve tüm paydaşlarımızın
görüşlerini azami düzeyde yansıtan Planımızda, Başkanlıkça sunulan hizmetlerin hızını ve
kalitesini yükseltecek ve hizmetlere erişimini kolaylaştıracak çok sayıda hedefe yer verilmiştir.
Bu doğrultuda Başkanlığımızın bulunduğu nokta ile Plan dönemi sonunda ulaşmak istediği nokta
arasında köprü niteliğinde olan 2020-2024 dönemi Stratejik Planının ülkemize hayırlı ve yararlı
olmasını diler, hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.

Prof. Dr. Uğur ÜNAL
Başkan
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Misyon
Devlet ve toplum hafızasını barındıran
arşiv belgelerini arşivcilik standartları
ve gelişen teknolojiler çerçevesinde
tespit etmek, derlemek, korumak ve
araştırmaya açmak suretiyle kamuoyuna
güvenilir, kaliteli ve hızlı erişilebilen arşiv
hizmetlerini sunmak ve kamu belge
yönetimini etkinleştirmektir.

Vizyon
Ülkemiz arşivlerinin tek merkezden
yönetimini sağlamak ve dünyada arşivcilik
alanında referans bir kuruluş olmak.
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Temel Değerler

Tarihe karşı sorumluluk

Mesleki uzmanlık

Gelecek nesillere karşı sorumluluk

Erişilebilirlik

Belgelerin orijinalliğinin korunması

Güvenilirlik

Kişisel verilerin korunması

Yararlanıcı memnuniyeti
Tarafsızlık ve şeffaflık
Yenilikçilik
İşbirliğine açık olma
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Amaç ve Hedeflerimiz
Tablo 1 Amaç ve Hedefler Tablosu

Amaç

Hedefler
H1.1: Belge yönetimi ve arşiv hizmetleri alanında, ihtiyaç duyulan
standartlar ile gerekli usul ve esaslar hazırlanarak etkin bir belge
yönetimi ve modern arşivcilik alt yapısı oluşturulacaktır.

A1: Kamu kuruluşları ile işbirliği
içinde kamuda belge yönetiminin
etkinleştirilmesi
ve
arşivcilik
anlayışının geliştirilmesi

H1.2: Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde rehberlik ve
eğitim faaliyetleri yapılarak kamu belgelerinin düzenlenmesi, korunması
ve erişime açılması süreci etkinleştirilecektir.
H1.3: Kişisel verilerin gizliliği gözetilerek kişiler ile devletin hak ve
menfaatlerinin belgelenmesi ve korunması sağlanacaktır.
H1.4: Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi Veri Merkezi kurulmak suretiyle
arşiv belgelerinin tek bir sistem üzerinden kolay ve hızlı erişimi
sağlanacaktır.
H2.1: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgeler ile Atatürk ve sonraki
Cumhurbaşkanlarına ait bilgi-belge kaynaklarının derlemesi, korunması
ve tasnifi yapılarak araştırmacıların ve toplumun hizmetine sunulacaktır.

A2: Çağdaş, hızlı ve güvenilir
arşivcilik hizmetleri ile kültürel
mirasımızın ortaya çıkarılması,
korunması ve gelecek nesillere
aktarılması

H2.2: Arşiv belgeleri standartlara uygun bir biçimde korunarak ve
tahribe uğramış arşiv materyali aslına uygun bir biçimde restore edilerek
bunların gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır.
H2.3: Arşiv belgeleri dijitalleştirilerek bilgiye erişim kolaylaştırılacaktır.
H2.4: Araştırma salonu ve çevrim içi hizmetlerle araştırmacıların
arşivlere kolay erişimi sağlanacaktır.
H2.5: Arşivlere ilişkin araştırma, yayın ve tanıtımlar ile toplumun tarihe
ilgisi artırılacaktır.
H3.1: Modern arşivciliğin gerektirdiği personel yapısı oluşturulacak ve
insan kaynakları yönetimi etkinleştirilecektir.

A3: Modern arşivcilik uygulamalarını
destekleyecek yönde kurumsal
gelişmenin sağlanması

H3.2: Arşivciliğe ayrılan fiziki ve mali kaynakların daha verimli ve etkili
kullanımını sağlamak için fiziki şartlar ile mali yönetim ve kontrol sistemi
iyileştirilecektir.
H3.3: Gerek kurumsal düzeyde gerek arşivcilik hedefleri düzeyinde
gerekli bilişim sistemleri kurulacak ve sürdürülecektir.
H3.4: Proje hazırlama ve uygulama kapasitesi geliştirilerek ulusal/
uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle arşivciliğe yönelik ortak projeler
üretilecektir.
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Temel Performans Göstergeleri
Tablo 2 Temel Performans Göstergeleri Tablosu

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri (2019)

Temel Performans Göstergeleri

Plan Sonu
Hedeflenen
Değeri (2024)

650

PG1.2.1: Kurumlara yapılan rehberlik sayısı

28

PG1.2.2: Eğitim yapılan kurum sayısı

198

25

PG1.2.3: Denetim yapılan kurum sayısı

150

PG1.3.2: Kişisel bilgi içeren belge taleplerinin süresi içerisinde karşılanma oranı

%90

0

PG1.4.1: Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi Veri Merkezi tamamlanma oranı

%90

46.000.000

PG2.1.1: Araştırmacıların hizmetine sunulacak tasnifi yapılmış belge sayısı

54.850.000

%60

60.000
53.000.000
5.800

PG2.2.1: Restorasyonu tamamlanan arşivlik belge sayısı
PG2.3.1: Dijital ortama aktarılan görüntü sayısı
PG2.4.1: Araştırma salonunu kullanan araştırmacı sayısı

0

PG3.2.4: Yeni hizmet binası tamamlanma oranı (%)

2

PG3.3.2: E-devlete entegre edilen hizmet sayısı

7

4.150

360.000
71.000.000
31.800
%25
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STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2020-2024 Devlet Arşivleri Başkanlığı Stratejik Planı
çalışmaları kapsamında aşağıda yer alan çalışmalar
yürütülmüştür.

•

21-24 Ocak 2019 tarihinde Stratejik Plan Koordinasyon
ekibi ile alt çalışma grupları arasında ikili koordinasyon
görüşmeleri yürütülmüştür.

•

•

4-6 Şubat 2019 tarihleri arasında dış paydaş belirleme
ve önceliklendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

•

19- 22 Şubat tarihleri arasında Dış Paydaş Çalıştayı
öncesi bilgi belge derleme ve ön hazırlık toplantıları
gerçekleştirilmiştir.

•

27 Şubat 2019 tarihinde Ankara İlbank A.Ş. Sosyal ve
Eğitim Tesislerinde aşağıda yer alan 16 farklı kurumdan
35 katılımcı ile Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı (Dış
Paydaş) düzenlenmiştir: T.C. Cumhurbaşkanlığı,
Ankara Üniversitesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay ATASE
Daire Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Kişisel
Verileri Koruma Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
TÜBİTAK, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı, Türk Kızılayı, Türk Standardları Enstitüsü,
Vakıflar Genel Müdürlüğü,

•

1 Mart ile 15 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara
ve İstanbul araştırma salonlarında anket çalışmaları
yürütülmüştür.

•

16-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Stratejik Plan
Koordinasyon Ekibi, 27-30 Nisan 2019 tarihleri
arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen
Çalıştay’ın hazırlıklarını ve koordinasyon çalışmalarını
yürütmüştür.

•

27-30 Nisan 2019 tarihlerinde yapılan çalışmalarla
Stratejik Plan’ın temel unsurları belirlenmiştir.

•

23 Mayıs 2019 tarihinde plan taslağı Birimlere
sunulmuştur.

3. Üst Politika Belgelerinin Analizi Alt Çalışma Grubu

•

4. Faaliyet Alanları ve Hizmetlerin Belirlenmesi Alt
Çalışma Grubu

24 Haziran 2019 tarihinde Birimlerden gelen dönüşler
neticesinde Stratejik Plan’a son hali verilmiştir.

•

28 Haziran 2019 tarihinde Stratejik Plan taslağı Üst
Yönetim’e sunulmuş ve onay alınmıştır.

25 Ekim 2018 tarih ve E.57635 sayılı Makam Onayı
ile 2020-2024 yıllarını kapsayan Devlet Arşivleri
Başkanlığı Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmalarına
başlanmıştır.

•

08 Kasım 2018 tarih ve E.58469 sayılı 2018/1 sayılı
Genelge ile Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur.

•

12 Kasım 2018 tarih ve 2018/1 sayılı Strateji
Geliştirme Kurulu Kararıyla Stratejik Planlama Ekibi
oluşturulmuştur.

•

15 Kasım 2018 tarihinde Cumhuriyet Arşivi
Yerleşkesinde 20 katılımcıya Temel Düzey Stratejik
Planı Eğitimi verilerek, Stratejik Plan hazırlama
sürecindeki ihtiyaçların tespitleri yapılmıştır.

•

26 Kasım 2018 tarihinde Stratejik Plan Koordinasyon
Ekibi ile iki günlük eğitim ve hazırlık toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

•

14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara
Kızılcahamam’da 40 katılımcı ile Stratejik Plan İç
Paydaş Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay’da durum
analizi çalışmaları yürütülmüştür.

•

4 Ocak 2019 tarih ve 2019/1 sayılı Strateji Geliştirme
Kurulu kararıyla Stratejik Plan Hazırlık Programı
onaylanmıştır.

•

7 Ocak 2019 tarih ve 2019/2 sayılı Strateji Geliştirme
Kurulu Kararıyla aşağıda yer alan alt çalışma grupları
oluşturulmuştur:
1. Kurumsal Tarihçenin Yazılması Alt Çalışma Grubu
2. Mevzuat Analizinin Yapılması Alt Çalışma Grubu
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Durum Analizi
Kurumsal Tarihçe
Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde
arşiv niteliği taşıyan belgelere gereken önem verilmiş ve
belgeler titizlikle korunmuştur. Osmanlı Devleti’nde özellikle
Kanuni Sultan Süleyman döneminde arşivciliğe verilen
önem artmış, arşiv niteliğini haiz birçok bilgi ve belge kese,
torba ve sandıklarda belli usul ve düzenlere göre büyük bir
titizlikle saklanarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra “Hazine-i Evrak
Müdürlüğü”, Sadaret evrakının ve eşyasının korunması
için, İcra Vekilleri Riyâsetinin Özel Kalem Müdürlüğüne
bağlı “Mahzen-i Evrak Mümeyyizliği” adıyla yeniden
yapılandırılarak 1927 yılında Başvekâlet Müsteşarlığına
bağlanmıştır.
19 Ekim 1984 tarihinde yürürlüğe konulan 3056
sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun ile millî
arşivlerimizin korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili her
türlü görev Başbakanlığa verilerek bu doğrultuda Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlük,
söz konusu Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan
görevleri yerine getirmek üzere Başbakanlık teşkilatının
ana hizmet birimleri içerisinde 9 Temmuz 2018 tarihine
kadar faaliyetlerini kesintisiz yürütmüştür.

İstanbul’un fethinden sonra arşiv niteliği taşıyan belgelerin
önce Yedikule’de, sonra Atmeydanı’nda, Topkapı Sarayı
inşâsından sonra ise Hazîne-i Âmire ve Enderûn-ı
Hümâyûn’da, 1785 yılından itibaren de Bâb-ı Âlî evrak
mahzeninde muhafaza edildiği bilinmektedir. Maliye
ile Defterhaneye ait kayıt ve belgeler devletin önemli
hazinelerinden sayılarak bu mekânlarda muhafaza edilmiştir.
1849’da Hazine-i Evrak Nizamnamesi’nin yayımlanması
ile birlikte devlet arşivciliği belirli kurallar çerçevesinde
çalışmalarını sürdürmüştür. Hazine-i Evrak’ta antlaşmalar,
padişah emirleri, iç ve dış meselelere ait yazışmalar,
Divan-ı Hümayun defterleri (Bakanlar Kurulu Kararları),
meclis takrirleri, mazbatalar, kanunlar ve benzeri devlet
evrakları muhafaza edilmiştir. Hazine-i Evrak Nezareti
ismi Hazine-i Evrak Müdüriyetine dönüştürülerek Osmanlı
Devleti’nin sonuna kadar Sadaret daireleri arasında yer
almıştır. Hazine-i Evrak tesis edildikten sonra 1847’de
Manastır’da, 1868’de Ankara ile Rusçuk’ta bölge ve vilayet
arşivleri kurulmuştur.

9 Temmuz 2018 tarih ve 703 Sayılı KHK ile Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü kapatılmış, 10 Temmuz 2018
tarihli 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına
bağlı kuruluş olarak Devlet Arşivleri Başkanlığı teşkil
olunmuş ve 16 Temmuz 2018 tarihli 11 sayılı Devlet Arşivleri
Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de
görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
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Diğer kurumların mevzuatının taranarak
belge yönetimi ve arşivle ilgili bölümlerin
analiz edilmesine ve kurumların kapsam
dahilinde değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.
Bu değerlendirme sonucunda elde edilecek
veriyle ülke genelinde arşiv envanteri
çıkarılmalıdır.

Ülkemiz kamu kurum ve kuruluşları
ile şahıslar elinde bulunan belgelerin
tespiti, arşive kazandırılması ve istifadeye
sunulması hususlarında yetkili yegâne kurum
Başkanlığımızdır. Bu kapsamda yetki çatışması
yaratabilecek düzenlemelerden; kurum ve
kuruluşlar tarafından çıkartılan yönetmelikler
tespit edilmeli bu yönetmeliklerin kaldırılması
ile ilgili çalışma yapılmalıdır.

Kamu, özel ve yurt dışı
arşivlerinde bulunan devlet
ve millet hayatını ilgilendiren
belgeleri tespit ve tescil etmek,
sertifikalandırmak,
korumak,
gerektiğinde satın alarak Devlet
Arşivlerine kazandırmak, bunların
tasnifini yaparak araştırmaya
açmak.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 5. maddesi (c)
bendi

Başkanlığımızda bulunan devlet ve vatandaş
hakları bakımından önem arz eden belgelerin Kurum içerisindeki görev dağılımı ve yetki
hizmete sunulması sağlanır. Araştırmaya açık alanları belirlenerek idari düzenlemeler
arşiv fonlarının hizmete sunulmasına ilişkin yapılmalıdır.
düzenleme yapılmalıdır.

Fiziksel
ve
elektronik
belgelerin
Başkanlığımıza transferi ve hizmete
sunulması
işlemleri
çerçevesinde
Kurumumuz ve diğer kurumların yetki ve
sınırları net bir şekilde belirlenmelidir.

İhtiyaçlar

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet ve kişilerin ulusal ve
Devlet
Arşivleri Başkanlığı
uluslararası haklarını belgelemek
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
ve korumak.
Kararnamesi’nin 5. maddesi (b)
bendi

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Belge yönetimi ve arşiv hizmetlerine dair
Devlet
Arşivleri Başkanlığı
yönetmelik çıkarılarak usul ve esasları
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
belirleyici rehber ve kılavuzlar hazırlanır.
Kararnamesi’nin 5. maddesi (a)
bendi

Devlet
arşivlerine
ilişkin
esasları belirlemek, bunların
uygulanmasını takip etmek ve
denetlemek.

Tespitler

Dayanak

Yasal Yükümlülük

Tablo 3 Mevzuat Analizi Tablosu

Mevzuatın Başkanlığımıza verdiği sorumluluklar temelinde hazırladığımız tespit ve ihtiyaçlarımız aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Mevzuat Analizi
T. C . C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI
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Başkanlığımızda dijitalleştirme faaliyetleri
çerçevesinde arşiv belgelerinin korunması, etkin
ve hızlı olarak kurum içi/kurum dışı paylaşım
ve hizmete sunum işlemleri sürdürülmektedir.
Dijitalleştirme faaliyetlerine yönelik usul ve
esaslar belirlenmelidir.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 5. maddesi (d)
bendi

Bahse konu 2002/3681 sayılı Devlet
Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak
İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya İlgili mevzuatlar taranarak arşivlerden
Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar konulu yararlanma usul ve esasları konusunda
Bakanlar Kurulu Kararı ile hizmet verilmektedir. düzenlemeler yapılmalıdır.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili Bakanlar
Kurulu Kararı’na göre elektronik ortamda belge
satışı başlamıştır. Bilgi Edinme Kanunu ve CİMER
çerçevesinde gelen talepler karşılanmaktadır.

Kurumların
dijitalleştirme
ihtiyaçları,
mevcut uygulamaları ve performansları
değerlendirilmelidir. TS 13298 Standardı ve
uluslararası standartlar ile arşiv belgeleri
saklama planları incelenerek yeni bir
çalışma yapılmalıdır. Yükümlülerle beraber
geliştirilecek ortak tip projeler ile gereksiz
dijitalleştirmeyi ve kamu kaynaklarının
israfını önleyecek adımlar atılmalıdır.

6/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Arşivlerden yararlanma usul ve
Cumhurbaşkanlığı
esaslarını belirleyerek arşivlere Hakkında
Kararnamesi’nin 5. maddesi (f)
erişimi artırmak.
bendi

Arşivlerde
gerçekleştirilecek
mikrofilm ve dijitalleştirme faaliyetleri ile yenilikçi tekniklerin
uygulanması alanında usul ve
esasları belirleyerek rehberlik
yapmak ve bu alanda koordinasyonu yürütmek.

