TELEKOMÜNİKASYON KURUMU
Basın ve Tüketiciler ile İlişkiler Müşavirliği

BASIN BÜLTEN
Telekomünikasyon Kurumu, e-imza uygulamaları için ikincil düzenleme
çalışmalarını kapsamlı şekilde sürdürüyor.
Telekomünikasyon Kurumu, Ankara, 15.03.2004
Kamuoyu tarafından da bilindiği gibi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 23 Ocak
2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu
Kanun ile Kurumumuz; elektronik imza uygulamasının güven ve düzen içerisinde yapılabilmesi
için gerekli ikincil düzenlemeleri yapmak ve denetlemek ile görevlendirilmiştir.
Kanunun Kurumumuza verdiği görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla, 26.01.2004
tarihinde Kurum bünyesinde E-İmza Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Grup, Kurumumuza
verilen görevlerin zamanında ve layıkıyla yapılabilmesini sağlamak için yoğun olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.
Kurumumuz, yönetişim anlayışının bilincinde olarak, kamu kurum ve kuruluşları, özel
sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversite temsilcilerinin etkin olarak katılacakları bir çalışma
süreci öngörmüştür. Bu çerçevede, ilgili taraflarla tanışmak ve görüşlerini almak amacıyla 8
Mart 2004 Pazartesi günü saat 14:30’da Kurumumuz merkezinde “E-İmza 1. Ulusal
Koordinasyon Toplantısı” düzenlenmiştir. 47 kurum ve kuruluştan toplam 92 kişinin katıldığı
toplantıda, e-İmza Kanunu üzerine katılımcılara sunuş ve bilgilendirmeler yapılmış ve
ardından e-İmza Kanununun uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler ile Kurumdan
beklentiler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantı sonunda alt çalışma
grupları kurulması ve kurumlardan yer almak istedikleri grupları belirleyerek Kurumumuza
bildirmeleri kararı alınmıştır.
İlgili tarafların bildirimleri üzerine Kurumumuz alt çalışma gruplarının
koordinatörlerini, grupta yer alacak tarafları, çalışma program ve takvimlerini belirleyecektir.
13 Nisan 2004 tarihinde 2. Ulusal Koordinasyon Toplantısı yapılarak çalışma gruplarının
programlarına ve takvimlerine tüm ilgili tarafların katılımıyla son hali verilecek ve çalışma
grupları aktif olarak çalışmaya başlayacaklardır.
Kurumumuz, ülkemizde her alanda büyük değişimlere ve gelişmelere sebep olacak eimza hususunda, önünde bir yıl gibi kısa bir süre var olmasına rağmen, ülkemizin teknolojik
gelişmelere ilgili insan potansiyeli, konuyu büyük bir heyecan ve ilgi ile takip eden kamu
kurum ve kuruluşları, özel sektörü, sivil toplum örgütleri ve üniversiteleri ile birlikte 23 Ocak
2005 tarihine kadar çalışmalarını tamamlayacağı inancındadır.
Kamuoyunun bilgilendirilmesini teminen saygıyla sunulur.
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