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2013’ün ilk yarısında öncelikle bankacılık, finans, telekom ve kamu 
sektörlerinde uygulamalarla başlaması beklenen KEP’in, kamu 
ve özel sektörde verimlilik ve tasarruf sağlayıp ülkemizin özgün 

uygulamalarıyla dünyada öncü ülkelerden biri olabilme fırsatını yakalayabileceği 
değerlendiriliyor.

Kayıtlı Elektronik Posta

Ülkemizde özellikle iş ve ekonomi 
dünyasına köklü değişiklikler 
getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde 
değiştirecek olan Yeni Türk Ticaret 
Kanunu (yeni TTK), bilgi ve iletişim 
teknolojileri açısından da önemli 
bir düzenleme olacak. Yeni TTK’nın 
özellikle de “Elektronik İşlemler ve Bilgi 
Toplumu Hizmetleri” başlığı altında 
yer alan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 
sistemi ile ilgili düzenlemeler başta 
elektronik tebligat olmak üzere birçok 
şekilde yaşamımızda yer alacak.

İnternet’in artan kullanımı ile birlikte 
en önemli iletişim araçlarından biri 
olan e-posta, sadece kişisel değil, aynı 
zamanda kurumlar arası iletişimin 
de bir parçası oldu. Bununla birlikte; 
e-posta yoluyla iletilen özellikle resmi/
ticari belgelerin ve yazıların gönderici/
alıcı açısından teknik güvenilirliği ve 
yasal geçerliliği büyük önem taşıyor. 
Standart elektronik posta ile iletişim 
veya belge paylaşımı yasal olarak 
geçerli sayılmayan ve inkâr etme 
hususunu içeren bir iletişim şekli. 
Bununla birlikte; Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) (Registered E-Mail: REM) 
adı verilen iletişim şekli ise yasal 
olarak geçerli ve teknik olarak güvenli 
elektronik posta olarak kabul ediliyor. 

Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin
TBD Ankara YK Üyesi
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KEP Sistemi

Gönderilen veya alınan, elektronik olarak arşivlenen veya basılı olarak saklanan 
bir e-posta mesajının mevcut düzenlemelere göre kendiliğinden kesin delil niteliği 
bulunmuyor. Standard e-posta mesajlarının içeriğinin değiştirilebilmesi, gönderici 
olarak görünen kişi tarafından gönderilmemiş olabilmesi, e-postanın gönderilmiş 
veya alınmış olduğunun veya zamanının kanıtlanamaması standart e-posta 
sisteminin bilinen başlıca problemleri ve eksiklikleri arasında yer alıyor. 

Kayıtlı elektronik posta, kısaca yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli 
elektronik posta olarak tanımlanabilir. KEP sistemi e-imza ve zaman damgası 
kullanılarak, bir e-postanın ekleriyle birlikte iletildiğini garanti altına almayı, 
gönderici ve alıcı tarafların kimliğinin, gönderilen iletinin içeriğinin başkalarınca 
değiştirilmediğinin ve iletim zamanının kesin olarak tespit edilebilmesini ve garanti 
altına alınmasını sağlıyor.  Böylece; sistem içerisinde yer alan taraflar arasında, 
gönderici taraf iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine 
ulaşmadığını ve iletim zamanını inkâr edemiyor. KEP sistemine ait bu özellikler ve 
KEP sisteminin işleyişi sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de gösteriliyor.
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KEP sistemi ile yapılabilecek işlemler

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı 
kurum, kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gön-
derilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak 
elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, 
tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecek. Bu işlemleri şu şekilde 
sıralayabiliriz:
• E-fatura/e-ekstre/e-talimat
• E-tebligat/e-bildirim/e-ihtar/e-ihbar/e-itiraz/e-teyit
• E-beyanname/e-bildirge
• E-ihale/e-teklif
• E-ticaret/e-sipariş 
• E-başvuru/e-dilekçe 
• E-yazışma/e-toplantı çağrısı

Ayrıca kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin 
gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belge-
lerin güvenli bir ortamda saklanması da bu sistemin içinde yer 
alabilecek.

Kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcısı

Kayıtlı elektronik posta hizmetleri, “güvenilir üçüncü taraf 
(trusted third party)” rolünde olan ilgili otoriteden, ülkemizde 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK), yetki almış 
ve denetlemelere tabi bir güven kurumu niteliğindeki “kayıtlı 
e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)”sı üzerinden geçiyor. Kısaca 
KEP sistemi, e-posta haberleşmesinin özel bir sistem üzerind-
en KEPHS vasıtasıyla işletiliyor.

Yönetmeliğe göre, KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu 
hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat 
edilinceye kadar kesin delil sayılıyor. KEPHS’ler, KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine 
ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye 
veya kişilere ait bilgileri içeren kayıtları en az 20 (yirmi) yıl süreyle saklayacak.

KEPHS’ler; güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, 
hizmetlerin belirlenen kalitede sunulabilmesini teminen gerekli idarî ve teknik imkân ve ka-

biliyetlere sahip olmak ve bu sistemlerde kişisel verilerin 
korunmasına ve bilgi güvenliğinin, iş sürekliliğinin ve olay 
yönetiminin sağlanmasına ilişkin BTK tarafından çıkarılan 
ikincil düzenlemelerde belirlenen kurallara ve koşullara uy-
mak ile de yükümlü. 