Belge restorasyonu ve konservasyon
konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu
ile koordinasyona geçilmesi, kurumsal
analizlerinin yapılması ve sonuç olarak bir
arşiv laboratuvarı kurulması amaçlanmalıdır.

Başkanlığımız ve paydaşlarında Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından netleştirilmemiş
ve üniversitelerde farklı bir bölüm olarak
mevcudu olmayan işin yeni bir saha olarak
Başkanlığımızda etkin, hızlı ve uygulanabilir
şekilde tanımlanması sağlanmıştır. Bu
tanımlama çerçevesinde arşiv belgelerinin
restorasyonu yapılmaktadır.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 5. maddesi(ç)
bendi

Arşiv belgelerinin tahribini önleyecek tedbirleri almak, arşiv
laboratuvarı kurmak veya laboratuvar hizmeti satın almak,
bunların tamir, konservasyon ve
restorasyon işlerini yapmak veya
yaptırmak.

İhtiyaçlar

Tespitler

Dayanak

Yasal Yükümlülük

2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
gereği Başkanlığımız ve yükümlüler, ellerinde
bulundurdukları her tür belgeyi muhafaza ve İlgili mevzuat taranarak gerekirse yeni dükoruma yükümlülüğündedir. Elektronik belgeler zenlemeler ile usul ve esasların belirlenmesi
için ise ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis- gerekmektedir.
temi Sertifikası edinilerek Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulmalıdır.

Eğitim hizmetlerinin verilmesi çerçevesinde,
yükümlü sayısının artması nedeniyle nitelikli
personel yetiştirilmesi gereklidir. Sertifikasyon hizmeti sağlanması için ivedilikle Mesleki
Yeterlilik Kurumu ile çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Üniversitelerin ilgili bölümleri ile etkin ve aktif çalışmalar yapılması
planlanmalıdır.

Başkanlığımız tarafından kurulmuş ve kurulacak olan tüm müzelerin kuruluş ve çalışma
esasları ile bu müzelerin bakım, koruma ve
derlenmesinin yanı sıra müze hizmetlerinde
çalışan personelin görev ve sorumlulukları ile
ilgili usul ve esasların düzenlenmesi gereklidir.

Belge yönetimi ve arşivcilik alanında yükümlü
üniversiteler ve yabancı kuruluşlar ile
ortaklaşa araştırma ve işbirliği yapılmaktadır.
Yükümlülerin talepleri çerçevesinde yerinde
ya da Başkanlığımızda rehberlik ve eğitim
hizmetleri sunulmaktadır. Genel ve özel
olarak planlı eğitim ve rehberlik hizmetleri
de verilmektedir. Kurumların sertifikasyon
taleplerinde ise bu hizmetin sağlanması
için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yürütülen
protokol çerçevesinde mesleğin akreditasyonu
ve sertifika hizmetinin sağlanması süreçleri
yönetilmektedir.

6/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 5. maddesi (g)
bendi

6/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 5. maddesi (ğ)
bendi

6/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri Başkanlığı Başkanlığımızca gerekli görülmesi halinde arHakkında
Cumhurbaşkanlığı şiv belgelerinin tanıtımı ve yayını yapılmaktadır.
Kararnamesi’nin 5. maddesi (h)
bendi

Kağıt ve elektronik ortamda oluşturulan arşiv belgelerinin her türlü güvenliğine ilişkin önlemlerin
alınmasını sağlayacak usul ve
esasları belirlemek.

Belge yönetimi ve arşivcilik alanında araştırma yapmak veya
yaptırmak, rehberlik, eğitim ve
sertifikasyon hizmetlerini sunmak, yerli, yabancı kuruluşlar ve
üniversitelerle işbirliği yapmak.

Tarihi ve kültürel değeri olan arşiv belgelerini tanıtmak, yayın
yapmak veya yaptırmak, arşiv
müzesi kurmak, yurt içinde ve
yurt dışında sergiler açmak.

İhtiyaçlar

Tespitler

Dayanak

Yasal Yükümlülük

T. C . C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I
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16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 8. maddesi (a)
bendi

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 8. maddesi (b)
bendi

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 9. maddesi (a)
bendi

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 9. maddesi (b)
bendi

Atatürk
ve
sonraki
Cumhurbaşkanları dönemlerine
ait bilgi, belge, eşya, fotoğraf ve
benzeri kaynakları derlemek ve
arşivlemek

11 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 8. maddesi (a)
bendinde belirtilen kaynaklardan
gerekli görülenlerin yayımlanması ve araştırmacıların hizmetine
sunulması ile ilgili çalışmaları
yapmak.

Kamu, özel ve yurt dışı arşivlerinde bulunan devlet ve millet hayatını ilgilendiren belgeleri tespit etmek, toplamak, korumak,
gerektiğinde satın alarak arşive
kazandırmak.

15

Kamu kurum ve kuruluşlarının
arşiv, ayıklama ve imha, saklama
süreli standart dosya planı ve belge devir teslim faaliyetlerine yönelik rehberlik, eğitim ve denetim
hizmetleri vermek.

Kamu, özel ve yurt dışı arşivlerinde bulunan
devlet ve millet hayatını ilgilendiren belgeleri
tespit etme, toplama, koruma, gerektiğinde
satın alarak arşive kazandırma görevleri
Başkanlığımızca Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yerine
getirilmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının arşiv, ayıklama
ve imha, saklama süreli standart dosya planı
ve belge devir teslim faaliyetlerine yönelik
rehberlik, eğitim ve denetim hizmetleri
Başkanlığımızca Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yerine
getirilmektedir. Yükümlü sayısındaki artışa
bağlı olarak yeni yükümlülerin iş ve işlemlerine
öncelik verilecektir.

Başkanlıkça yeni hazırlanacak mevzuatta
usul ve esaslar net ve ihtiyaçlara cevap verebilir şekilde düzenlenmelidir. Yürürlükten kaldırılması gereken yeni yükümlülerin mevzuat
analizleri yapılmalıdır.

Başkanlıkça yeni hazırlanacak mevzuatta
usul ve esaslar net ve ihtiyaçlara cevap verebilir şekilde düzenlenmelidir.

Aile ve özel şahısların elinde bulunan bilgi,
belge, eşya, fotoğraf ve benzeri kaynakların
yayımlanması ve araştırmacıların hizmetine
sunulması için yetki ve kişisel izinler ile satın
alınması konusunda düzenlemeler yapılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile aile ve özel şahısların elinde bulunan
bilgi, belge, eşya, fotoğraf ve benzeri kaynakların derlenmesi ve arşivlenmesi ile satın
alınması konusunda düzenlemeler yapılmalıdır.

Atatürk
ve
sonraki
Cumhurbaşkanları
dönemlerine ait bilgi, belge, eşya, fotoğraf
ve benzeri kaynakların büyük bir kısmı
Cumhurbaşkanlığındadır. Atatürk ve sonraki
Cumhurbaşkanları dönemlerine ait yurt dışı
muadil makamlarca derlenen ve muhafaza edilen
bilgi, belge, eşya, fotoğraf ve benzeri kaynakların
tespiti ve gerekirse kopyaları Başkanlığımıza
kazandırılmalıdır.
Atatürk ve sonraki Cumhurbaşkanları
dönemlerine ait bilgi, belge, eşya, fotoğraf
ve benzeri kaynakların büyük bir kısmı
Cumhurbaşkanlığınca yayımlanmakta ya da
araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

İhtiyaçlar

Tespitler

Dayanak

Yasal Yükümlülük

2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
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16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 9. maddesi (ç)
bendi

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Arşiv belgelerini derlemek, koruDevlet
Arşivleri
Başkanlığı
mak ve tasnif çalışmalarını yapHakkında Cumhurbaşkanlığı Kamak.
rarnamesi’nin 10. maddesi (a)
bendi

Kamu kurum ve kuruluşlarının
arşivlerinde bekleme süresi dolan belgelerin saklama, ayıklama
ve imha onayı süreçlerini yürütmek ve denetlemek.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Kamu kurum ve kuruluşlarının
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
yıllık arşiv faaliyet raporlarını inHakkında
Cumhurbaşkanlığı
celemek ve değerlendirmek.
Kararnamesi’nin 9. maddesi (ç)
bendi

Yasal Yükümlülük
Yükümlü sayısındaki artışa bağlı olarak
e-form ya da akıllı belge şeklinde oluşturulacak yeni mevzuat düzenlemeleri ile basit,
yalın ve raporlama imkânı sunabilecek dijital
malzemeyi de kapsayacak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Amaca uygun geliştirilecek bir yazılıma da gereksinim vardır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık arşiv faaliyet raporlarını inceleme ve değerlendirme
görevi Başkanlığımızca Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yerine getirilmektedir. Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri
Faaliyet Raporu’nun elektronik ortamda yürütülmesi uygun olacaktır.

Arşiv belgelerini derlemek ve korumak Devlet
Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yerine getirilmektedir. Başkanlıkça tasnifinin yapılmasına karar verilen arşiv fonu ile
ilgili, çalışılacak fonun özelliğine göre çalışma
kriter ve esasları belirlenmektedir. Tasnifinin
yapılmasına karar verilen arşiv fonu, belirlenen
kriter ve esaslara göre tasnifi yapılarak sisteme aktarılmaktadır. Tasnif çalışmaları tamamlanmış ve sisteme aktarılmış olan arşiv fonu
üzerinde son kontroller yapılarak ilgili fonun
kataloğu hazırlanmaktadır.

Başkanlıkça yeni hazırlanacak mevzuatta
derleme ve koruma usul ve esasları net ve
ihtiyaçlara cevap verebilir şekilde düzenlenmelidir. Tasnif İşleri Rehberi günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde
bekleme süresi dolan belgelerin saklama,
Başkanlıkça yeni hazırlanacak mevzuatta
ayıklama ve imha onayı süreçlerini yürütme ve
usul ve esaslar net ve ihtiyaçlara cevap vedenetleme görevi Başkanlığımızca Devlet Arşiv
rebilir şekilde düzenlenmelidir.
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde
yerine getirilmektedir.

İhtiyaçlar

Tespitler

T. C . C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI

Dayanak

Kişisel bilgilerin gizliliğini sağlayarak, arşivlerin erişim ve kullanılabilirliğini artırmak amacıyla
arşivlerden yararlanma usul ve
esaslarını belirlemek, araştırma
taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek.

Yükümlülerin arşiv hizmet ve
faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak, bilgi ve
belgeye erişimi sağlamak.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 10. maddesi (ç)
bendi

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 10. maddesi (c)
bendi

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Kişi ve devlet haklarını belgele- Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
mek.
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 10. maddesi (b)
bendi

Yasal Yükümlülük

İhtiyaçlar

Başkanlıkça hazırlanacak yeni yönetmelik
net ve ihtiyaçlara cevap verebilir şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca rehber ve kılavuz hazırlanmalıdır.

Fiziksel ve dijital ortamdaki tüm doküman
ve belge içeriklerinde bulunan kişisel veriler hakkında arşivlerden yararlanma usul ve
esaslarını belirlemek, araştırma taleplerini
değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek
konularında yeni mevzuat düzenlenmelidir.

Yükümlülerin arşiv hizmet ve faaliyetlerinin
yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alma, bilgi
ve belgeye erişimi sağlama görevi Devlet Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde
yerine getirilmektedir.
Araştırma ve inceleme yapmak isteyen Türk
veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin
araştırmaya açık fonlardan belge talepleri Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak
İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya
Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar ile ilgili
2002/3681 Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde karşılanmaktadır. Başkanlıkça araştırmaya
açılmasına karar verilen arşiv malzemesinin
araştırmacıların hizmetine sunulması sağlanmaktadır. Gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum
ve kuruluşları ile mahkemelerin belge talepleri
araştırmaya açık fonlardan karşılanmaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
çerçevesinde mevzuat analizi yapılmaktadır.

Gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, mahkemelerin belge ve bilgi talepleri, Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Diğer mevzuatlar araştırılarak birleştirilmiş
Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Ger- yeni usul ve esaslar hazırlanmalıdır. Konuyla
çek veya Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılmalıdır.
ile ilgili 2002/3681 Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde karşılanmaktadır.

Tespitler

2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
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Elektronik ve fiziksel ortamdan hizmet ve
paylaşım imkânları ile ilgili mevzuat ve uygulama araştırmaları yapılarak yetki, usul ve
esaslar belirlenmelidir.

Arşivlerden yararlanan araştırmacıların ülke
ve yaş bilgileri, eğitim durumları ve araştırma
konuları ile ilgili istatistiki veriler tutulmaktadır.
Bu istatistiki veriler gerekli görüldüğünde kamu
kurum ve kuruluşları ve ulusal veya uluslararası
arşivcilik kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Aylık
süreç izleme formları ile Başkanlıkça yapılacak
akreditasyon hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri toparlamak da mümkündür.
İstanbul ve Ankara’daki tasnif çalışmaları tamamlanmış, kataloğu hazırlanmış ve sisteme
aktarılmış olan arşiv fonlarının araştırmaya
Belgeyi standart tanımlamaya yönelik bir çaaçılmasıyla birlikte Ankara ve İstanbul’daki
lışma yapılmalı ve araştırma hizmeti ile ilgili
araştırma hizmetleri tek bir sistemden yürüstandart sağlanmalıdır.
tülmelidir; bunun sonucunda araştırma hizmeti veren diğer yükümlü kurumlar ile birliktelik
sağlanmalıdır.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 10. maddesi (d)
bendi

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 10. maddesi (e)
bendi

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 10. maddesi (f)
bendi

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 11. maddesi (ç)
bendi

Arşiv, araştırma ve akreditasyon
hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek,
gerektiğinde diğer arşivlerle paylaşmak.

Tasnif çalışmaları tamamlanmış,
kataloğu hazırlanmış ve sisteme
aktarılmış olan arşiv fonlarının
araştırmaya açılmasıyla ilgili işlemleri yürütmek.

09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesindeki talepleri ve kamu
kurum ve kuruluşlarının taleplerini usulüne uygun olarak karşılamak.

Başkanlığın görev alanına giren
konularda ulusal ve uluslararası
düzeyde, sistemler arası çevrim
içi ve çevrim dışı veri akışını, veri
paylaşımını ve koordinasyonu
sağlamak.

Ulusal düzeyde teslim alınan belgelerin dijital
kopyalarının da belge tesliminde gönderilmesi
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde belirtilmiştir. Bunun dışında web
servis, depolama cihazları kullanılarak veya
uzak bağlantı yöntemiyle belge transferi ve veri
aktarımı işlemlerine, usul ve esaslar belirlendikten sonra başlanacaktır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde sistemler arası veri akışı, veri paylaşımı ve koordinasyonu
konusunda diğer mevzuatlar araştırılarak birleştirilmiş yeni usul ve esaslar hazırlanmalıdır.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in
Yeni arşiv mevzuatı, 2002/3681 sayılı
40. maddesi gereği, süre sınırına bakılmaksızın
Bakanlar Kurulu Kararı da dikkate alınarak
gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuhazırlanmalıdır.
ruluşlarının bilgi talepleri ilgili yönetmelik hükmünce usulüne uygun olarak karşılanmaktadır.

İhtiyaçlar

Tespitler

Dayanak

Yasal Yükümlülük
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Devlet Arşiv Ağı’nı ve Devlet Arşivi Veri
Merkezi’ni oluşturma ve koordinasyonu konusunda, Kurumumuz yetkileri ile koordinasyon
sağlanacak kurumların yetkileri incelenerek
sınırların net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Saklama planları A ve B olarak
belirlenen arşiv ve arşivlik belgelerin KAMU
SM ile irtibata geçilerek belirlenen sürelerde
saklanmasının imkânı sağlanması sonucu
idari, hukuki ve ilmi delil teşkil etmesi için
düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. İçeriklerinde kişisel veri bulunan dijital ortamdaki
tüm doküman ve belgelerin tespitini, kontrol altına alınmasını, yönetimini, denetimini,
saklama ve imha süreçlerini planlayan Devlet
Arşiv Ağı ve Arşiv Bilgi Sistemi’nin alt yapısı,
mevzuata uygun şekilde oluşturulmalıdır.

KamuNet projesi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri iletişiminin internete kapalı,
fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli
sanal bir ağ üzerinden yapılması, siber güvenlik
risklerinin minimize edilmesi, mevcut ve kurulacak olan güvenli kapalı devre çözümlere standart sağlanması, ortak uygulamalar için uygun
alt yapının tesis edilmesi amaçlanmaktadır.
Yine kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası
standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde taşınmasını mümkün kılan ve elektronik
iletilerin gönderimine, teslimatına, kullanımına
ilişkin hukuken geçerli delil sağlayan, e-postanın gelişmiş şekli olan KEP ve diğer uygulamalar ile hizmet verilmektedir. TÜBİTAK BİLGEM
Kamu Sertifikasyon Merkezi zaman damgası
uygulama esasları Doküman Kodu YON.01.02
4.1.3. Kayıtların Saklanma Süresi: Kayıtlar izinsiz izlemeyi, değiştirmeyi ve silmeyi engelleyecek şekilde elektronik ve fiziksel olarak güvenli
bir şekilde ve mevzuat gereği 20 yıl süreyle
saklanır. KAMU SM zaman damgası hizmeti ile
ilgili işlemlerin kayıtlarının bütünlüğünü ve gizliliğini korur.
Başkanlığa devredilecek elektronik ortamdaki
arşiv belgeleri ile ilgili usul ve esaslar hazırlanmalıdır. Bunun dışında web servis, depolama
cihazları ile ya da uzak bağlantı ile belge transferi veya veri aktarımı işlemlerine yükümlülerle
beraber başlanacaktır.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 11. maddesi (e)
bendi

Devlet Arşiv Ağı’nı oluşturmak,
koordine etmek, araştırmaya
açık bilgi ve belgeleri hizmete
sunmak.

