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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

DİPLOMATİK ARŞİV

DAİRESİ BAŞKANLIĞI



• Bakanlık arşivini muhafaza etmek, arşiv sistemini

yönetmek ve geliştirmek.

• Gizlilik Kaldırma Komisyonları oluşturmak ve bunların

faaliyetlerini düzenlemek. 

• Diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla akdedilen

anlaşmaların tasnifini ve muhafazasını gerçekleştirmek.

• Bakanlık kütüphanesini yönetmek. 

DİAD’ın Görev ve Sorumlulukları



DİAD Personel Şeması
Genel Müdür 

Büyükelçi

Gizliliği Kaldırma Komisyonu, Büyükelçiler (7)
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Akademisyen (1)

Sözleşmeli 

Arşivci (5)

Kütüphaneci 

(2)
Arşivci (11)

Daire Başkanı



Arşiv Binamız Mart 2012’de hizmete girmiştir. 

Arşiv Binamız



Arşiv binamız arşivlerimiz için 

tasarlanmış ve inşa edilmiştir. 

6.600 m² depo alanı ve 1.384 m² 

ofis alanına sahiptir.

Arşiv Binamız



Arşiv Binamızda kompakt 

arşiv dolaplarıyla 

donatılmış uluslararası 

standartlarda 32 depo 

mevcuttur.

Arşiv Binamız



32%

68%
65 milyon sayfa (tahmini)

ve 9.000 çeşitli kayıt defterleri

 İdari Konular (%32)

(Protokol, konsolosluk işleri,        

ahval-i şahsiye, personel yazışmaları  

ve benzeri)

 Siyasi ve Ekonomik Konular (%68)

Arşiv belgelerimizin içeriği



E-Arşiv Projemiz

o 2014-2018 arasında üç aşamada toplam 51 milyon

sayfa belge sayısallaştırılmıştır.

o 200 bin sayfa belge Osmanlı Türkçesinden Türk

Alfabesine uyarlanmıştır.

o Dördüncü aşama için TÜRKSAT ile sözleşme 2 Eylül

2019 tarihinde imzalanmıştır.



E-Arşiv Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Proje çalışmaları için Kütüphane Okuma Salonları proje alanlarına dönüştürülmüştür.

Bilişim altyapısı ve donanımı, ofis araç ve gereçleri, sarf malzemeleri temin edilmiştir.



İş Akışı – 1. Ayrıştırma İstasyonu

Ayrıştırma Alanında Arşiv

Malzemesinin;

1. Fiziki temizliği yapılır.

2. Sayısı tespit edilir. 

3. Asitsiz gömleklere yerleştirilir. 



İş Akışı – 2. Tarama İstasyonu

Tarama istasyonlarında arşiv malzemesi hassas veya hızlı tarayıcılarla elektronik

ortama aktarılır.



İş Akışı – 3. Endeksleme ve Kalite Kontrol İstasyonu

o Taranmış olan arşiv malzemesi tek tek

incelenerek endekslenir ve katalog bilgileri

oluşturulur.

o Kalite Kontrol aşamasında arşiv malzemesinin

endeks bilgileri, çözünürlük ve okunabilirlik

kalitesi kontrol edilir. 



Belgelerin depolarda korunması

o Arşiv malzemesi asitsiz

kutular içinde kompakt raf

sistemiyle donatılmış olan

depolarımıza yerleştirilir.

o Her kutu barkodludur.

Barkod sistemi sayısal 

arşivden seçilen bir belgenin 

aslına kolay ve hızlı 

erişilebilmesine imkan tanır.



E-Arşiv Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar

o Arşivimizin sayısal 

suretlerinin kaydedildiği 

donanım ve yedekleme 

üniteleri tesis edilmiştir.



Osmanlıca Belgelerin Türk alfabesine Uyarlanması

o 1919-1928 yılları arasındaki 

belgeler Osmanlı Türkçesiyle 

yazılmıştır.

o Yaklaşık 700 bin sayfa belge 

Türkçeye uyarlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti

Prag Elçiliği 

Aded 

Umûmî 425

Husûsî 351

Hâriciye Vekâleti Celîlesine

Türkiye sefir-i kebiri olarak tayin edilen İngiltere’nin bura sefiri

Mr. Clark dün Londra’dan geldi. Kendisi ile bugün görüştüm.

