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“Kayıtlı e-Posta” yönetmeliği yayımlandı

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek 
olan “kayıtlı e-posta sistemi-KEP“ 

ile yasal tebligat, elektronik ortama 
taşınacak, elektronik yazışmalar 

kayıt altına alınacak.

Elektronik ortamda yapılan 
gönderilerin ne zaman yapıldığı, 
gönderici ve alıcının kim olduğu 
ve gönderilen ileti ve eklerinin ne 
olduğunun kesin olarak tespitini 

sağlayan “kayıtlı elektronik posta” (KEP) 
sisteminin esasları belirlendi. 1 Temmuz 
2012 itibariyle yürürlüğe girecek olan Bilgi 
Teknolojileri İletişim Kurumu’nun (BTK), 
“Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” ile 
“Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili 
Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”i 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, 
KEP sisteminin hukukî ve teknik yönleri ile 
işleyişine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 
Söz konusu düzenlemeler, aynı tarihte 
yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret 
Kanunu (TTK) ile birlikte bilgi toplumu 
hizmetlerinin hukuka girmesine olanak 
tanıyan hükümler içeriyor. Bilindiği gibi, 
6102 sayılı yeni (TTK), her sermaye şirketinin 
bir İnternet sitesi açması, yönetim ve genel 
kurullarının elektronik ortamda yapılabilmesi 
ile kanunen yapması gereken ilan ve kamu 
açıklamalarının şirket İnternet sitesi üzerinden 
gerçekleştirilmesini zorunlu tutuyor (-ki bu 
hüküm 1 Ocak 2013’te yürürlüğe girecek). 
Yönetmeliğe göre “KEP” hizmeti BTK 
tarafından yetkilendirilecek “kayıtlı elektronik 
posta hizmet sağlayıcısı-KEPHS” şirketler 
tarafından ve gerekli koşulları sağlaması 
halinde Tebligat Kanunu’na göre elektronik 
ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış 
idare (PTT) tarafından verilebilecek. Avrupa 
Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nün 
(European Telecommunications Standards 
Institute -ETSI) yayımladığı standartlar 
çerçevesinde sunulacak KEP hizmeti, KEPHS 
üzerinden çalışacak sistemde, e-posta 
gönderimi ve alımı sürecindeki her bir 
adım elektronik imza ve zaman damgası ile 
kaydedilecek.
KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları 
veya muhatapları arasında KEP hesabı 

vasıtasıyla hukuki ve teknik güvenliğe sahip 
bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve 
güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla 
kullanılacak. KEP hesabı almak isteyen 
gerçek veya tüzel kişiler KEPHS’na başvuruda 
bulunacak. KEPHS olmak isteyenler, yapacağı 
başvuruda KEPHS olma talebini içeren 
dilekçeyi ve bu Yönetmelikte yer alan bilgi ve 
belgeleri eksiksiz olarak BTK’ya sunacak. BTK 
tarafından kabul edilen başvuru incelemeye 
alınıp inceleme iki ay içinde sonuçlandırılacak. 
Başvuruda istenen bilgi ve belgelerde 
yer alan hususları eksiksiz olarak yerine 
getirdiği tespit edilen başvuru sahipleri BTK 
tarafından KEPHS olarak yetkilendirilecek 
ve kişi kullanıma başlayacak. Bu sistem 
içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi 
ve alınması dışında elektronik belgelerin 
saklanması, güvenli iletişim ve elektronik 
ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri gibi  
hizmetler sunabilecek.

KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu 
hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu 
kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmünde 
olacak ve aksi ispat edilinceye kadar kesin 
delil sayılacak. KEP hesabı kullanılarak 
gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukuki 
sonuçlar hesap sahibi üzerinde dolacak. 
KEPHS’nin ortaklarının, yöneticileri ve 
istihdam ettiği veya ettirdiği personeli, kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha 
fazla süreyle hapis cezası almamış ya da 
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine 
karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlardan, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından hüküm giymemiş olması 
gerekecek. Bu kriterler, KEPHS’nin tüzel kişi 
ortaklarının yöneticileri için de aranacak.
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