16/07/2018
tarihinde
yaBaşkanlığa devredilecek elektro- yımlanan
11
No.lu
nik ortamdaki arşiv belgelerinin Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
devri hususunda usul ve esasları Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
belirlemek.
Kararnamesi’nin 11. maddesi (f)
bendi

Yükümlü kurumlarla görüşerek ortak bir altyapı ile devir işlemi yapılmalı ve diğer mevzuatlar araştırılarak birleştirilmiş yeni usul ve
esaslar hazırlanmalıdır.

İhtiyaçlar

Tespitler

Dayanak

Yasal Yükümlülük
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16/07/2018
tarihinde
yaSertifika almaya hak kazananla- yımlanan
11
No.lu
Arşivleri
Başkanlığı
rın sertifikalarının tescil işlemle- Devlet
rini yapmak veya yaptırmak, ser- Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
tifikasyon hizmetlerini sunmak. Kararnamesi’nin 13. maddesi (d)
bendi

11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin
13. maddesi, Başkanlığımıza, kamu kurumlarının sertifikalı eğitim talebini karşılama görevi
vermiştir. Eğitim sonunda vereceğimiz sertifikanın niteliğini ve geçerliliğini artırmak amacıyla
MYK ile meslek standartlarının belirlenmesi ve
mesleki yeterliliğin ölçülmesi amacıyla iş birliği projesi başlatılmıştır. Bu çerçevede meslek
standartları taslağı hazırlanmış ve 29 Ağustos
2019 tarihine kadar görüşe açılmıştır. Yılsonuna
kadar standardın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreç tamamlanmış olacaktır. 2020 yılı
içerisinde de çalışmanın ikinci aşaması olan,
belirlenen standartlara göre “mesleği yeterliliğin ölçülmesi” çalışmasını tamamlayarak sertifikalı eğitim altyapısını oluşturmuş olacağız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile sertifikasyon çalışmalarının hızlandırılması gerekliliği vardır.

Sertifikalı eğitim sürecine dek Eğitim Katılım
Belgesi düzenlenmesi ve bununla ilgili
Başkanlık Eğitim Yönetmelik/Yönergesinin
mükellefleri de kapsayacak şekilde
çıkarılması hedeflenmektedir.

Başkanlığımız, üniversiteler ve ilgili akademik
kurum ve kuruluşlarla dönem dönem işbirliği Etkinliğin artırılması konusunda Başkanlığın
yaparak ilmi ve kültürel faaliyetlerde bulun- aktif rol alması için çalışmalar yapılmalıdır.
maktadır.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 13. maddesi (c)
bendi

Üniversiteler ve ilgili akademik
kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak ilmi ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Kurum ve kuruluşların sertifikalı
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
eğitim başvurularını değerlendirHakkında
Cumhurbaşkanlığı
mek ve sonuçlandırmak.
Kararnamesi’nin 13. maddesi (ç)
bendi

Elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemleri konusunda TS 13298 mevcuttur. Ayrıca Diğer mevzuatlar araştırılarak birleştirilmiş
e-yazışma rehberi türünde çerçeve mevzuat ve yeni usul ve esaslar hazırlanmalıdır.
rehberler mevcuttur.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 11. maddesi (g)
bendi

İhtiyaçlar

Elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemleri uygulamalarında bulunması gereken belge
yönetimi ve temel arşivcilik fonksiyonlarını belirlemek ve tanımlamak.

Tespitler

Dayanak

Yasal Yükümlülük
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İhtiyaçlar

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 15. maddesi (b)
bendi

İşbirliği protokolleri imzalanmış ülkeler başta
olmak üzere ilgili ülke mevzuat ve uygulamaları incelenerek arşiv belgelerinin tespiti
hızlandırılmalıdır.

Diğer ülke ve kuruluşlarla arşiv
alanında işbirliği protokollerini
hazırlamak, bunların yayımlanmasını ve bu alanda ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Farklı ülkelerde bulunan arşiv belgeleri tespit
Ülkemizi ilgilendiren yurt dışındaDevlet
Arşivleri
Başkanlığı
edilerek kopyaları Başkanlığımıza kazandırılki arşiv belgelerini tespit etmek,
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
mıştır.
bunları Başkanlığa kazandırmak.
Kararnamesi’nin 15. maddesi (c)
bendi

Dünyada meydana gelen arşivcilik gelişmelerini izleme, bu alandaki eserleri tercüme etme, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
yayımlama ve bunları arşivciliğin hizmetine göz önünde bulundurularak çalışmalar yürüsunma faaliyetleri Başkanlığımızca yapılmak- tülmelidir.
tadır.

YÖK ile yapılacak protokol ile üniversitelerin
Üniversitelerin Bilgi Belge ve Arşivcilik bölümü Bilgi Belge ve Arşivcilik bölümü öğrencilerine
öğrencilerinden yeterli şartları taşıyanların Başkanlıkça dönemlik dersler konulmalı ve
Başkanlıkta staj yapma imkânları mevcuttur.
staj yapacak öğrencilerle ilgili staj yönetmeliği/yönergesi hazırlanmalıdır.

Tespitler

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü
ve diğer kurumlar ile mevzuat analizleri
yapılarak iş birliği yöntemleri geliştirilebilir.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin13. maddesi (e)
bendi
16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 15. maddesi (a)
bendi

Dayanak

Başkanlığımızca, diğer ülke ve kuruluşlarla
arşivcilik alanında işbirliği protokolleri
hazırlama, bunları yayımlama ve bu alanda
ulusal düzeyde koordinasyonu sağlama
faaliyetleri, yükümlüler başta olmak üzere
Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yürütülmektedir.

Dünyada meydana gelen arşivcilik gelişmelerini izlemek, bu
alandaki eserleri tercüme etmek,
yayımlamak ve bunları arşivciliğin hizmetine sunmak.

Arşivciler ile stajyerlerin eğitimlerini koordine etmek.

Yasal Yükümlülük

2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

21

22
Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu inBelgeye dayalı her türlü ilmi araştırmaları
celenerek yurt dışından alınan arşiv belgesi
mümkün kılacak ve kolaylaştıracak mahiyette
kataloğu hazırlama aşamasında o ülkenin
katalog ve bibliyografyalar yayımlama görevi
mevzuat ve uygulamaları konusunda inceleBaşkanlıkça yürütülmektedir.
me yapılmalıdır.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 15. maddesi (e)
bendi

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 15. maddesi (f)
bendi

Belgeye dayalı her türlü ilmi araştırmaları mümkün kılacak ve kolaylaştıracak mahiyette katalog
ve bibliyografyalar yayımlamak.

Cumhurbaşkanlığınca izin verilen üniversite,
vakıf, derneklere yapılan belge ve hibe yardımları konusunda mevzuat düzenlemesi yapılarak usul ve esaslar belirlenmelidir.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te
konuyla ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.
Yönetmelik’te olmamasına rağmen, satın alınan
Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak arşiv
veya bağışlanan arşiv malzemesiyle ilgili telif
mevzuatı hazırlanmalıdır.
usul ve esaslarına uyulmaktadır. Araştırmaya
açık fonlardan dijital görüntü satış hizmeti
verilmektedir.
Ulusal ve uluslararası alanda ilmi araştırmalar
yapacak kurum ve kuruluşlar, Devlet
Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak
İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya
Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar ile ilgili
2002/3681 Bakanlar Kurulu Kararı’nın tek bir
yönetmeliği çerçevesinde Başkanlığımızdan
belge talep edebilmektedirler.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 15. maddesi (d)
bendi

Başkanlığımız tarafından, kurulmuş ve kurulacak olan tüm müzelerin kuruluş ve çalışma
esasları ile bu müzelerin bakım, koruma ve
derlenmesinin yanı sıra müze hizmetlerinde
çalışan personelin görev ve sorumluluklarına
yönelik usul ve esasların düzenlenmesi gerekmektedir.

İhtiyaçlar

Devlet Arşivlerinde ulusal ve
uluslararası alanda ilmi araştırmalar yapacak kurum ve kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığınca
izin verilen üniversite, vakıf,
derneklere yapılan belge ve hibe
yardımını yönetmek.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları
ile özel şahısların elinde bulunan
arşiv belgelerini tespit etmek,
toplamak, gerektiğinde satın almak, tasnif ve tercüme ederek
uygun görülenleri yayımlamak.

16/07/2018
tarihinde
yayımlanan
11
No.lu
Devlet
Arşivleri
Başkanlığı Başkanlığımızca gerekli görülmesi halinde arHakkında
Cumhurbaşkanlığı şiv belgelerinin tanıtımı ve yayını yapılmaktadır.
Kararnamesi’nin 15. maddesi (ç)
bendi

Tarihi ve kültürel değeri olan arşiv
belgelerini tanıtmak, yayın yapmak veya yaptırmak, arşiv müzesi kurmak, ulusal veya uluslararası düzeyde sergi, toplantı ve
benzeri etkinlikler düzenlemek.

Tespitler

Dayanak

Yasal Yükümlülük
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659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu
İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk
Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun
Hükmünde Kararname düzenlenmiş ise de,
657 sayılı Kanun ve 659 sayılı
zaman zaman bu düzenlemelerin yetersiz
Genel Bütçe Kapsamındaki
Hukuk Müşavirliğinde görev yapan personelin
kaldığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu
Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli 657 sayılı Kanun’un 36. ve 146. atanması, statüsü, mali ve özlük hakları, hizmet
nedenle personelin atanması, statüsü,
İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin maddesi
yürütülürken uygulanacak usul ve esaslar, ilgili
mali ve özlük hakları, hizmet yürütülürken
mevzuat çerçevesinde yapılmalıdır.
Yürütülmesine İlişkin Kanun
uygulanacak usul ve esasları düzenleyen
Hükmünde Kararname
ayrıntılı Kamu Avukatları Kanunu’na ve
Yükseköğretim
Kurumlarında
Hukuk
Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin ayrıntılı
alt normlara ihtiyaç duyulmaktadır.

16/07/2018 tarihinde yayımlanan
Yurt içinde ve yurt dışında
11 No.lu Devlet Arşivleri Başkanlığı
arşivcilik konusundaki yayınları
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
temin ederek bir ihtisas
Kararnamesi’nin 15. maddesi (g)
kütüphanesi oluşturmak.
bendi

İç denetim birimi ya da başkanlığı kurulmalıdır.

İhtiyaçlar

5018 sayılı Kanun’da yer alan İç 5018 sayılı Kanun’un 63. - 65.
İç Denetim Birimi ve İç Denetçilerin yer alması
Denetim Sisteminin Kurulması.
maddesi

Tespitler
Öncelikle Başkanlıkta mevcut bulunan
yayınların incelenerek gerekli görülenlerinin
temin edilmesiyle, sonrasında ise farklı
temin (satın alma, bağış, hibe vs.) yöntemleri
kullanılarak oluşturulacak kütüphane ile ilgili
usul ve esaslar belirlenmelidir.

Dayanak
Yurt içinde ve yurt dışında arşivcilik konusundaki
yayınları temin ederek bir ihtisas kütüphanesi
oluşturma konusunda Mülga Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Dairesi
Başkanlığınca faaliyetler yürütülmüştür.

Yasal Yükümlülük
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Üst Politika Belgelerinin Analizi
Öncelikli olarak 11. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Yıllık Program ile Başkanlığımıza verilen
görevler ve ilgili ihtiyaçlar aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 4 Üst Politika Belgesi Analizi Tablosu
Üst Politika Belgesi

İlgili Bölüm/Referans

Tedbir 634.1
11. Kalkınma Planı
Tedbir 812.2
Tedbir 812.3
Yüksek Katma Değerli Üretim
Orta vadeli Program
(2018-2020)

1. Türk-İslam tarihinin farklı dönemlerine ait kültürel
mirasımıza öncelik verilmek suretiyle, kültürel
mirasımızın araştırılması, korunması, günümüz
toplumuna ve gelecek kuşaklara aktarılması
sağlanacaktır.
2. Kamu bilgi sistemlerinde veri standardizasyonu
sağlanacak, kurumlar arası veri paylaşımının önündeki
engelleri kaldırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
3. Ulusal veri envanteri ve kamu veri sözlüğü
hazırlanacaktır.
1. Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması
2. Bilgi ve iletişim teknolojileri

Kamuda Kurumsal Kalite ve Hiz- 3. Kurumların yeniden yapılandırılması
met Sunumunun Güçlendirilmesi
4. İnsan kaynağı kalitesinin artırılması
(Madde 86)
Temel Hedefler
(2 No.lu Paragraf)

Orta vadeli Program
(2019-2021)

Verilen Görev/İhtiyaç

Programlar ve Projeler İşgücü
Piyasası

Orta Vadeli Mali Plan Bütçe Giderlerine İlişkin Temel
Politikalar
(2019 - 2021)

Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve
harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin artırılması
Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar
yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılması, kamu
sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri
vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin alınması
1. Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin
ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin
artırılması
2. Orta Vadeli Mali Plan’a dayalı olarak hazırlanacak
2019-2021 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların
belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini,
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
amaçlamaktadır.
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Tedbir 16, 114
Yıllık Program
(2019)
Ulusal
Standardizasyon
Strateji Belgesi ve
Eylem Planı (20172020)

Tedbir 110
Tedbir 111, 113
Tedbir 237

Ulusal dijital içerik arşivi oluşturulması, sayısal ortama
aktarma
Türkiye film arşivi ve sinema müzesi kurulması
Kültürel mirasın korunması ve restorasyon
E-belge, e-imza, e-arşiv

Ülkemizde Standardizasyon SisUlusal ve uluslararası standartlar
temi
1. Üniversitelerle işbirliği
2. Ortaöğretimde belge temelli tarih eğitimi
3. Kamuya ait atık kağıtların değerlendirilmesi

Devlet Arşivleri
Başkanlığı

Protokoller, Projeler ve Eğitim An- 4. Arşivcilik meslek standardı ve tanımı
laşmaları
5. Arşivlerin dijitalleştirilmesi projesi
6. Mahkemelere UYAP üzerinden hizmet verilmesi
7. YTB ve TİKA faaliyetleri ve işbirliği
8. Devlet Arşiv Ağı ve deposu oluşturulması
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Faaliyet Alanlarımız, Ürün ve Hizmetlerimiz
Yaptığımız analiz sonucunda, Başkanlığımızın faaliyet alanları 8 ana başlık altında birleştirilmiş, sunduğumuz ürün ve
hizmetler de bu başlıklar altında belirlenmiştir.
Tablo 5 Faaliyet Alanları ve Ürün/Hizmetler Tablosu

Faaliyet Alanı

Ürün/Hizmetler

1.
2.
A- Danışma, Denetim ve Yardımcı
3.
Hizmetler
4.
5.
1.
2.
3.
B- Bilgi İşlem
4.
5.
6.

Mali Yönetim Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Plan Program Hizmetleri
İç Denetim ve Mali Kontrol Hizmetleri
Danışmanlık Hizmeti
Sistem/Donanım Hizmetleri
Yazılım Hizmetleri
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hizmetleri
Ağ Yönetimi
Web Sitesi ve Elektronik Posta Hizmetleri
Elektronik Arşiv

1. Kişi ve devlet haklarını belgelemek
C- Cumhurbaşkanlığı Arşivleri

2. Atatürk ve sonraki Cumhurbaşkanları dönemlerine ait bilgi, belge, eşya,
fotoğraf ve benzeri kaynakların derlemesi ve arşivlenmesi ve yayımlanması
ile araştırmacıların hizmetine sunulması

Ç- Personel Hizmetleri

1.
2.
3.
4.

Personel ve Özlük İşlemleri
Sertifikasyon ve Eğitim Hizmetleri
Güvenlik Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği

D- Belge Tespit ve Değerlendirme

1.
2.
3.
4.
5.