Çok nazik ve mültefit davrandı. Türkiye’ye gideceğinden dolayı

derin bir memnûniyyet izhâr ediyordu. Türkiye ile olan a’anevî

münasebaât-i dostaneyi inkişâf ettirmeye çalışacağından dolayı

bahtiyâr olduğunu, temeddüne doğru şayan-ı taktir bir cehd ile

ilerleyen yeni Türkiye’nin çok (enteresan) olduğunu, demokratik

esâsât üzerine yeni teşekkül eden Türkiye Cumhûriyeti’nde

çalışmaya başlarken beş sene evvel yeni doğan ve teessüs eden

Çekoslavakya’ya geldiği zamanki vaziyyetini düşündüğünü ve bu

iki vaziyyet arasında müşâbehet gördüğünü burada mesâîsinde

muvaffak olduğunu zannettiğini Türkiye’de de aynı suretle

çalışarak muvaffak olacağını ve mevcûd dostluğu ve samimi

münasebâtı tezyid etmeğe gayret edeceğini söyledi. Bu seneli

bütçemizin tevzin edilmesini çok şâyân-ı takdir bulduğunu ve

tevâzzünün müstakbel inkişâf-ı mâlî ve iktisâdîmiz için ondan

sonra İngiltere’ye gidecek ve tekrar veda için buraya gelerek

buradan memleketimize azîmet edecektir. Teşrîn-i evvel

nihayetlerine doğru İstanbul’da bulunabileceğini tahmin

etmektedir. Efendim.

10 Ağustos 1926

Prag Elçisi



Gizliliği Kaldırma Komisyonları

Muvazzaf Büyükelçilerden oluşan Arşiv 

Gizliliği Kaldırma Komisyonları faaliyettedir. 

150 bin sayfadan fazla belge Gizliliği Kaldırma 

Komisyonlarınca incelenmiştir. 

Gizliliği kaldırılan belgeler, açık ve tasnif dışı 

belgelerle birlikte BETSİS üzerinden 

araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.



Arşivlerimizde Araştırma

o Arşivimiz internet sayfası diad.mfa.gov.tr

2019 yılı Ağustos ayında faaliyete geçmiştir. 

o Araştırmacılar internet sayfamız üzerinden  

Devlet Arşivleri sistemine bağlanarak 

arşiv belgelerimizi inceleyebileceklerdir.

o Yeni yayınlarımız internet sayfamıza e-kitap olarak yüklenmektedir.

o Bakanlığımızın 1953-2000 yılları arasındaki yayınları 

(Tarihçe, Günce, Belleten, Yıllık) sayfamıza e-kitap olarak yüklenmiştir.

o Tarihi belgeler ve anlaşmalar yıldönümlerinde sayfamızdan yayınlanacaktır.

http://www.diad.mfa.gov.tr/


Diplomatik Arşiv Yayın Projelerimiz

• Akademisyenlerle işbirliği içinde, arşivimizden

akademik içerikli yayınlar hazırlanmaktadır.

• Yeni yayınlarımız Milli Mücadele Diplomasisi;

Filistin; 1937 Sadabat Paktı; 1939 Üçlü İttifakı ve

Saraçoğlu Moskova görüşmelerini konu

almaktadır.

• Milli Mücadelenin 100. yılı için hazırlanan «100.

yılında 1919: Arşivimizden Belgeler» özel

yayınımız Büyükelçiler Konferansı sırasında

kamuoyuyla paylaşılmıştır.



Bakanlığımız Kütüphanesi

Bakanlığımız “Ömer Haluk Sipahioğlu Kütüphanesi”nde

o130 kişilik 415 m² okuma salonu

o727 m² kitap koleksiyon salonu mevcuttur.

Kütüphanemizde 

o19.460 basılı kitap

o252 e-kitap bulunmaktadır.

Kütüphanemiz Koleksiyonu

oTürk dış politikası, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, tarih alanlarında

kitaplar, referans kaynakları ve 1.620 nadir eserden oluşmaktadır. 



Uluslararası İşbirliklerimiz 

o İstanbul'da 7-9 Nisan 2016 tarihleri

arasında düzenlenen "Diplomasi ve Dış

Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü

Uluslararası Sempozyumu"na iştirak

edilmiştir.

o 5-7 Haziran 2019 tarihlerinde Berlin’de

düzenlenen "15. Uluslararası Diplomatik

Belge Editörleri Konferansı"na (ICEDD)

katılım sağlanmıştır.

o Bugüne kadar çok sayıda yerli ve yabancı

kuruma ve heyete arşivimiz tanıtılmıştır.



Uluslararası İşbirliklerimiz 

o 19 ülkeyle Diplomatik Arşivler Arası

İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştır:

Afganistan Arnavutluk Benin

Burundi Çad Etiyopia

Gabon Gambiya Gine

Maldivler Mali Moğolistan

Portekiz Polonya Kongo DC

K. Makedonya Nijer Tacikistan

Dominik Cum.



DİPLOMATİK ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEŞEKKÜR EDERİZ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binası

Çiğdem Mah. 1549 Cad. No: 4, Çankaya, Ankara 
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