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10 Ekim Dünya Elektronik Belge Günü*

Elektronik Belgelere Özen Göstermek İçin 10 Neden
Amerika’da Devlet Arşivciler Konseyi (The Council of State Archivists, CoSA), kamu kurum ve kuruluşlarnn elektronik belgelere erişiminin
iyileştirilmesi kapsamnda 2011 ylnda Devlet Elektronik Belge Girişimi'ni (State Electronic Records Initiative, SERI) başlatmştr. 2011 ylnda
bu girişiminin bir parças olarak 10 Ekim “Elektronik Belge Günü” ilan edilmiştir. Elektronik belgelerin ve dijital koruma konularnn kamu
kurumlar, kamuoyu, ilgili meslek kuruluşlar ve diğer paydaşlar arasnda oynadğ kritik rol hakkndaki farkndalğ artrmak ve
yaşammzdaki önemini vurgulamak için tasarlanan “Elektronik Belge Günü” dünyada her yl 10 Ekimde çeşitli organizasyonlarla
kutlanmaktadr. Elektronik belgelere özen göstermek için belirlenen 10 neden;
1. Elektronik Belgeleri yönetmek yeni yürümeye başlayan bir bebeğin bakm gibidir. Elektronik belgelerin erişilebilir kalmas için düzen,
dikkat ve özen göstermek gerekir.
2. Elektronik belgeler çok hzl bir şekilde okunmaz hale gelebilirler. Kâğda dayal belgelerin saklama koşullarna bağl olarak binlerce yl
okunmas mümkünken elektronik ortamdaki belgeler birkaç yl içinde okunamaz hale gelebilir.
3. Belgelerin dijital ortama aktarlmş olmas, koruma işleminin sonu değil başlangcdr. Belge yönetimi giderleri açsndan dikkatli bir
planlama yaplmadğnda mali kaynaklar açsndan skntlar oluşabilir. Üstelik hukuken belgelerin üretildikleri ortamlar için geçerli olduğu
göz önünde bulundurulmaldr.
4. Sürekli, sonsuza kadar belgeleri depolayabileceğimiz bir ortam yoktur. Sabit sürücüler, CD, DVD’ler, manyetik bantlar veya diğer depolama
formatlarnn düzenli olarak bir programla test edilmesi ve belgelerin göç ettirilmesi gerekir. Belgelerin herhangi bir felakete uğramamas
için proaktif bir yönetim tarz benimsenmelidir.
5. Elektronik belgeler fiziksel olarak oluşmadğ için elektronik belgelerin izleri kolayca kaybolabilir. Belgelerin düzenli olarak saklanmas
onlarn gözetim altnda tutulmas ve diğer veri yğnlar arasnda kaybolmamas için gerekli tedbirlerin alnmas gerekir. Kullanşl bir
dosyalama sistemi bunun için önemli bir admdr.
6. Elektronik belgelerin kopyalarn oluşturmak ve bunlar başkalaryla paylaşmak kolaydr ancak bu belgelerin doğruluğu konusunda
endişeler doğurabilir. E-belgelerin uygunsuz bir şekilde değiştirilmediğinden emin olmak için ekstra güvenlik önlemleri almak gereklidir.
7. Elektronik belgelerin korunmasnn planlamas için en uygun zaman belgelerin üretildikleri zamandr. Belgelerin nasl korunacağ ile ilgili
aksiyonlar için yazlm değiştirme zaman beklenmemelidir.
8. Satn aldğnz hiçbir “Elektronik Belge Yönetim” yazlm tüm belgelerinizle ilgili sorunlar tam anlamyla çözemez. Satclarn tüm
söylemlerine rağmen, e-belgelerin yönetimi ve korunmas için sihirli bir değnek bulunmamaktadr. Bunun için kurumsal planlama yapmak
daha doğru sonuçlarn alnmas anlamna gelecektir.
9. Elektronik belgeler kamunun ve vatandaşlarn haklarn koruma konusunda son derece önemli katklar sağlayabilirler.
10. Şuan için sradan görünseler bile, elektronik belgeler geleceğin araştrmaclar için tarihi belgeler sunma konusunda önemli bir misyona
sahip olacaklardr.
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