Kurumlarla İlişkiler ve Belge Yönetimi Faaliyeti
Belge Transferi ve Depo Hizmetleri Faaliyeti
Atık Kağıt ve Geri Dönüşüm Faaliyeti
Rehberlik ve Eğitim Hizmetleri
Ayıklama ve İmha İşlemlerine Yönelik Hizmetler

E- Muhafaza ve Bakım Hizmetleri

1. Muhafaza ve Bakım Faaliyetleri
2. Dijital Arşivleme Faaliyetleri
3. Restorasyon Faaliyetleri

F- Dış İlişkiler ve Tanıtım

1. Tanıtım Faaliyetleri
2. Protokol ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri
3. Yayın Faaliyetleri

G-Tasnif ve Araştırma Hizmetleri

1. Tasnif Faaliyetleri
2. Belge Değerlendirme ve Kontrol
3. Araştırma Hizmetleri
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Paydaş Analizi
İç ve dış paydaşlarımız analiz edilerek önceliklendirilmiş ve Başkanlığımız hizmet ve ürünleri ile ilişkilendirilerek aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir.
Tablo 6 Paydaş Analizi Tablosu

Paydaş Adı

İç Paydaş/ Dış
Paydaş

Önem Derecesi

Etki Derecesi Önceliği

Cumhurbaşkanlığı

Dış Paydaş

Önemli

Etkili

Öncelikli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Dış Paydaş

Önemli

Etkili

Öncelikli

Dışişleri Bakanlığı

Dış Paydaş

Önemli

Öncelikli

Milli Savunma Bakanlığı

Dış Paydaş

Önemli

Öncelikli

TÜRKSAT

Dış Paydaş

Önemli

Etkili

Öncelikli

PTT

Dış Paydaş

Önemli

Etkili

Öncelikli

TÜBİTAK

Dış Paydaş

Önemli

Etkili

Öncelikli

Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü

Dış Paydaş

Önemli

Öncelikli

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Dış Paydaş

Önemli

Öncelikli

Üniversiteler

Dış Paydaş

Önemli

Öncelikli

BTK

Dış Paydaş

Önemli

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dış Paydaş

Önemli

Diğer Kamu Kurumları

Dış Paydaş

Önemli

Vakıflar

Dış Paydaş

Önemli

Dernekler

Dış Paydaş

Önemli

Vatandaşlar

Dış Paydaş

Önemli

Araştırmacılar

Dış Paydaş

Protokol Yapılan Ülkeler

Etkili

Öncelikli

Önemli

Etkili

Öncelikli

Dış Paydaş

Önemli

Etkili

Öncelikli

ICA/ Uluslararası Kuruluşlar/AB
Kuruluşları

Dış Paydaş

Önemli

Etkili

Öncelikli

Kurum Çalışanları

İç Paydaş

Önemli

Etkili

Öncelikli

27

28

X

X

X

X

X

X

X

Kurum Çalışanları

X

X

ICA/ Uluslararası
Kuruluşlar/AB Kuruluşları

X

X

X

Protokol Yapılan Ülkeler

X

X

Araştırmacılar

X

X

X

Vatandaşlar

X

X

X

Dernekler

X

X

X

Diğer Kamu Kurumları

Vakıflar

X

X

BTK

Kültür ve Turizm
Bakanlığı

X

Üniversiteler
X

X

Vakıflar Genel Müdürlüğü

X
X

X

Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü

X

X

TÜBİTAK

X

X

PTT
X

X

X

X

TÜRKSAT

B/3

X

B/2

Milli Savunma Bakanlığı

B/1

X

A/5

Dışişleri Bakanlığı

A/4

X

X

A

A/3

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı

A/2
X

A/1

Cumhurbaşkanlığı

Paydaşlar
B

X

X

B/4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B/5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B/6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C/1

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C/2

X

X

Ç/1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ç/2

Ç

X

X

Ç/3

X

X

Ç/4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D/1

FAALİYET ALANLARI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D/2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D/3

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D/4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D/5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E/1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E/2

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E/3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F/1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F/2

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F/3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G/1

X

X

X

X

X

X

X

X

G/2

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G/3

Kurumumuzun ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, idareden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya idareyi etkileyen kişi, grup veya kurumların
sunulan ürün/hizmetlerle ilişkisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7 Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi Tablosu
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İç Paydaş Analizi

Paydaşlara Yönelik Anket Çalışması Sonuçları

15 Kasım 2018 tarihinde Cumhuriyet Arşivi Yerleşkesinde
20 katılımcıya Temel Düzey Stratejik Planı Eğitimi verilerek,
Stratejik Plan hazırlama sürecindeki ihtiyaçların tespitleri
yapılmıştır. 14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara
Kızılcahamam’da 40 katılımcı ile Stratejik Plan Hazırlık
Çalıştayı (iç paydaş) düzenlenmiştir. Bu çalıştayda Kurum
içi analizler, beklentiler dile getirilmiştir. 27-30 Nisan
2019 tarihleri arasında 40 kişinin katılımıyla Stratejik
Plan durum analizleri ve hedef geliştirme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

Dış paydaş analizine katkı yapması amacıyla “Dış Paydaş
Anketi” Ocak-Nisan 2019 döneminde Başkanlığımız
araştırma salonlarında dış paydaşlarına uygulanmıştır.
Anket 77 kişi tarafından cevaplanmıştır.

Dış Paydaş Analizi

Genel olarak Başkanlığın hizmetlerinden memnun olanların
oranı %97,3 memnun değilim diyenlerin oranı %1,35;
fikrim yok diyenlerin oranı %1,35 olmuştur. Belgeye erişim
unsurlarından memnun olanların oranı %90,79, memnun
değilim diyenlerin oranı %9,21 olmuştur.

Ankete katılanların 37’si 18-30 yaş aralığında (%48,05),
29’u 31-45 yaş aralığında (%37,66), 9’u 46-60 yaş
arlığında(11,69) ve 2’si +60 yaş ve üzerinde (%2,60)
bulunmaktadır. Ankete katılanların 46’sı erkek (%59,74),
31’i kadındır (%40,26).

27 Şubat 2019 tarihinde Ankara İLBANK’ta aşağıda yer alan
16 farklı kurumdan 35 katılımcı ile Stratejik Plan Hazırlık
Çalıştayı (dış paydaş) düzenlenmiştir. Bu çalışmaya katılan
Kurumlarımız aşağıda yer almaktadır:

Personelin mesleki bilgi ve beceri paylaşımından memnun
olanların oranı %100 olmuştur. Talep edilen belgeye ulaşım
süresinden memnun olanların oranı %85,53; memnun
değilim diyenlerin oranı %13,16; fikrim yok diyenlerin
oranı %1,31’dir. Ankete katılanların yaklaşık %90’ının
kurum yayın ve kitap satış hizmetlerinden memnun olduğu
görülmektedir.

1. Cumhurbaşkanlığı
2. Ankara Üniversitesi
3. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
4. Dışişleri Bakanlığı
5. Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı
6. Hacettepe Üniversitesi
7. Kişisel Verileri Koruma Kurumu
8. Kültür ve Turizm Bakanlığı
9. Milli Eğitim Bakanlığı
10. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
11. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
12. TÜBİTAK
13. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
14. Türk Kızılayı
15. Türk Standardları Enstitüsü
16. Vakıflar Genel Müdürlüğü
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Kuruluş İçi Analiz
Stratejik Plan mevzuatı gereği mevcut kurum kültürünü
ve çalışan memnuniyetini analiz etmek amacıyla görüş,
beklenti ve önerilerin yer verildiği 23 adet sorudan oluşan
iş paydaş anketi düzenlenmiştir. Elektronik ortamda
düzenlenen anket, Başkanlığımızda çalışan 98 personel
tarafından doldurulmuştur.
Anket, çalışanların verilen önermelere hangi oranda
katılıp katılmadığının yüzde olarak dökümü biçiminde
değerlendirilmiştir. Önermelerde “Orta” ve “Zayıf” cevapları
olumsuz görüşü, “İyi” ve “Çok İyi” ise olumlu görüşü ifade
ederken “Fikrim Yok” cevaplarının yüzdeleri yansıtılmamıştır.
“Fikrim Yok” şeklinde cevaplanan önermeler, Kurumda
eksikliklerin bulunduğu ve iyileştirilmesi gereken alanlar
olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar rapor hâline getirilerek
hazırlık çalışmalarının diğer aşamalarında dikkate alınmıştır.
Personel tarafından verilen cevaplar 9 ayrı başlık altında
toplanmış elde edilen sonuçlar, aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:

Tablo 8 Kuruluş İçi Analiz Tablosu
Bölüm

Olumlu Görüş

Olumsuz Görüş

Katılım

%54

%36

İşbirliği

%86

%14

Bilginin Yayımı

%65

%35

Öğrenme

%67

%33

Kurum İçi İletişim

%80

%20

Paydaşlarla İlişkiler

%65

%35

Değişime Açıklık

%59

%41

Stratejik Yönetim

%67

%33

Ödül ve Ceza Sistemleri

%50

%50

Genel Değerlendirme

%66

%34
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Teşkilat Yapısı
Devlet Arşivleri Başkanlığı dokuz daire başkanlığı ve bir özel kalem müdürlüğünden oluşur. Bu birimlerden Destek
Hizmetleri, Muhafaza ve Bakım ile Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlıkları İstanbul’da; Personel ve Eğitim, Strateji
Geliştirme, Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv, Belge Tespit ve Değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı Arşivi ile Tasnif ve Araştırma
Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları ve Özel Kalem Müdürlüğü Ankara’da faaliyet göstermektedir.

Şekil 1 Başkanlık Teşkilatının Organizasyon Şeması

Devlet Arşivleri
Başkanı

Özel Kalem Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı
(Ankara)

Başkan Yardımcısı
(İstanbul)

Başkan Yardımcısı
(İstanbul)

Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı

Muhafaza ve Bakım
Dairesi Başkanlığı

Dış İlişikiler ve Tanıtım
Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv
Dairesi Başkanlığı

Belge Tespit ve Değerlendirme
Dairesi Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Arşiv
Dairesi Başkanlığı

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
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İnsan Kaynakları ve Yetkinlik Analizi
Başkanlığımız,
•

İnsana odaklı,

•

Çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı içinde ele alan,

•

Kurum kültürüne uygun personel politikalarını geliştiren,

•

Kurum yönetiminde kilit işlevi gören bir İnsan Kaynakları Yönetimi’ne geçmeyi benimsemiştir.

Devlet Arşivleri Başkanlığı kadrolarının hizmet sınıflarına göre dağılımını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
Tablo 9 Devlet Arşivleri Başkanlığı Kadrolarının Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
Hizmet Sınıfı

Dolu Kadro

Boş Kadro

Toplam Kadro

Genel İdari1

448

142

590

Yardımcı

38

2

40

Avukatlık

0

2

2

Teknik

13

7

20

Sağlık

1

0

1

500

153

653

TOPLAM

Devlet Arşivleri Başkanlığında görev yapan sözleşmeli, sürekli işçi ve geçici personel sayıları gösteren tablo aşağıda yer
almaktadır.
Şekil 2 Başkanlıkta Görev Yapan Sözleşmeli, Sürekli İşçi ve Geçici Personel Sayıları

Sözleşmeli
Personel
133
TOPLAM
372

Sürekli
İşçi
218

Geçici Personel
21

1
11 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığa tahsis edilen uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına izleyen dönemde ihtiyaca binaen alım yapılacaktır.
Hizmet sınıflarına göre dağılım tablosu bu veriler ışığında düzenlenmiştir.
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Devlet Arşivleri Başkanlığının Ankara’da bulunan hizmet
birimlerinde çalışan personel, Başkanlık personelinin
yaklaşık olarak %40’ını; İstanbul’da yer alan hizmet
birimlerinde çalışan personel ise Başkanlık personelinin
yaklaşık olarak %60’ını oluşturmaktadır. Başkanlığın
kadrolu ve sözleşmeli personelinin %86’sı ön lisans, lisans
ve üstü düzeyde eğitim durumuna sahiptir. Lise ve alt
düzeyde eğitim durumuna sahip personel sayısı ise 86’dır.
Diğer taraftan kadrolu ve sözleşmeli toplam personelin
%74’ü erkek, %26’sı kadındır.

Çalıştayı (İç Paydaş) düzenlenmiştir. Bu çalıştayda Kurum
içi analizler, beklentiler dile getirilmiştir. 27-30 Nisan
2019 tarihleri arasında 40 kişinin katılımıyla Stratejik
Plan durum analizleri ve hedef geliştirme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

Fiziki Kaynak Analizi
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Ankara ili Yenimahalle ilçesinde
bulunan Cumhuriyet Arşivi Yerleşkesi ve Ergazi Atık Kâğıt
İşleme Tesisi ile İstanbul ili Kağıthane ilçesinde bulunan
Osmanlı Arşivi Külliyesinde hizmetlerini sürdürmektedir.
Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi Yerleşkesi
103.888 m² alan üzerinde 38.210 m² kapalı alana, Ergazi
Atık Kâğıt İşleme Tesisi 22.279 m² alana, Osmanlı Arşivi
Külliyesi ise 131.922 m² alan üzerinde 122.000 m² kapalı
alana sahiptir.

Başkanlığın mevcut iş yükü, gelecekte gerçekleştirmeyi
öngördüğü faaliyetlerin yoğunluğu ve teşkilat yapısı dikkate
alındığında Stratejik Plan dönemi içerinde ihtiyaç duyulan
kadrolarda personel istihdamı gerçekleştirilmesinin
gerekli olduğu tespit edilmiştir. Stratejik planlama
çalışmaları çerçevesinde daha önce iç kontrol çalışmaları
kapsamında her bir görev için hazırlanan “Görev Tanım
Talimatnameleri”nde belirtilen bilgi, beceri ve yetenekler
ile bu görevi yürüten personelin yetkinlik düzeylerinin
kıyaslanması suretiyle insan kaynakları yetkinlik analizi
yapılmıştır. Bu yetkinlik analizi neticesinde kurum yetkinlik
not ortalaması %92,40 olarak hesaplanmıştır.

Cumhuriyet Arşivi Yerleşkesi 29 Ekim 1988 tarihinde
hizmete açılmıştır. Burada, Cumhuriyet’in ilanından
itibaren günümüze kadar oluşan tarihi, hukuki, idari, siyasi,
ekonomik, bilimsel ve kültürel içerikli her türlü arşiv belgesi
muhafaza edilmektedir. Osmanlı Arşivi Külliyesi 2013
yılında hizmete açılmıştır. Burada, Osmanlı Devleti’nin
kuruluşundan Cumhuriyet’in ilanına kadar olan döneme
ait arşiv belgeleri muhafaza edilmektedir. Kamu kurum ve
kurumları tarafından saklanmasına lüzum görülmeyerek,
imhasına karar verilen atık kâğıtların ekonomiye geri
kazandırılmak üzere güvenli bir şekilde imhası Ergazi Atık
Kâğıt Ünitesinde gerçekleştirilmektedir.

Kurum Kültürü Analizi
15 Kasım 2018 tarihinde Cumhuriyet Arşivi Yerleşkesinde
20 katılımcıya Temel Düzey Stratejik Planı Eğitimi verilerek,
Stratejik Plan hazırlama sürecindeki ihtiyaçların tespitleri
yapılmıştır. 14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara
Kızılcahamam’da 40 katılımcı ile Stratejik Plan Hazırlık

Tablo 10 Cumhuriyet Arşivi Yerleşkesi Hizmet Binası Kullanılan Alanlar Tablosu
Kapalı Alanlar

Sayısı

Alan (m2)

Konferans Salonu

1

148

Araştırma Salonu

1

425

Toplantı Salonu

1

57

Çalışma Odası

135

3.211

Depolar

45

26.240

Yemekhane

1

210

Baskı Odası

1

52

Veri Merkezi

2

16

Garaj ve Kazan Dairesi

1

1.032

Ortak Kullanım Alanları

-

7.019

201

38.210

Toplam
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Tablo 11 Ergazi Atık Kâğıt Ünitesi Kullanılan Alanlar Tablosu
Kapalı Alan

Sayısı

Alanı (m2)

Müracaat

1

25

Çalışma Odası

8

92

Depolar

9

2.011

Yemekhane

1

39

Toplam

19

2.167

Arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve kamuda belge yönetimini sağlamak üzere hizmet veren Başkanlığımızın
gelecekte yürütmeyi planladığı Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi Veri Merkezi’nin oluşturulması için mevcut binadaki
alanların yetersizliği, kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kıymetli arşivlerini uhdesine alma görevini yürütmek
için ihtiyaç duyduğu depoların kapasitesinin yetersizliği ve ciddi bir oranda artan iş hacmi ve kapsamındaki kuruluş
sayısının getirmiş olduğu personel ihtiyacını karşılayacak çalışma alanlarının yetersizliği, Cumhuriyet Arşivi Yerleşkesinin
Kurumun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu doğrultuda Başkanlığın faaliyetlerini sorunsuz
bir şekilde yürütebilmesi için ek hizmet binasına ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir.
Tablo 12 Osmanlı Arşivi Külliyesinde Kullanılan Alanlar Tablosu
Kapalı Alanlar

Sayısı

Alanı (m2)

Konferans Salonu

1

1.300

Fuaye Alanı

1

1.900

Müze-Sergi Alanı

1

1.600

Araştırma Salonu

1

1.750

Çalışma Odası

400

30.000

Depolar

109

41.260

Garaj

2

9.860

Yemekhane

1

1.500

Ortak Kullanım Alanları

32.830

Toplam

517

122.000

Osmanlı Arşivi Külliyesi, sahip olduğu modern binaları, konferans salonu, fuaye alanı, araştırma salonu ve depolarıyla
günümüz ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
Başkanlığın Mülkiyetinde bulunan araçlar aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 13 Başkanlıkta Bulunan Araçlar Tablosu
Araçlar

Sayısı

Kiralık

6

Mülkiyet

1

Başkanlığın kullanımında 6 adedi kiralık olmak üzere toplam 7
adet araç bulunmakta olup söz konusu araçlar Kurumun yürüttüğü
faaliyetlerde yetersiz kalmaktadır.İlerleyen dönemde yaşanılması
muhtemel sıkıntıların önüne geçilebilmesi için Başkanlığın yedi
adet hizmet taşıtına, bir adet minibüse ve bir adet de kamyona
ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir.
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Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Başkanlığın iş ve işlemlerini yürütmekte kullandığı
yazılımların (katalog programı, kurum bilgi sistemi,
Devlet Arşivleri Başkanlığı gelişen teknolojilere ayak dijitalleştirme programı vb.) güncel teknolojiye
uydurarak güvenli, etkin ve verimli bir bilişim altyapısı uygun olarak açık kaynak kod teknolojisiyle yeniden
oluşturma vizyonu ile hareket etmektedir.
geliştirilmesi amacıyla “Bütünleşik Arşiv Yönetim
Sunulan hizmetlerin kolay erişilebilir olması, Sistemi” projesi üzerinde çalışmalar yürütülmektedir.
yazılımların kullanıcı dostu ara yüzle tasarlanması, Siber güvenlik alanında Kurumun ihtiyaçları
bilişim personelinin yetkinliğinin artırılması amacıyla doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yük
eğitimler alınması, araştırmacıların ve son kullanıcıların dengeleme cihazları, güvenlik duvarı, zararlı e-posta
hizmetlere sorunsuz erişimi hedeflenmektedir.
engelleme yazılımları gibi doğrudan Kurumun bilişim
güvenliğini ilgilendiren alanlarda çalışmalar yapılmış
ve Devlet Arşiv Ağı kurulduğunda oluşabilecek
güvenlik riskleri değerlendirilerek gerekli önlemler
alınmıştır.

