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“Dijital Temelli Yeni Hayat Formlarının Yönlendirici Gücü:
Elektronik Belge Yönetim Sistemleri” adlı e-Belge Günü Etkinliği
14 Ekim’de düzenlendi.
Elektronik belgelerin ve dijital koruma konularının kamu kurumları,
kamuoyu, ilgili meslek kuruluşları ve diğer paydaşlar arasında
oynadığı kritik rol hakkındaki farkındalığı artırmak ve
yaşamımızdaki önemini vurgulamak için “Elektronik Belge Günü”
dünyada her yıl 10 Ekimde çeşitli organizasyonlarla kutlanmaktadır.
Ülkemizde ilk kez e-BEYAS 2019 Sempozyumu’nda kutlanan
etkinlik bu yıl Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü ve
Türk Arşivciler Derneği koordinasyonuyla, 14 Ekim Çarşamba günü
“Dijital Temelli Yeni Hayat Formlarının Yönlendirici Gücü:
Elektronik Belge Yönetim Sistemleri” adlı etkinlikle kutlandı.
Dergimiz editör yardımcılarından Mehmet TORUNLAR’ ın
moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, dergimiz editörü Prof. Dr.
Fahrettin ÖZDEMİRCİ, dergimiz hakem kurulu üyelerinden Prof.
Dr. Niyazi ÇİÇEK ve Doç. Dr. Bahattin YALÇINKAYA ile
Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Başkanı Serkan
MENTEŞ konuşmacı olarak katılım sağladı.
Etkinlikte elektronik belge yönetimi konusu birçok açıdan ele alındı. Pandemi sürecinde kurumlarda
EBYS’lerin yönetiminde yaşanan problemler, yeni uygulamalar, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’teki son güncellemeler, elektronik belge yönetimi ve son
teknolojiler, geleceğe yönelik gereksinimler gibi farklı konular tartışıldı.
Online olarak gerçekleştirilen etkinlikte pandemi sürecinde uzaktan çalışma uygulamasıyla beraber
EBYS’ler de yaşanan problemler dile getirilerek, EBYS’lerin kurumlar açısından önemi bir kez daha
vurgulandı. Son dönemlerde hayatımıza giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(KVKK) elektronik belge yönetimindeki yeri, büyük veri teknolojisinin EBYS’ler kapsamında
değerlendirilmesi ve EBSY’lerde Standart Dosya Planı çalışmaları gibi yeni uygulamalar ve bu konuda
yürütülen çalışmalardan bahsedildi. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’te yapılan yeni düzenlemelerin EBYS’lere nasıl yansıdığı ve bu kapsamda sistemsel
sorunlar, mevzuatsal sorunlar ve uygulama sorunları da dile getirildi. Bunlara ek olarak, EBYS’lerde eimza, DETSİS, bilgi güvenliği, KVKK gibi konuların yönetiminin öneminden bahsedildi, bu yönetim
işlemlerinin kurumlarda ayrı bir birim tarafından meslek profesyonellerinin de bulunduğu alanında
uzman bir grup ile yürütülmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca kurumlarda elektronik belge yönetimi
noktasında politika eksikliği konusu, EBYS’ler ile kurum arşiv veri merkezi ilişkisi, e-arşiv yönetimi,
aksayan ve problemli noktalar, elektronik belgenin arşivlenme noktasında sürdürülebilirliği ve
gerçekliği konuları tartışıldı. Son olarak ulusal hafızanın oluşturulması konusundaki eksiklikler ile
üretilen elektronik belgelerin sürdürülebilirliği ve yönetimi noktasında Milli e-Arşiv ve Veri Merkezi
kurulmasının önemi vurgulandı.
Online olarak gerçekleştirilen etkinliğe https://www.youtube.com/watch?v=BKtCrsrp9Mg adresinden
erişim sağlayabilirsiniz.

