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PTT’nin KEP 
hizmetleri devri başladı

Kayıtlı e-posta hizmetlerinin BTK koordinasyonuyla 
başlatılmasını PTT Genel Müdürü Tural, “Artık 
e-posta, hukuki hale getirildi” diye değerlendirdi.

Elektronik ortamda oluşturulan 
bir belgenin, kişi ve kurumlar 
arasında hukuken geçerli 
olmasını sağlamak ve 

e-imza kullanımını yaygınlaştırmak 
için oluşturulan bir sistem olan 
Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri 
(KEP), Posta Telgraf Teşkilatı 
Genel Müdürlüğü (PTT) ve Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
koordinasyonu ile başlatıldı. PTT’nin 
KEP tanıtım töreni, 17 Ocak 2013’te 
Rixos Otel’de düzenlendi. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, BTK Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer, PTT Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Osman Tural açılış 
konuşmalarını gerçekleştirdiler.
“Artık e-posta hukuki hale getirildi. 
Avrupa Birliği (AB) ve dünya normlarına 
uygun hale geldi” diyen PTT Genel 
Müdürü Tural,  sistem hakkında bilgi 
verdi. Tural, KEP hizmetlerinde, 
istenmesi halinde göndericiye, cep 
mesajı veya başka yollarla bilgi 
verileceğini de bildirdi.
BTK Başkanı Acarer, siber güvenlik 
ile KEP hizmetlerinin birbiriyle ilişkili 
olduğuna değinip KEP hizmetlerinin 
bilgi güvenliğini sağlamada önemli bir 
araç olacağını kaydetti. KEP hizmetinin 
kısa bir süre sonra resmi işlemlerin 
önemli aracı haline geleceğini 
vurgulayan Acaer, e-imzada ortamın 

güvenli olmamasının en önemli sorun 
olduğunu, KEP hizmetleri ile bu sorunun 
ortadan kalktığını söyledi. BTK’nın hizmet 
sağlayıcıları yetkilendirdiğini anımsatan 
Acarer, PTT’nin kurumun belirlediği tüm 
standartları gerçekleştirdiği ve yetkilendirilip 
faaliyete başlayan ilk kuruluş olduğunu 
belirtti.

Eleştiren devletten “e”leştiren devlete geçtik
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Yıldırım ise, daha önce devlet dairelerinde 
yazılan resmi yazıların, bu yazıların altına 
basılan mühürlerin ve bu yazıların zarfa 
konulup gönderilme işinin artık elektronik 
hale geldiğini anlattı. Bu işin, elektronik yani 
sanal ortamda güvenli haberleşme sistemi 
olduğunu kaydeden Yıldırım, “KEP sanal 
ortamda güvenli haberleşme sistemidir. 
Burada yapılan her işlem hukuki sonuç 
doğurur” dedi.
Bir Çin atasözünde, binlerce kilometrelik 
yolculukların bile “tek bir adımla” başladığının 

anlatıldığını belirten Yıldırım, bugün binlerce 
kilometrelik adımların tek bir tuşla başladığını, 
binlerce kilometrelik yolculukların saniyeler 
sürdüğünü söyledi. Artık binlerce kilometrelik 
yolculukların tek bir tuşla yapıldığını, 
sanal ortamın gücünün de buradan ortaya 
çıktığını vurgulayan Yıldırım, “Sanal ortamda 
yapılan işler zamandan da maliyetten de 
tasarruf sağlıyor. Devlet-vatandaş gerginliği 
yaşanmıyor. Eleştiren devletten, ‘e’leştiren 
devlete geçiş yaptık. 570’e varan değişik 
kalemde e-devlet kapısında hizmet veriliyor. 
2013 e-devlet hizmetlerinde hamle yılıdır” diye 
konuştu.
“Kalite asla tesadüf değil, akıllı bir gayretin 
sonucudur” diyen Yıldırım, yapılan işlerin 
tesadüfî olmadığını, arkasında 4 yıllık zahmetli 
bir çalışma yürütüldüğünü, hukuki altyapı, 
yazılım ve donanımın yapıldığını söyledi. 
Daha sonra, PTT Genel Müdürü Tural, Bakan 
Yıldırım’ın e-postasına, güvenli ve resmi belge 
niteliği taşıyan elektronik posta gönderdi.
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