11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığa
verilen yeni görevlerle birlikte bilişim hizmetlerinde
yeni bir yapılanmaya gidilmesi kaçınılmaz bir hale
gelmiştir. Bu kapsamda Devlet Arşiv Ağı ve Devlet
Arşivi Veri Merkezi’nin kurulması amacıyla çalışmalar
başlatılmıştır. Yükümlü kurumlarla belge transferini
sağlamak amacıyla ağ altyapısında ihtiyaç duyulan
güncellemeler yapılarak gerekli donanımlar temin
edilmeye başlanmıştır. Bunun yanında kurumların
elektronik ortamda devredeceği belgeleri depolamak
amacıyla mevcut depolama ünitesinin kapasitesinin
artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Kurumsal iş ve işlemlerde kullanılan yazılımların
tamamı Başkanlık bilişim personeli tarafından
geliştirilmiştir. Son kullanıcıların yazılımlar ile ilgili
talepleri ve karşılaştığı problemler kısa sürede
çözüme kavuşturulmaktadır.

8

12

35

21

97

İletişim Cihazları

Fiziksel Sunucular

Depolama Üniteleri

3

Bİlgi Güvenliği Cihazları

Yedekleme Sistemleri

Grafik 1 Veri İletişim ve Bilişim Sistemi Altyapısı Cihazları

Sanal SUnucular

Başkanlığın hizmetlerini sağlamada kullandığı veri
iletişim ve bilişim sistemi altyapısı ile bilişim ve
donanım cihazları Grafik 1 ve Grafik 2’de gösterilmiştir.
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22

30

41

42

Telefon

Masaüstü Bilgisayar

Yazıcı

Sunucu Bilgisayar

7

Dizüstü Bilgisayar

Tarayıcı

4

İş İstasyonu

Sayısal Kamera

3

Tablet

Fax

Thin Client Bilgisayar

Grafik 2 Bilişim ve Donanım Cihazları

143

487

592

1024

Mali Kaynak Analizi
Mali kaynaklar tahmin edilirken yeni kurulan Başkanlığımızın artan iş yükü ve faaliyetleri dikkate alınmıştır. Devlet Arşiv
Ağı ve Veri Merkezi Kurulması, Kıymetli Arşiv Malzemesinin Tasnifi ve Dijital Ortama Aktarılması, Ek Hizmet Binası Yapımı
gibi projeler ile ileriye doğru atılım gerçekleştirmeyi planlayan Başkanlığın bütçe tahminleri de bu projelerin maliyetleri
göz önüne alınarak hesaplanmıştır.
Tablo 14 Mali Kaynak Tablosu
Kaynaklar

2020

2021

2022

2023

2024

Toplam Kaynak

Genel Bütçe

123.650.000

137.000.000

165.850.000

183.300.000

200.500.000

810.300.000

PESTLE Analizi
14-16 Aralık 2018 tarihleri ve 27-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara’da (Kızılcahamam) düzenlenen eğitim
programlarında yapılan çalışmalar ile 27 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da 16 farklı kurumdan 35 katılımcıyla
gerçekleştirilen çalıştay ve dış paydaş anketleri çerçevesinde idaremiz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik,
ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenler tespit edilerek Kurumumuzun karşı karşıya olduğu fırsatlar
ve tehditleri belirlenmiştir. Belirlenen fırsatlar ve tehditler GZFT analiz sonuçlarında gösterilmiştir.
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GZFT Analizi
Paydaşlarla gerçekleştirilen GZFT analizi bulguları ile bulgular temelinde geliştirdiğimiz stratejiler aşağıdaki tablolarda
özetlenmektedir.
Tablo 15 GZFT Analizi Tablosu
İç Çevre

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

1. Yeniden yapılanma sürecinde olmak

1. Yeterli sayıda bilişim ve arşiv personelinin bulunmaması

2. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum olmak

2. Bilişim altyapısının eksik olması

3. Belge yönetimi ve arşivcilik alanında standart 3. Ulusal ve uluslararası standartların yeterli düzeyde
olmaması
belirlemeye yetkili tek kurum olması
4. Kurumlar arasındaki iletişim ve eşgüdümün istenilen
4. Belge yönetimi ve arşivcilik alanında yetkin
düzeyde olmaması
personele sahip olmak
5. Teknik altyapı eksikliği
5. Zengin belge koleksiyonuna sahip olmak
6. Sayısal açıdan (nicelik) personel yetersizliği
6. Arşivlerin kurum dışına erişime açılmış olması 7. E-arşiv standardının belirlenmemiş olması
7. Araştırmacılara kaliteli hizmet sunumu
8. Arşivcilik alanında yetişmiş insan kaynağı

8. İkinci
düzey
kurumsal
tamamlanamaması

mevzuat

altyapısının

9. Ankara hizmet birimlerinin faaliyet gösterdiği hizmet
binasının fiziki yetersizliği
10. Proje yönetimi kültürünün eksikliği

Dış Çevre

Fırsatlar

Tehditler

1. Uluslararası
sorunların
çözümünde 1. Bilginin kaydedildiği ortamların sürekli gelişmesi nedeniyle
başvurulabilecek zengin bir belge kaynağına
yeni teknolojilere yatırım maliyetinin yüksek olması
sahip olunması
2. Belge yönetimi ve arşiv alanının komplike olması
2. Toplumda tarih ve kültüre olan ilginin artması
3. Sosyal medya ve internet ortamının bilinçsizce bilgi kaynağı
3. Kurumun 2023 vizyonu kapsamında daha etkin
olarak düşünülmesi
politika üretimine olanak sağlaması
4. Devlet Arşiv Ağı’na yönelik muhtemel siber saldırılar
4. Devlet yönetiminin belge yönetimi ve arşiv
5. Kamu kurumlarında arşiv formasyonlu istihdam
alanına önem vermesi
yapılmaması
5. Yabancı dilde yazılmış belgelerin tasnifi ve
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında kontrolsüz belge
araştırmaya açılması
dijitalleştirilmesi yapılması
6. Dokümanların tespiti ve arşive kazandırılması
7. Arşiv belgelerinin devir ve teslim işlemlerinin yönetmeliğe
uygun yerine getirilmemesi
8. Ekonomideki konjonktürel dalgalanmalar sebebiyle kurum
ihtiyaçları için gerekli bütçenin ayrılmaması
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GELECEĞE BAKIŞ

MİSYON
Devlet ve toplum hafızasını
barındıran
arşiv
belgelerini
arşivcilik standartları ve gelişen
teknolojiler çerçevesinde tespit
etmek, derlemek, korumak ve
araştırmaya açmak suretiyle
kamuoyuna güvenilir, kaliteli ve
hızlı erişilebilen arşiv hizmetlerini
sunmak ve kamu belge yönetimini
etkinleştirmektir.

VİZYON
Ülkemiz arşivlerinin tek merkezden
yönetimini sağlamak ve dünyada arşivcilik
alanında referans bir kuruluş olmak.
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Temel Değerler

Tarihe karşı sorumluluk

Mesleki uzmanlık

Gelecek nesillere karşı sorumluluk

Erişilebilirlik

Belgelerin orijinalliğinin korunması

Güvenilirlik

Kişisel verilerin korunması

Yararlanıcı memnuniyeti
Tarafsızlık ve şeffaflık
Yenilikçilik
İşbirliğine açık olma
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STRATEJİK BAKIŞIMIZ

Amaç ve Hedeflerimiz
Tablo 16 Amaç ve Hedefler Tablosu
Amaç

A1: Kamu kuruluşları ile işbirliği içinde kamuda belge yönetiminin etkinleştirilmesi ve arşivcilik anlayışının geliştirilmesi

Hedefler
H1.1: Belge yönetimi ve arşiv hizmetleri alanında, ihtiyaç duyulan standartlar ile
gerekli usul ve esaslar hazırlanarak etkin bir belge yönetimi ve modern arşivcilik alt
yapısı oluşturulacaktır.
H1.2: Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde rehberlik ve eğitim
faaliyetleri yapılarak kamu belgelerinin düzenlenmesi, korunması ve erişime açılması
süreci etkinleştirilecektir.
H1.3: Kişisel verilerin gizliliği gözetilerek kişiler ile devletin hak ve menfaatlerinin
belgelenmesi ve korunması sağlanacaktır.
H1.4: Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi Veri Merkezi kurulmak suretiyle arşiv
belgelerinin tek bir sistem üzerinden kolay ve hızlı erişimi sağlanacaktır.
H2.1: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgeler ile Atatürk ve sonraki
Cumhurbaşkanlarına ait bilgi-belge kaynaklarının derlemesi, korunması ve tasnifi
yapılarak araştırmacıların ve toplumun hizmetine sunulacaktır.
H2.2: Arşiv belgeleri standartlara uygun bir biçimde korunarak ve tahribe uğramış
arşiv materyali aslına uygun bir biçimde restore edilerek bunların gelecek kuşaklara
aktarılması sağlanacaktır.

A2: Çağdaş, hızlı ve güvenilir
arşivcilik hizmetleri ile kültürel
mirasımızın ortaya çıkarılması,
korunması ve gelecek nesillere H2.3: Arşiv belgeleri dijitalleştirilerek bilgiye erişim kolaylaştırılacaktır.
aktarılması
H2.4: Araştırma salonu ve çevrim içi hizmetlerle araştırmacıların arşivlere kolay
erişimi sağlanacaktır.
H2.5: Arşivlere ilişkin araştırma, yayın ve tanıtımlar ile toplumun tarihe ilgisi
artırılacaktır.
H3.1: Modern arşivciliğin gerektirdiği personel yapısı oluşturulacak ve insan
kaynakları yönetimi etkinleştirilecektir.
A3: Modern arşivcilik uygula- H3.2: Arşivciliğe ayrılan fiziki ve mali kaynakların daha verimli ve etkili kullanımını
malarını destekleyecek yönde sağlamak için fiziki şartlar ile mali yönetim ve kontrol sistemi iyileştirilecektir.
kurumsal gelişmenin sağlan- H3.3: Gerek kurumsal düzeyde gerek arşivcilik hedefleri düzeyinde gerekli bilişim
ması
sistemleri kurulacak ve sürdürülecektir.
H3.4: Proje hazırlama ve uygulama kapasitesi geliştirilerek ulusal/ uluslararası
kuruluşlar ve üniversitelerle arşivciliğe yönelik ortak projeler üretilecektir.
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H1.1: Belge yönetimi ve arşiv hizmetleri
alanında, ihtiyaç duyulan standartlar ile
gerekli usul ve esaslar hazırlanarak etkin
bir belge yönetimi ve modern arşivcilik
alt yapısı oluşturulacaktır.
H1.2: Kamu kurum ve kuruluşları ile iş
birliği çerçevesinde rehberlik ve eğitim
A1: Kamu kuruluşları ile faaliyetleri yapılarak kamu belgelerinin
işbirliği içinde kamuda düzenlenmesi, korunması ve erişime
belge yönetiminin etkin- açılması süreci etkinleştirilecektir.
leştirilmesi ve arşivcilik
anlayışının geliştirilmesi
H1.3: Kişisel verilerin gizliliği gözetilerek
kişiler ile devletin hak ve menfaatlerinin
belgelenmesi ve korunması sağlanacaktır.

H1.4: Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi
Veri Merkezi kurulmak suretiyle arşiv
belgelerinin tek bir sistem üzerinden kolay ve hızlı erişimi sağlanacaktır.
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Özel Kalem Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Hedefler

Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Amaç

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanlığı

Tablo 17 Hedeflerden Sorumlu Birimler Tablosu
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H2.1: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine
ait belgeler ile Atatürk ve sonraki
Cumhurbaşkanlarına ait bilgi-belge
kaynaklarının derlemesi, korunması
ve tasnifi yapılarak araştırmacıların ve
toplumun hizmetine sunulacaktır.
A2:Çağdaş, hızlı ve güvenilir arşivcilik hizmetleri ile kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması,
korunması ve gelecek
nesillere aktarılması

H2.2: Arşiv belgeleri standartlara uygun
bir biçimde korunarak ve tahribe uğramış
arşiv materyali aslına uygun bir biçimde
restore edilerek bunların gelecek
kuşaklara aktarılması sağlanacaktır.
H2.3: Arşiv belgeleri dijitalleştirilerek
bilgiye erişim kolaylaştırılacaktır.
H2.4: Araştırma salonu ve çevrim içi
hizmetlerle araştırmacıların arşivlere
kolay erişimi sağlanacaktır.
H2.5: Arşivlere ilişkin araştırma, yayın ve
tanıtımlar ile toplumun tarihe olan ilgisi
artırılacaktır.
H3.1: Modern arşivciliğin gerektirdiği
personel yapısı oluşturulacak ve insan
kaynakları yönetimi etkinleştirilecektir.

H3.2: Arşivciliğe ayrılan fiziki ve mali
kaynakların daha verimli ve etkili
kullanımını sağlamak için fiziki şartlar
ile mali yönetim ve kontrol sistemi
A3: Modern arşivcilik iyileştirilecektir.
uygulamalarını destek- H3.3: Gerek kurumsal düzeyde
leyecek yönde kurumsal gerek arşivcilik hedefleri düzeyinde
gelişmenin sağlanması gerekli bilişim sistemleri kurulacak ve
sürdürülecektir.
H3.4: Proje hazırlama ve uygulama
kapasitesi
geliştirilerek
ulusal/
uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle
arşivciliğe yönelik ortak projeler
üretilecektir.

İşbirliği Yapılacak Birim
Sorumlu Birim
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Hedef Kartları
Amaç

A1: Kamu kuruluşları ile işbirliği içinde kamuda belge yönetiminin etkinleştirilmesi ve arşivcilik
anlayışının geliştirilmesi

Hedef

H1.1: Belge yönetimi ve arşiv hizmetleri alanında, ihtiyaç duyulan standartlar ile gerekli usul ve
esaslar hazırlanarak etkin bir belge yönetimi ve modern arşivcilik alt yapısı oluşturulacaktır.

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

PG1.1.1: Çıkarılacak
usul ve esas sayısı

50

0

3

5

5

5

5

6 ay

6 ay

PG1.1.2: Çalıştay sayısı

50

0

3

5

5

5

5

6 ay

6 ay

Performans
Göstergeleri

Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Riskler

Hedef
Etkisi (%)

Tespitler

İhtiyaçlar

2021

2022

2023

2024

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
•

Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Bakanlığı

•

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

•

Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı

•

Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

•

Usul ve esaslar hazırlanırken kapsamın doğru belirlenememesi ve eksik analiz yapılması

•

Paydaş kurumların gerekli desteği sağlamaması

•

Yeterli insan kaynağının sağlanamaması

•

Dijitalleştirme, restorasyon, elektronik belgelerin Başkanlığa transferi ve arşivlerden yararlanma
hususlarında usul ve esaslar hazırlanacaktır.

•

Usul ve esaslar katılımcı yaklaşımlarla belirlenerek, uluslararası standartlara uygunluğu
sağlanacak, internet ortamı veya sosyal medyada oluşan veri ve bilgilerin arşivlenmesi konusunda
çalışma yapılacaktır.

•

Saklama planları güncellenecek ve yeni mükellef kuruluşlara ilişkin saklama planları
oluşturulacaktır.

•

Depo düzenlemesi yapılarak dosya, klasör ve defterler standart olarak tanımlanacaktır

•

2.800.000-TL

•

Belge yönetimi ve arşiv hizmetleri alanında mevcut mevzuat ve düzenlemelerin yetersiz olması

•

Mevcut standartların paydaş kurumlar tarafından yeterince anlaşılamamış olması

•

İnternet ortamı veya sosyal medyada oluşan veri ve bilgilerin arşivlenmesi konusunda belirli bir
yaklaşımın olmaması

•
•

Elektronik ortamda yürütülen faaliyetlere ilişkin düzenlemelerin ilk defa uygulanacak olması
Usul ve esasların hazırlanması için çalışma grupları oluşturulmalı ve çalıştay yapılmalıdır.

•

Paydaş kurumlar belirlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmelidir.

•

Kurum içi ve kurum dışı belge taleplerinin nasıl olacağına dair iç genelge çıkarılmalıdır.
(Kurum içi uygulamaları içerir.)

Stratejiler

Maliyet Tahmini

2020
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Amaç

A1: Kamu kuruluşları ile işbirliği içinde kamuda belge yönetiminin etkinleştirilmesi ve arşivcilik
anlayışının geliştirilmesi

Hedef

H1.2: Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde rehberlik ve eğitim faaliyetleri yapılarak
kamu belgelerinin düzenlenmesi, korunması ve erişime açılması süreci etkinleştirilecektir.

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

PG1.2.1: Kurumlara yapılan rehberlik sayısı

30

650

1.350

2.050

2.750

3.450

4.150

6 ay

6 ay

PG1.2.2: Eğitim yapılan
kurum sayısı

40

28

58

93

128

163

198

6 ay

6 ay

PG1.2.3: Denetim yapılan kurum sayısı

30

25

50

75

100

125

150

6 ay

6 ay

Performans
Göstergeleri

Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini
Tespitler

İhtiyaçlar

Hedef
Etkisi (%)

2020

2021

2022

2023

2024

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
•

Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Bakanlığı

•

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

•

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

•

Kamu kurum ve kuruluşlarının konuya yeterince ehemmiyet vermemesi

•

Yükümlü sayısının çok fazla olması

•

Yeterli sayıda nitelikli uzman eğitmen olmaması

•

Eğitim verilerek arşivlerde çalışan personelin sertifikalandırılması, denetim yapılması, yerinde
teorik ve pratik rehberliklerin verilmesi ile arşiv hizmet ve faaliyetleri konusunda görevlendirilecek
eğiticilerin eğitiminin tamamlandıktan sonra yükümlülere rehberliğin ele alınması

•

Katılımcı, dinamik bir arşiv hizmet platformu oluşturularak halkın Devlet Arşivlerine belge
sağlayabilmesine, bilgilendirme yapabilmesine imkan sağlanması

•

Kurum içerisinde depo düzenlemesi yapılacak, her bir dosya ve defter tanımlanarak kayıt altına
alınması

•

8.500.000-TL

•

Kamu belgelerinin düzenli tutulmaması

•

Kamu belgelerinin uygun şartlarda korunamaması

•

Kamu belgelerinin ihtiyaç duyulduğunda erişilememesi

•

Nitelikli personelin görevlendirilmesi

•

Arşiv hizmet ve faaliyetleri konusunda görevlendirilen eğiticilerin eğitilmesi
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Amaç

rilmesi

H1.3: Kişisel verilerin gizliliği gözetilerek kişiler ile devletin hak ve menfaatlerinin belgelenmesi ve
korunması sağlanacaktır.
Raporlama Sıklığı

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme Sıklığı

Hedef

A1: Kamu kuruluşları ile işbirliği içinde kamuda belge yönetiminin etkinleştirilmesi ve arşivcilik anlayışının gelişti-

PG1.3.1: Kişisel bilgi
içeren belge taleplerinin karşılanma miktarı

60

7000

14.000

21.500

29.500

38.000

47.000

6 ay

6 ay

PG1.3.2: Kişisel bilgi
içeren belge taleplerinin süresi içerisinde
karşılanma oranı

40

60

70

75

80

85

90

6 ay

6 ay

Performans
Göstergeleri

Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Riskler

Hedef
Etkisi (%)

Tespitler

İhtiyaçlar

2021

2022

2023

2024

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
•

Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

•

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanlığı

•

Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı

•

Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı

•

Kişisel veri kavramının yeni gelişmesi

•

Kişisel bilgilerin veraset bağı olmayan kişilerin eline geçmesi

•

Dijitalleştirme ve tasnif işlemleri tamamlanmadığından belgelere ulaşımın zor olması

•

Kişisel bilgi içeren belgelerin doğru tespit edilmemiş olması

•

Kişisel bilgi içeren belgelerin tasnif ve dijitalleştirme işlemleri hızlandırılacaktır.

•

Belgeler katalog programına tanımlanırken kişisel veri bakımından incelenecek, kişi ve devlet
haklarına ilişkin belgeler talepler doğrultusunda karşılanacaktır.

•

Kişisel bilgilerin korunmasına maksimum özen gösterilerek gizlilik özelliği olan belgelerin yanı sıra
ticari gizlilik, telif hakkı ve fikri mülkiyet hakları konularında çalışma yapılacaktır.

•

15.300.000-TL

•

Belge talepleri karşılanırken kişisel verilere dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması

•

Kişisel bilgi içeren belgelere ulaşma konusunda tasnifin yeterli düzeyde yapılmamış olması

•

Kişisel bilgi içeren belgelerin tespit edilmemiş olması

•

Kişisel bilgi içeren belgelerin tasnifinin ve dijitalleştirmesinin hızlandırılması

•

Kişisel bilgi içeren belge türlerinin tespiti

Stratejiler

Maliyet Tahmini

2020
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Hedef

H1.4: Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi Veri Merkezi kurulmak suretiyle arşiv belgelerinin tek bir sistem
üzerinden kolay ve hızlı erişimi sağlanacaktır.

Performans
Göstergeleri

Hedef
Etkisi (%)

PG1.4.1: Devlet Arşiv
Ağı ve Devlet Arşivi
Veri Merkezi tamamlanma oranı

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

2020

2021

2022

2023

2024

Raporlama Sıklığı

A1: Kamu kuruluşları ile işbirliği içinde kamuda belge yönetiminin etkinleştirilmesi ve arşivcilik
anlayışının geliştirilmesi

İzleme Sıklığı

Amaç

10

20

40

60

90

6 ay

6 ay

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

100

0

Sorumlu Birim

Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

•

Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

•

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

•

Devlet Arşiv Ağı’na düzenlenmesi muhtemel siber saldırılar

•

Elektronik olarak imzalanan belgelerin imza doğrulama bilgilerinin Devlet Arşivlerinde bulunmaması
ve elektronik ortamda üretilmiş belgelerin fiziksel ekleriyle ya da aynı yazının fiziksel ortamda
hazırlanmış hali ile ilişkisinin kurulamaması

•

Bir konuda üretilen belgelerin bir kısmının elektronik ortamda bir kısmının ise fiziksel ortamda
üretilerek belge bütünlüğünün bozulması

•

Ulusal ve uluslararası düzeyde örnek alınabilecek benzer çalışmaların olmaması

•
•

Belgelerin kurumlarca istenilen format ve yapılarda hazırlanamaması
Kamu, özel sektör ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde Devlet Arşiv Ağı kurulması için analiz
çalışması yapılacak, yetki ve sorumluluk alanları belirlenecek, arşiv yönetim sistemi kurularak
kurum içi birliktelik sağlanacak ve kurumlar sisteme entegre edilecektir.

•

Arşiv ve belge yönetimi alanında kullanılan sistemlerinin aynı dili konuşması sağlanacak, belgelerin
elektronik ortamda transfer edilebilmesine yönelik yükümlülerin üst verileri ve dosya yapıları
belirlenecektir.

•

Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi Veri Merkezi kurularak hizmete alınacaktır.

•

43.250.000-TL

•

Devlet Arşiv Ağı kapsamının belirlenmemiş olması

•

Kamuda kullanılan sistemlerin birbirleriyle haberleşemiyor olması

•

Devlet Arşiv Ağı’nı oluşturacak yeterli teknik altyapının bulunmaması

•

Arşive intikal eden elektronik belgelerin doğrulama mekanizmasının Devlet Arşivlerinde olmaması

•
•

Elektronik Belge Yönetimi’nde yetki ve sorumlulukların farklı kurumlarda olması
Devlet Arşiv Ağı kapsam ve yönteminin belirlenmesi

•

Devlet Arşiv Ağı’nda açık kaynak teknolojileri kullanılması

•

Devlet Arşivi Veri Merkezi’nin kurulması

•

Bilişim personeli istihdamı

•

Açık kaynak kodlu sistemlerin geliştirilebilmesi için gerekli olan eğitimlerin alınması

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar
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Hedef

H2.1: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgeler ile Atatürk ve sonraki Cumhurbaşkanlarına ait
bilgi-belge kaynaklarının derlenmesi, korunması ve tasnifi yapılarak araştırmacıların ve toplumun
hizmetine sunulacaktır.

Performans Göstergeleri

PG2.1.1: Araştırmacıların
hizmetine sunulacak tasnifi
yapılmış belge sayısı
Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Hedef
Etkisi
(%)

100

Tespitler

İhtiyaçlar

2020

2021

2022

2023

2024

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

46.000.000 47.500.000 49.100.000 50.850.000 52.750.000 54.850.000

6 ay

6 ay

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
•

Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

•

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanlığı

•

Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

•

Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı

•
•

Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı
Eski dönemlere ait belgelerin dosya planlarının temin edilememesi

•

Devir teslim edilecek belgelerin envanterinin tam olarak tespit edilememesi

•

Korunması gereken belgelerin Devlet Arşivleri Başkanlığına teslim edilmemesi durumunda yok
olma tehlikesi

•
•

Devredilmeyen belgelerin doğal afetlere maruz kalma tehlikesi
Kurumlarda belge devir teslimi ile ilgili farkındalık artırılacak, gerekli durumlarda müeyyideler
yürürlüğe konulacak, yurtdışı arşivleri ile işbirliği yapılarak Osmanlı dönemine ait arşiv belgeleri
temin edilecektir.
Belgelerin gerek kurumlarda, gerekse Devlet Arşivleri Başkanlığında standartlara uygun
korunmasına ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır.
Geçmişe dönük olarak katalog kayıtları, uluslararası üstveri ve özetleme teknikleri uyarınca gözden
geçirilip güncellenecek, arşiv fonlarının içerdikleri belge türü, konu, alt konular bazlı tanıtımları yapılacaktır.

•
•

Maliyet Tahmini

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

Raporlama Sıklığı

A2: Çağdaş, hızlı ve güvenilir arşivcilik hizmetleri ile kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması,
korunması ve gelecek nesillere aktarılması

İzleme Sıklığı

Amaç

•

155.000.000-TL

•
•

“Devlet Arşiv Envanteri”nin yapılmamış olması
Kurum ve kişilerin ellerinde bulunan arşiv belgelerinin Devlet Arşivleri Başkanlığına devredilmesinde
yaşanan sorunlar
Saklama süresini dolduran belgelerin devir tesliminin tam olarak yapılmaması
Kurumlarda arşivcilik çalışmalarının standartlara uygun yapılmaması
Bazı kurumlarda arşiv depolarının, belgeleri saklama koşullarına uygun olmaması
Kurumlardan alınacak belgelerin tasnifi için nitelikli personel eksikliği
Belgeleri saklama koşullarına uygun depo oluşturulması
Belgelerin toplanmasına ilişkin standartların aktif olarak kullanılması
Kurumlardaki arşiv sorumlularının eğitimi
Kurumlardan alınacak belgelerin tasnifi için nitelikli personel temini
Yabancı dil bilen personel temini

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hedef

H2.2: Arşiv belgeleri standartlara uygun bir biçimde korunarak ve tahribe uğramış arşiv materyali
aslına uygun bir biçimde restore edilerek bunların gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır.

Performans
Göstergeleri

Hedef
Etkisi (%)

PG2.2.1: Restorasyonu
tamamlanan
arşivlik
belge sayısı
Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

100

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

2020

2021

2022

2023

2024

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

60.000

120.000

180.000 240.000 300.000 360.000

Raporlama Sıklığı

A2: Çağdaş, hızlı ve güvenilir arşivcilik hizmetleri ile kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması,
korunması ve gelecek nesillere aktarılması

İzleme Sıklığı

Amaç

6 ay

6 ay

Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı
•

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

•

Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

•

Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

•
•

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanlığı
Yükümlü bazı kurum ve kuruluşlarda arşiv depo standartlarının yetersiz olması

•

Öncelik sırası gözetilmediği takdirde belgelerin yok olma tehlikesi

•

Doğal afet riskleri

•
•

Yükümlülerde araştırma konusunda otorite dizinlerin olmaması
Öncelikli restorasyona ihtiyaç duyulan belgelerin sınıflandırması yapılacak, eski harfli Türkçe
(Osmanlıca) ve yıpranmış arşiv belgelerinin tespitine ve devrine öncelik verilecektir.

•

Önceliği tespit edilen belgelerden başlayarak restorasyon çalışmaları sürdürülecektir.

•

Belge türlerine uygun koruma ve muhafaza standartları araştırılarak türe göre saklama koşulları
güncellenecek, yükümlü kurumlara da bu konuda rehberlik yapılacaktır; belgelerin korunduğu
depoların standartlara uygun olarak yönetiminde süreklilik sağlanacaktır.

•

27.600.000-TL

•

Fiziksel, biyolojik ve kimyasal tahribata karşı önlem alınması, periyodik olarak depo ve belgelerin
kontrolünün yapılması

•

Mevcut restorasyon personelinin sayısı ve yetkinliği konusunda yaşanan eksiklik

•

Farklı kurumlarda yapılan restorasyon çalışmalarında aynı standartlarda malzeme ve tekniklerin
kullanılmaması

•
•

Restorasyon ihtiyacı duyulan belgelerin önceliklerinin belirlenmemiş olması
Restorasyon personelinin sayısı ve yetkinliğinin artırılması

•

Tamire muhtaç belgelerin öncelik tespitinin yapılarak uygulamaya konulması

•

Belgelerin depo standartlarının günümüz şartlarına göre korunup geliştirilmesi
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Hedef

H2.3:Arşiv belgeleri dijitalleştirilerek bilgiye erişim kolaylaştırılacaktır.

Performans
Göstergeleri

Hedef
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

95

53.000.000

PG2.3.2: Görüntü kalitesinin iyileştirilmesi
amacıyla yeniden yapılan çekim sayısı

5

126.000

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

2021

2022

2023

2024

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

PG2.3.1: Dijital ortama aktarılan görüntü
sayısı

Sorumlu Birim

2020

56.000.000 59.000.000 63.000.000 67.000.000

146.000

166.000

186.000

206.000

Raporlama Sıklığı

A2: Çağdaş, hızlı ve güvenilir arşivcilik hizmetleri ile kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması, korunması
ve gelecek nesillere aktarılması

İzleme Sıklığı

Amaç

71.000.000 6 ay 6 ay

226.000

6 ay 6 ay

Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı
•

Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı

•

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

•

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

•

Çok sayıda dijitalleştirmenin sonucu olarak saklama ve güvenlik maliyetlerinin hesaplananın üzerine
çıkması

•

Dosya formatlarının ve donanımların değişmesi ve yeni ortaya çıkabilecek lisans ücretleri

•

Cihazların arıza yapması, zamanla yıpranması ve yeni cihaz alınamaması

•

Belgelerin kullanım sıklığı ve önceliği dikkate alınarak dijitalleştirme çalışmaları sürdürülecek, hizmet
alımı ve cihaz alımı suretiyle dijitalleştirme süreci hızlandırılacaktır.

•

Kurumlarda yürütülen dijitalleştirme faaliyetlerine rehberlik edilecektir.

•

İhtiyaç duyulan alanlarda, daha önce dijitalleştirilmiş belgelerin günümüz standartlarına uygun olarak
yeniden dijitalleştirilmesi sağlanacaktır.

•

55.000.000-TL

•

Kopyası çıkarılamayan belgenin aslının zarar görme ihtimali

•

Kurumların dijital çekim işlemlerine yönelik düzenleme olmaması

•

Kurumların hangi belgeyi dijitalleştireceğinin ayrımını yapamaması

•

Dijitalleştirme cihazları (kamera, hızlı tarayıcılar vb. makinalar) ve depolama alanlarının sağlanması

•

Dijitalleştirme usul ve esaslarının belirlenmesi

•

Yeni cihaz alınması ve personel planlanması
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Hedef

H2.4: Araştırma salonu ve çevrim içi hizmetlerle araştırmacıların arşivlere kolay erişimi sağlanacaktır.

Hedef
Etkisi
(%)

Performans
Göstergeleri

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

2020

2021

2022

2023

2024

Raporlama Sıklığı

A2: Çağdaş, hızlı ve güvenilir arşivcilik hizmetleri ile kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması,
korunması ve gelecek nesillere aktarılması

İzleme Sıklığı

Amaç

11.400

16.800

22.000

27.000

31.800

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

PG2.4.1: Araştırma salonunu kullanan araştırmacı sayısı

30

5.800

PG2.4.2: Çevrim içi hizmeti kullanan kullanıcı
sayısı

30

350.000

PG2.4.3:
Araştırma
salonu hizmetlerinden
memnuniyet oranı

20

80

82

84

86

88

90

6 ay

6 ay

PG2.4.4: Araştırmacıların çevrim içi hizmetlerden
memnuniyet
oranı

20

80

82

85

87

90

90

6 ay

6 ay

710.000 1.085.000 1.485.000 1.915.000 2.365.000

Sorumlu Birim

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

•
•
•
•

Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı
Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

•

Siber saldırılar

•

Arşiv hizmeti veren kurumlarda standart kavramsal dizinlerin olmaması

•

Ülkemizdeki arşivcilik hizmeti veren kurumlar ve dünyadaki gelişmiş arşiv sistemleri incelenecek,
araştırma hizmeti veren kurumlarla iletişim halinde olunacak ve hizmetin standart verilmesi
sağlanacaktır.

•

Erişimi kolaylaştırmak için indekslere ait otorite dizinleri oluşturulacak, belgelerle mekanlar
arasındaki ilişkiyi sağlayacak Coğrafi Bilgi Sistemi (konum bilgisi) kurulmasına ilişkin çalışmalar
yapılacaktır.

•

Yeni yükümlü olan kuruluşlardan devralınan belgelerin araştırmaya açılması sağlanacaktır.

•

34.250.000-TL

•

İnternet ortamında yapılan taramalarla kurum araştırma salonlarında yapılan taramalar
sonucunda farklı sayıda belgeye ulaşılması

•
•

Tasnif esnasında ortaya çıkan anahtar kelimelerde, otorite dizinlerde tam bir birlik sağlanamaması
İnternet ortamında hizmete sunulacak katalog bilgilerinin güncellenmesi

•

Araştırmacıların araştırma salonundaki sistemi rahat kullanması için tanıtım demosu hazırlanması

•

Kullanıcı arayüzlerinin yenilenmesi ve kullanıcı dostu haline getirilmesi

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini
Tespitler

İhtiyaçlar
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Amaç

A2: Çağdaş, hızlı ve güvenilir arşivcilik hizmetleri ile kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması, korunması
ve gelecek nesillere aktarılması

Hedef

H2.5: Arşivlere ilişkin araştırma, yayın ve tanıtımlar ile toplumun tarihe ilgisi artırılacaktır.

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

PG2.5.1: Ulusal ve
uluslararası alanda
arşivciliğe yönelik
gerçekleştirilen sergi sayısı

30

40

80

120

160

200

240

6 ay

6 ay

PG2.5.2: Yayın sayısı (Kitap ve süreli
yayın)

20

235

239

243

247

251

255

6 ay

6 ay

PG2.5.3: Arşivleri
tanıma
amacıyla
gelen ziyaretçi sayısı

50

8.000

17.000

27.000

38.000

50.000

63.000

6 ay

6 ay

Performans
Göstergeleri

Hedef
Etkisi (%)

2020

2021

2022

2023

2024

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

Sorumlu Birim

Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

•
•
•
•

Özel kalem Müdürlüğü
Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanlığı

Riskler

•
•

Siyasi konjonktürün uluslararası tanıtım faaliyetlerini etkilemesi
Tarih ve arşiv konularına ilginin azalma ihtimali

•

Arşivciliğe ve Devlet Arşivleri Başkanlığına ilişkin tanıtım filmleri ve kamu spotu hazırlanacak, ulusal
arşivimizin gerek Türk halkına gerekse uluslararası camiaya tanıtılmasına yönelik sergi ve yayınlar
yapılacaktır.
Toplumun tarihe ve arşivlere ilgisini artırmak için sosyal medya ve diğer iletişim araçları kullanılacaktır.
Orta öğretim düzeyinde eğitim programının tarih derslerine arşiv, arşiv belgeleri konusu eklenmesi
yönünde çalışma yapılacaktır.

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler

•
•
•

57.500.000-TL

•
•

Tarih bilincinin artırılması konusunda yaşanan eksiklik
Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza edilen belgelerin mahiyetinin toplum tarafından yeteri kadar
bilinmemesi
Arşivlerde her alanda çalışan akademisyen olmaması
Yurt içinde ve yurt dışında arşivcilik konusundaki yayınlar temin edilerek bir ihtisas kütüphanesi
oluşturulması
Sosyal medyanın daha etkili kullanılması
Arşivin tanıtımı ve bilinirliğinin artırılması konusunda çalışmalar yapılması
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin arşivlerimizi tanıması
Eğitim içerikleri ile ilgili dokümanların kurumlarla işbirliği yapılarak hazırlanması

•
•
İhtiyaçlar

•
•
•
•
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Amaç

A3: Modern arşivcilik uygulamalarını destekleyecek yönde kurumsal gelişmenin sağlanması

Hedef

H3.1: Modern arşivciliğin gerektirdiği personel yapısı oluşturulacak ve insan kaynakları yönetimi
etkinleştirilecektir.
İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

PG3.1.1:
Kurumsal
personel mevzuatına
ilişkin ikincil düzenleme sayısı

35

3

6

7

8

8

8

6 ay

6 ay

PG3.1.2: Düzenlenen
hizmet içi eğitim programı sayısı

35

15

30

45

60

75

90

6 ay

6 ay

PG3.1.3: Çalışanların
memnuniyet oranı (%)

30

40

45

50

60

65

70

6 ay

6 ay

Performans
Göstergeleri

Hedef
Etkisi (%)

2020

2021

2022

2023

2024

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

Sorumlu Birim

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Tüm Birimler
•

Kurum fiziki kaynaklarının (toplantı salonu, çalışma odaları vb.) yetersizliğinin giderilebilmesi için
gerekli bütçe kaynaklarının temin edilememesi

•

Kurumsal gelişim araçlarının yeterince hızlı benimsenmemesi

•
•

Kurumun yeniden yapılanması ile görev ve sorumluluk alanlarının yeterince anlaşılamaması
Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek için hizmet içi eğitim analizi yapılacak, ihtiyaç duyulan
alanlarda eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Stratejiler

•

Kurumun uzmanlık alanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan personel temini için gerekli çalışmalar
yapılacak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının ihtiyaca uygun şekilde yapılması
sağlanacaktır.

Maliyet Tahmini

•

38.100.000-TL

•

Kurum içi görevde yükselme, unvan değişikliği ve personel mevzuatına ilişkin düzenleme
çalışmalarının ilgili paydaş kurumlarla devam etmesi

•
•

Kurumun fiziki ve sosyal şartlarının yetersizliği
Personel mevzuatına ilişkin ikincil düzenleme çalışmalarının tamamlanarak yürürlüğe konulması

•

Personelin görev yerlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için ilave alan tahsis edilmesi

•

Hizmet içi eğitim yönergesi ve planının hazırlanması

Riskler

Tespitler

İhtiyaçlar
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Amaç

A3: Modern arşivcilik uygulamalarını destekleyecek yönde kurumsal gelişmenin sağlanması

Hedef

H3.2: Arşivciliğe ayrılan fiziki ve mali kaynakların daha verimli ve etkili kullanımını sağlamak için fiziki
şartlar ile mali yönetim ve kontrol sistemi iyileştirilecektir.

İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

PG3.2.1: Mali yönetim
kapsamında yapılan
eğitim sayısı

25

3

5

7

9

12

15

6 ay

6 ay

PG3.2.2: Kontrol sisteminin oluşturulması için
gerekli eylem sayısı

25

14

39

44

44

44

44

6 ay

6 ay

PG3.2.3: Kurumsal faaliyetlerin izlenme ve
raporlanma sayısı

25

12

24

36

48

60

72

6 ay

6 ay

PG3.2.4: Yeni hizmet
binası tamamlanma
oranı (%)

25

0

10

15

20

20

25

6 ay

6 ay

Performans
Göstergeleri

Hedef
Etkisi (%)

2020

2021

2022

2023

2024

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

Sorumlu Birim

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Tüm Birimler

Riskler

•

Bütçe yapısında öngörülemeyen değişikliklerin olması

•

İç Kontrol Eylem Planı hazırlanarak, eylem planlarının takibi yapılacaktır.

•

Bütçe yönetim süreci etkinleştirilecek, Program Bütçe yapısına geçişle ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Düzenli izleme ve raporlama faaliyeti yürütülecektir.

•

Personelin çalışma şartlarını iyileştirmek ve hizmet sunum kalitesini artırmak için yeni hizmet binası
yapılacaktır.

•

45.000.000-TL

•

Yeni teşkilat kararnamesine uygun iş analizi yapılarak görev tanımlarının güncellenmesi

•

İş akış şemalarının güncellenmesi

•

İç kontrol ve risk yönetimi çalışmalarının tamamlanmaması

•

Mali yönetim konularında personel eksikliği

•

İç kontrol çalışmaları kapsamında görev tanımlarının belirlenmesi

•

Performans yönetiminin etkinleştirilmesi için bütçe ihtiyaçları tespit edilmesi

•

İç kontrol çalışmaları kapsamında risk analizlerinin yapılması

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar
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Amaç

A3: Modern arşivcilik uygulamalarını destekleyecek yönde kurumsal gelişmenin sağlanması

Hedef

H3.3: Gerek kurumsal düzeyde gerek arşivcilik hedefleri düzeyinde gerekli bilişim sistemleri kurulacak
ve sürdürülecektir.
İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

PG3.3.1: Bilgi güvenliği
politikasının tamamlanma oranı

40

0

60

10

10

10

10

6 ay

6 ay

PG3.3.2: E-devlete entegre edilen hizmet sayısı

60

2

2

3

4

5

6

6 ay

6 ay

Performans
Göstergeleri

Hedef
Etkisi (%)

2020

2021

2022

2023

2024

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

Sorumlu Birim

Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Tüm Birimler

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

•

Bütçenin ihtiyaçları karşılayamaması

•

Ağa yapılacak siber saldırılar

•
•

Yazılım ve donanım analizinin doğru yapılamaması
Kurumsal hizmetler e-Devlet sistemine entegre edilecek, Başkanlığın resmi web sayfası hedef
kullanıcının beklentilerine yönelik olarak güncellenecek ve çok dilli hizmet verilmesi sağlanacaktır.

•

Başkanlığın bilgi güvenliği politikası oluşturulacaktır.

•

Kurum içinde kullanılan uygulamaların tek bir ara yüzden takibi sağlanacaktır.

•

18.000.000-TL

•

Teşkilat kanunu ile arşivciliğin faaliyet alanının genişlemesine karşın bilişim alt yapısının gelişmeyi
karşılayacak düzeyde olmaması

•

Kurumsal bilişimin güvenliğinin yeterince sağlanamaması

•

Arşiv ve elektronik belge yönetimi yazılımlarında yapay zeka, veri madenciliği ve makine öğrenimi
gibi disiplinler kullanılmamaktadır.

•

Devlet kurumları arşiv ve elektronik belge yönetimi yazılımlarını kullandıkları diğer yazılımlarla
entegre etme konusunda sıkıntılar yaşamaktadır.

•

Devlet kurumları arşiv ve elektronik belge yönetimi yazılımları ile ilgili yeteri kadar çalışma
yapmamaktadır.
Bilişim alt yapısının yeni görev tanımlarının yerine getirilmesi için ihtiyaç analizi yapılarak tedarik
edilmesi

Tespitler

•

İhtiyaçlar

•

Gerekli kurumsal yazılımların yapılması

•

Bilgi güvenliğinin standartlar çerçevesinde sağlanması

•

Kurum hizmetlerinin e-Devlet sistemine entegre edilmesi

•

Çalışmalar için gerekli bütçenin sağlanması

•

Konusunda uzman kişilerin çalışmalara dahil edilmesi
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Amaç

A3: Modern arşivcilik uygulamalarını destekleyecek yönde kurumsal gelişmenin sağlanması

Hedef

H3.4: Proje hazırlama ve uygulama kapasitesi geliştirilerek ulusal/ uluslararası kuruluşlar ve
üniversitelerle arşivciliğe yönelik ortak projeler üretilecektir.
İzleme Sıklığı

Raporlama Sıklığı

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

PG3.4.1: Düzenlenen
proje eğitim sayısı

30

0

2

4

6

8

11

6 ay

6 ay

PG3.4.2:
Yürütülen
proje sayısı

70

2

4

5

5

6

6

6 ay

6 ay

Performans
Göstergeleri

Hedef
Etkisi (%)

2020

2021

2022

2023

2024

(2019
Yılı Sonu
Tahmini)

Sorumlu Birim

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Tüm Birimler

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

•

Ulusal çıkarlar gündeme geldiğinde başka kurum ve kuruluşların da devreye girecek olması

•

Siyasi konjonktürdeki olası değişimler

•

Proje birimi kurularak proje hazırlama ve uygulama kapasitesi geliştirilecektir.

•

Proje birimiyle proje sorumlularının ortak şekilde çalışması için yöntemler belirlenecektir.

•

Ulusal/uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle ortak çalışma alanları araştırılacaktır.

•

10.000.000-TL

•

Proje yönetimi yaklaşımının kurumsal düzeyde işletilmemesi

•

Kurumsal faaliyetler yürütülürken proje yönetimi yaklaşımının dikkate alınmaması

•
•

Uluslararası kuruluşlarla arşivcilik alanında yeterli çalışmaların yapılmaması
Proje yönetme biriminin kurulması

•

Personele proje yönetimi eğitiminin verilmesi

•

Proje üretiminin teşvik edilmesi

•

Uluslararası kuruluşlar ile alan ve proje bazlı çalışmaların yapılması
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Hedef Risklerimiz
Hedeflerimize ilişkin riskler ile risk önleyici, düzeltici ve etki azaltıcı kontrol faaliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 18 Risk Değerlendirme Tablosu

Hedef

H1.1: Belge yönetimi ve
arşiv hizmetleri alanında,
ihtiyaç duyulan standartlar
ile gerekli usul ve esaslar
hazırlanarak etkin bir belge yönetimi ve modern
arşivcilik alt yapısı oluşturulacaktır.

Riskler

Açıklama

Kontrol Faaliyetleri

Usul ve esaslar hazırlanırken kapsamın
doğru belirlenememesi ve eksik analiz yapılması

Dijitalleştirme, restorasyon, elektronik belgelerin Başkanlığa transferi, ve arşivlerden
Belge yönetimi ve arşiv yararlanma hususlarında usul ve esaslar hahizmetleri alanında mev- zırlanacaktır. Usul ve esaslar katılımcı yaklacut mevzuat ve düzenle- şımlarla belirlenerek uluslararası standartlara
melerin yetersiz olması
uygunluğu sağlanacak, internet ortamı veya
sosyal medyada oluşan veri ve bilgilerin arşivlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Mevcut standartların payPaydaş
kurumların
daş kurumlar tarafından Paydaş kurumların belirlenecek usul ve esasgerekli desteği sağlayeterince anlaşılamamış lar hakkında bilgilendirilmesi
maması
olması

Kamu kurum ve kuruluşlarının
konuya Kamu belgelerinin düzenli
H1.2: Kamu kurum ve ku- yeterince ehemmiyet tutulmaması
ruluşları ile iş birliği çerçe- vermemesi
vesinde rehberlik ve eğitim
faaliyetleri yapılarak kamu
belgelerinin düzenlenmesi, korunması ve erişime Yeterli sayıda nitelikli Arşiv hizmet ve faaliyetleri
açılması süreci etkinleşti- uzman eğitmen olma- konusunda görevlendirilen
ması
eğiticilerin eğitilmesi
rilecektir.

Eğitim verilerek arşivlerde çalışan personelin
sertifikalandırılması
Denetim yapılması
Arşiv hizmet ve faaliyetleri konusunda görevlendirilecek eğiticilerin eğitimleri tamamlandıktan sonra yükümlülere rehberliğin ele
alınması
Örgün eğitime destek olacak nitelikte müfredata uygun görsel ve yazılı eğitim dokümanlarının tespit edilmesi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile işbirliği yapılacaktır.

Kişisel bilgi içeren belgeKişisel veri kavramının lere ulaşma konusunda
yeni gelişmesi
tasnifin yeterli düzeyde
yapılmamış olması
H1.3: Kişisel verilerin gizliliği gözetilerek kişiler ile
devletin hak ve menfaatlerinin belgelenmesi ve
Belge talepleri karşılanırkorunması sağlanacaktır. Kişisel bilgilerin veraken kişisel verilere dikkat
set bağı olmayan kişiedilmesi ve gerekli önlemlerin eline geçmesi
ler alınmaması
Dijitalleştirme ve tasnif
işlemleri tamamlanmadığından belgelere
ulaşımın zor olması

Kişi ve devlet haklarına ilişkin belgeler talepler
doğrultusunda karşılanacaktır.
Kişisel bilgi içeren belgelerin tasnif ve dijitalleştirme işlemleri hızlandırılacaktır.
Kişisel bilgilerin korunmasına maksimum
özen gösterilecektir.
Gizlilik özelliği olan belgelerin yanı sıra ticari
gizlilik, telif hakkı ve fikri mülkiyet hakları konularında çalışma yapılacaktır.
Kişisel veri içeren belgeler veri girişi aşamasında tanımlanacaktır.

Kişisel bilgi içeren belgelere ulaşma konusunda Kişisel bilgi içeren belgelerin tasnifinin ve dijitasnifin yeterli düzeyde talleştirmesinin hızlandırılması
yapılmamış olması
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Hedef

Riskler

Elektronik olarak imzalanan
belgelerin imza doğrulama
bilgilerinin Devlet Arşivlerinde bulunmaması ve elektronik ortamda üretilmiş belgelerin fiziksel ekleriyle ya da
aynı yazının fiziksel ortamda
H1.4: Devlet Arşiv Ağı ve Dev- hazırlanmış hali ile ilişkisinin
let Arşivi Veri Merkezi kurul- kurulamaması
mak suretiyle arşiv belgeleriBir konuda üretilen belgenin tek bir sistem üzerinden
lerin bir kısmının elektronik
kolay ve hızlı erişimi sağlanaortamda bir kısmının ise
caktır.
fiziksel ortamda üretilerek
belge bütünlüğünün bozulması

Açıklama

Kontrol Faaliyetleri

Devlet Arşiv Ağı’nı Bilişim personeli istihdamı
oluşturacak
yeterli
teknik altyapının bu- Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi Veri Merkezi kurularak hizmete alınacaktır.
lunmaması

Arşive intikal eden
elektronik belgelerin
doğrulama mekanizmasının Devlet Arşivlerinde olmaması

Arşiv yönetim sistemi kurularak kurum içi
birliktelik sağlanacak ve kurumlar sisteme
entegre edilecektir.
Belgelerin elektronik ortamda transfer edilebilmesine yönelik yükümlülerin üst verileri ve dosya yapıları belirlenecektir.

Arşiv ve belge yönetiBelgelerin kurumlarca ismi alanında kullanılan Devlet Arşiv Ağı kapsam ve yönteminin
tenilen format ve yapılarda
sistemlerinin aynı dili belirlenmesi
hazırlanamaması
konuşmaması
Saklama süresini dolDevir teslim edilecek belgeH2.1: Osmanlı ve Cumhuri- lerin envanterinin tam olarak duran belgelerin devir
tesliminin tam olarak
yet dönemine ait belgeler ile tespit edilememesi
yapılmaması
Atatürk ve sonraki Cumhurbaşkanlarına ait bilgi-belge
kaynaklarının derlemesi, ko- Korunması gereken belgelerunması ve tasnifi yapılarak rin DAB’a teslim edilmemesi “Devlet Arşiv Envanaraştırmacıların ve toplumun durumunda yok olma tehli- teri’’nin yapılmamış
olması
hizmetine sunulacaktır.
kesi
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Kurumlardan alınacak belgelerin tasnifi
için nitelikli personel temini
Geçmişe dönük olarak katalog kayıtları,
uluslararası üstveri ve özetleme teknikleri
uyarınca gözden geçirilerek güncellenecek, arşiv fonlarının içerdikleri belge türü,
konu, alt konular bazlı tanıtımları yapılacaktır.
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Hedef

Riskler

Açıklama

Kontrol Faaliyetleri

Belge türlerine uygun koruma ve muhafaza standartları araştırılarak türe
Yükümlü bazı kurum ve
Belgelerin depo standart- göre saklama koşulları güncellenecek,
kuruluşlarda arşiv depo
larının günümüz şartlarına yükümlü kurumlara da bu konuda rehstandartlarının yetersiz
göre korunup geliştirilmesi berlik yapılacaktır; belgelerin korunduolması
ğu depoların standartlara uygun yöneH2.2: Arşiv belgeleri stantiminde süreklilik sağlanacaktır.
dartlara uygun bir biçimde
korunarak ve tahribe uğramış
Öncelikli restorasyona ihtiyaç duyulan
arşiv materyali aslına uygun Öncelik sırası gözetilme- Önceliği tespit edilen belge- belgelerin sınıflandırması yapılacak,
bir biçimde restore edilerek diği takdirde belgelerin lerden başlayarak restoras- eski harfli Türkçe (Osmanlıca) ve yıpbunların gelecek kuşaklara yok olma tehlikesi
yon çalışmalarının yapılması ranmış arşiv belgelerinin tespitine ve
aktarılması sağlanacaktır.
devrine öncelik verilecektir.

Doğal afet riskleri

Çok sayıda dijitalleştirH2.3: Arşiv belgeleri dijitalleş- menin sonucu olarak
tirilerek bilgiye erişim kolay- saklama ve güvenlik
laştırılacaktır.
maliyetlerinin hesaplananın üzerine çıkması

Fiziksel, biyolojik ve kimyasal tahribata karşı önlem
Restorasyon personelinin sayısı ve yetalınması, periyodik olarak
kinliğinin artırılması
depo ve belgelerin kontrolünün yapılması
Belgelerin kullanım sıklığı
ve önceliği dikkate alınarak
dijitalleştirme çalışmaları
Yeni cihaz alınması ve personel plansürdürülecek, hizmet alımı
lanması
ve cihaz alımı suretiyle dijitalleştirme süreci hızlandırılacaktır.

İnternet ortamında yapılan
taramalarla kurum araşAraştırma hizmeti veren kurumlarla
tırma salonlarında yapılan
H2.4: Araştırma salonu ve çev- Arşiv hizmeti veren ku- taramalar sonucunda farklı iletişim halinde olunacak ve hizmetin
standart verilmesi sağlanacaktır.
rim içi hizmetlerle araştırma- rumlarda standart kav- sayıda belgeye ulaşılması
cıların arşivlere kolay erişimi ramsal dizinlerin olmaYeni yükümlü olan kuruluşlardan devTasnif esnasında ortaya çıması
sağlanacaktır.
ralınan belgelerin araştırmaya açılması
kan anahtar kelimelerde,
sağlanacaktır.
otorite dizinlerde tam bir
birlik sağlanamaması
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Hedef

Riskler

Açıklama

Kontrol Faaliyetleri

Arşivciliğe ve Devlet Arşivleri Başkanlığına ilişkin tanıtım filmleri hazırlanacak,
Siyasi
konjonktürün Siyasi nedenlerden doulusal arşivimizin gerek Türk halkına geuluslararası tanıtım faa- layı arşivlerin tanıtımının
rekse uluslararası camiaya tanıtılmasına
liyetlerini etkilemesi
olumsuz etkilenmesi
yönelik sergi ve yayınlar yapılacaktır.
H2.5: Arşivlere ilişkin araşSosyal medyanın daha etkili kullanılması
tırma, yayın ve tanıtımlar ile
Orta öğretim düzeyinde eğitim programıtoplumun tarihe ilgisi artırılanın tarih derslerine arşiv, arşiv belgeleri
caktır.
Tarih bilincinin artırılması konusu eklenmesi yönünde çalışma yaTarih ve arşiv konularına
konusunda yaşanan ek- pılacaktır.
ilginin azalma ihtimali
siklik
Toplumun tarihe ve arşivlere ilgisini artırmak için sosyal medya ve diğer iletişim
araçları kullanılacaktır.
Kurum fiziki kaynaklarının (toplantı salonu,
çalışma odaları vb.) yePersonelin görev yerlerinin fiziki şartlaKurumun fiziki ve sosyal
tersizliğinin giderilebilrının iyileştirilmesi için ilave alan tahsis
şartlarının yetersizliği
mesi için gerekli bütçe
edilmesi
kaynaklarının temin edilememesi
H3.1: Modern arşivciliğin gerektirdiği personel yapısı oluşturulacak ve insan kaynakları
yönetimi etkinleştirilecektir.

Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek için
hizmet içi eğitim analizi
yapılacak, ihtiyaç duyulan
alanlarda eğitim, tanıtım Personel mevzuatına ilişkin ikinKurumun yeniden yapı- ve bilgilendirme faaliyetcil düzenleme çalışmalarının talanması ile görev ve so- leri gerçekleştirilecektir.
mamlanarak
yürürlüğe
konulması
rumluluk alanlarının yeHizmet
içi
eğitim
yönergesi
ve
planının
terince anlaşılamaması Kurum içi görevde yükhazırlanması
selme, unvan değişikliği
ve personel mevzuatına
ilişkin düzenleme çalışmalarının ilgili paydaş kurumlarla devam etmesi
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Hedef

Riskler

H3.2: Arşivciliğe ayrılan fiziki
ve mali kaynakların daha veBütçe yapısında öngörimli ve etkili kullanımını sağrülemeyen değişikliklamak için fiziki şartlar ile mali
lerin olması
yönetim ve kontrol sistemi iyileştirilecektir.

Açıklama

Kontrol Faaliyetleri

Bütçe yönetim süreci etkinleştirilecek, Program Bütçe yapısına
geçişle ilgili çalışmalar yapıla- Performans yönetiminin etkinleşticaktır.
rilmesi için bütçe ihtiyaçları tespit
Yeni teşkilat kararnamesine uy- edilmesi
gun iş analizi yapılarak görev
tanımlarının güncellenmesi

Teşkilat kanunu ile arşivciliğin
faaliyet alanının genişlemesine Bilişim alt yapısının yeni görev tanımBütçenin
ihtiyaçları
karşın bilişim alt yapısının ge- larının yerine getirilmesi için ihtiyaç
karşılayamaması
lişmeyi karşılayacak düzeyde analizi yapılarak tedarik edilmesi
olmaması
Arşiv ve elektronik belge yönetimi yazılımlarında yapay zeka,
Ağa yapılacak siber
veri madenciliği ve makine öğH3.3: Gerek kurumsal düzey- saldırılar
renimi gibi disiplinler kullanılde gerek arşivcilik hedefleri
mamaktadır.
düzeyinde gerekli bilişim sisDevlet kurumları arşiv ve elekttemleri kurulacak ve sürdürüronik belge yönetimi yazılımlarılecektir.
nı kullandıkları diğer yazılımlarla
Yazılım ve donanım entegre etme konusunda sıkınanalizinin doğru yapı- tılar yaşamaktadır.
lamaması

H3.4: Proje hazırlama ve uygulama kapasitesi geliştirilerek
ulusal/ uluslararası kuruluşlar
ve üniversitelerle arşivciliğe
yönelik ortak projeler üretilecektir.

Gerekli kurumsal yazılımların yapılması bilgi güvenliğinin standartlar
çerçevesinde sağlanması Kurum hizmetlerinin e-Devlet sistemine entegre edilmesi

Gerekli kurumsal yazılımların yapılması

Çalışmalar için gerekli bütçenin sağDevlet kurumları arşiv ve elekt- lanması konusunda uzman kişilerin
ronik belge yönetimi yazılımları çalışmalara dahil edilmesi
ile ilgili yeteri kadar çalışma yapılmamaktadır.

Proje yönetme biriminin kurulması
Kurumsal faaliyetler yürütüUlusal çıkarlar günde- lürken proje yönetimi yakla- Personele
proje
yönetime geldiğinde başka şımının dikkate alınmaması mi
eğitiminin
verilmesi
kurum ve kuruluşların
da devreye girecek ol- Uluslararası kuruluşlarla arşivci- Proje üretiminin teşvik edilmesi
ması
lik alanında yeterli çalışmaların
yapılmaması
Uluslararası kuruluşlar ile alan ve
proje bazlı çalışmaların yapılması
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Toplam

H1.4: Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi
Veri Merkezi kurulmak suretiyle arşiv
belgelerinin tek bir sistem üzerinden
kolay ve hızlı erişimi sağlanacaktır.

5.900.000

1.250.000

7.250.000

1.750.000

2.600.000

2.250.000

1.500.000

1.400.000

1.300.000

H1.1: Belge yönetimi ve arşiv hizmetleri
alanında, ihtiyaç duyulan standartlar
ile gerekli usul ve esaslar hazırlanarak
etkin bir belge yönetimi ve modern
arşivcilik alt yapısı oluşturulacaktır.

2021

1.100.000

2020

Hedefler

H1.2: Kamu kurum ve kuruluşları ile iş
birliği çerçevesinde rehberlik ve eğitim
faaliyetleri yapılarak kamu belgelerinin
A1: Kamu kuruluşları düzenlenmesi, korunması ve erişime
ile işbirliği içinde ka- açılması süreci etkinleştirilecektir.
muda belge yönetimiH1.3: Kişisel verilerin gizliliği
nin etkinleştirilmesi ve
gözetilerek kişiler ile devletin hak
arşivcilik anlayışının
ve menfaatlerinin belgelenmesi ve
geliştirilmesi
korunması sağlanacaktır.

Amaçlar

Tablo 19 Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu

Stratejik Planımızın Maliyeti

0

16.200.000

11.500.000

3.000.000

1.700.000

2022

0

17.200.000

11.750.000

3.450.000

2.000.000

2023

0

23.300.000

17.000.000

4.000.000

2.300.000

2024

69.850.000

43.250.000

15.300.000

8.500.000

2.800.000

Toplam
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Toplam

H2.5: Arşivlere ilişkin araştırma, yayın
ve tanıtımlar ile toplumun tarihe ilgisi
artırılacaktır.

52.600.000

10.500.000

4.500.000

59.000.000

11.000.000

5.500.000

10.000.000

9.000.000

28.000.000

4.500.000

25.000.000

H2.1: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine
ait belgeler ile Atatürk ve sonraki
Cumhurbaşkanlarına ait bilgi-belge
kaynaklarının derlemesi, korunması
ve tasnifi yapılarak araştırmacıların ve
toplumun hizmetine sunulacaktır.

2021

3.600.000

2020

Hedefler

H2.2: Arşiv belgeleri standartlara
uygun bir biçimde korunarak ve
tahribe uğramış arşiv materyali aslına
uygun bir biçimde restore edilerek
bunların gelecek kuşaklara aktarılması
A2: Çağdaş, hızlı ve sağlanacaktır.
güvenilir
arşivcilik
hizmetleri ile kültürel H2.3: Arşiv belgeleri dijitalleştirilerek
mirasımızın ortaya çı- bilgiye erişim kolaylaştırılacaktır.
karılması, korunması
ve gelecek nesillere
aktarılması
H2.4: Araştırma salonu ve çevrim içi
hizmetlerle araştırmacıların arşivlere
kolay erişimi sağlanacaktır.

Amaçlar

65.750.000

11.500.000

6.750.000

11.000.000

5.500.000

31.000.000

2022

72.500.000

12.000.000

8.000.000

12.000.000

6.500.000

34.000.000

2023

79.500.000

12.500.000

9.500.000

13.000.000

7.500.000

37.000.000

2024

329.350.000

57.500.000

34.250.000

55.000.000

27.600.000

155.000.000

Toplam
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3.500.000

H3.2: Arşivciliğe ayrılan fiziki ve mali
kaynakların daha verimli ve etkili
kullanımını sağlamak için fiziki şartlar
ile mali yönetim ve kontrol sistemi
iyileştirilecektir.

60.000.000

23.900.000

2.000.000

65.000.000

28.600.000

2.250.000

6.250.000

12.250.000

7.850.000

2023

70.000.000

27.700.000

2.500.000

3.500.000

12.500.000

9.200.000

2024

123.650.000 137.000.000 165.850.000 183.300.000 200.500.000

55.000.000

15.750.000

1.750.000

2.500.000

12.000.000

7.400.000

2022

Toplam

15.150.000

1.500.000

2.250.000

4.750.000

7.000.000

2021

50.000.000

Toplam

H3.4: Proje hazırlama ve uygulama
kapasitesi
geliştirilerek
ulusal/
uluslararası
kuruluşlar
ve
üniversitelerle arşivciliğe yönelik ortak
projeler üretilecektir.

3.500.000

6.650.000

H3.1: Modern arşivciliğin gerektirdiği
personel yapısı oluşturulacak ve insan
kaynakları yönetimi etkinleştirilecektir.

H3.3: Gerek kurumsal düzeyde
gerek arşivcilik hedefleri düzeyinde
gerekli bilişim sistemleri kurulacak ve
sürdürülecektir.

2020

Hedefler

Genel Yönetim Giderleri

A3: Modern arşivcilik uygulamalarını
destekleyecek yönde
kurumsal gelişmenin
sağlanması

Amaçlar

810.300.000

300.000.000

111.100.000

10.000.000

18.000.000

45.000.000

38.100.000

Toplam
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İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 2020-2024
planının izleme ve değerlendirmesini kolaylaştırmak için
mümkün olduğunca hedefler için sonuç odaklı göstergeler
seçilmiş, bu göstergeler çıktı seviyeli göstergelerle
desteklenmiştir. Göstergeler seçilirken performans
verisinin mevcudiyeti gözetilmiştir. Amaç ve hedefler
belirlenirken göz önünde bulundurulan program bütçe
yapısı gösterge seçiminde de önemli bir unsur olmuştur.

izlemeyi kolaylaştırmak ve sürekliliği sağlamak için hedef
bazlı izleme sorumlulukları tespit edilmiştir. Hedef bazlı
izleme sonuçlarının konsolidasyonu ve değerlendirilmesi
görevi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına verilmiştir.
Plan dönemi boyunca her yılın ilk altı aylık dönemi için
“İzleme Raporu”, yıl sonunda ise “İzleme ve Değerlendirme
Raporu” hazırlanacaktır. Stratejik Plan dönemi sonunda
ise “Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu” hazırlanarak plan
hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı raporlanacaktır.

Kurum Stratejik Planının bütününün izleme ve
değerlendirme sorumluluğu üst yöneticide olmakla birlikte,
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