KEPHS, KEP sistemine ilişkin ana ve yedek sistemlerini 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmak zo-
runda. KEPHS’nın gönderilerin iletimi işlemlerinin yanında 
ikinci en önemli temel işlevi, KEP delillerini üretmesi ve hesap 
sahibinin veya işlem yetkilisinin talep etmesi hâlinde gerçek 
zamanlı olarak doğrulanmasını sağlamak olacak.

Bu arada KEPHS, gönderilerin içeriğinin kopyasını tutmuyor 
veya saklamıyor, sadece iletim işlemlerini gerçekleştirip bu 
işlemlerle ilgili delilleri üretip sağlıyor. KEPHS, KEP sistemi 
içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi ve alınması 
dışında elektronik belgelerin saklanması, güvenli iletişim 
ve elektronik ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri 
gibi katma değerli hizmetler sunabilir. Gönderilerin KEPHS 
tarafından da saklanması ancak göndericinin izniyle müm-
kün olabilir ve katma değerli bir hizmet olduğundan ayrı bir 
anlaşma gerektirir. Her tüzel veya gerçek kişi kullanıcı mut-
laka aynı KEPHS’den da hizmet almak zorunda değil, farklı 
hizmet sağlayıcılardan kayıtlı e-posta adresi ve hizmeti alarak 
güvenli ve yasal geçerli şekilde birbirleriyle iletişim kurabi-
lirler. 

Yönetmeliğe göre, ülkemizdeki KEPHS olmak için, KEP sis-
temi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirketler ile 
gerekli koşulları sağlaması halinde, 11/2/1959 tarihli ve 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili 
olan PTT başvuru yapabilir.  Kamu kurumları, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşları gibi 
yapıların da kendilerinin tüzel kişilik olarak KEPHS olmak üzere başvuru yapamayacaklar, bir 
anonim şirket kurmaları veya kurulu olan birine iştirak etmeleri halinde başvurabilecekler.
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Ülkemizdeki durum ve mevzuat

Ülkemizde KEP konusundaki ilk yasal düzenleme, 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan yeni TTK ile yapılmıştır. Yeni TTK’nin 18. maddesinin 3. bendine göre,
 
“Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden 
dönmeye ilişkin ihbar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü 
mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı 
elektronik posta sistemi ile yapılır” 

ve yine aynı kanunun 1525. maddesi 2. bendine göre 

“… Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistem üzerinde yapılacak 
işlemlere ve hukuki sonuçlarına, bu sistem içerisinde yer alacak 
kayıtlı elektronik posta adresi sahibi şirketler, gerçek kişiler ile 
kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlük-
lerine, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının işleyişine, 
yetkilendirilmesine, denetimine ilişkin usul ve esaslar bu kanunun 
yayımından itibaren beş ay içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.”
Kanunun hükümlerinde belirttiği üzere, KEPHS yetkilendirme-
leri ve denetimleri, dünyadaki uygulamalar ve yasal düzenleme-
ler doğrultusunda, BTK tarafından yapılacak. BTK tarafından 
hazırlanan ikincil düzenlemeler olarak KEP Yönetmeliği ve Tebliği 
25 Ağustos 2011 tarihinde ve KEP Adresleri ve Rehberi Usul ve 
Esasları Tebliği ise 16 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
 
Kayıtlı elektronik posta, Yönetmelikte “elektronik iletilerin, gön-
derimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin 
olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” 
olarak tanımlanırken KEP iletisi de “KEP sistemi içerisinde 
KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’nin işlem 
sertifikası ile imzalanmış ileti” olarak ifade edildi.

Ayrıca 6099 sayılı “Tebligat Kanunun ve Diğer Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Dair Kanun”un 2. maddesinde belirtilen ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na 
eklenen «E-Tebligat» maddesinde şu hükümler şekilde yer alıyor:

• Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, 
elektronik yolla tebligat yapılabilir. 
• Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat 
yapılması zorunludur. 

Yukarıda belirtilen 6099 sayılı Kanun’daki e-tebligat hükümleri yayımı tarihinden (19 Ocak 
2011) itibaren 2 yıl sonra yürürlüğe girecek olmasından dolayı bu hususlarda çıkartılacak olan 

yönetmeliklerin takip edilmesi yerinde olacar. Adalet 
Bakanlığı’nca hazırlanan taslak E-Tebligat Yönetmeliği’nde 
elektronik tebligat adresi; “Muhatap ve tebligatı çıkaran 
merciye ait olan elektronik tebligata elverişli kayıtlı ele-
ktronik posta adresi” olarak tanımlanıyor.

KEP hesabının, hesap sahibi tarafından kendi nam ve 
hesabına kullanılması esastır. Hesap sahibinin tüzel kişi 
olduğu durumlarda; KEP hesabı, Yönetmelik hükümler-
inde belirtilen şekilde yetki verilmiş olan işlem yetkilisi 
tarafından hesap sahibinin nam ve hesabına kullanılır.  
KEP hesabı kullanılarak yapılabilecek işlemler ve 
sonuçları KEPHS ile hesap sahibi arasında imzalanan 
sözleşme veya taahhütname ile belirlenir. Hesap sa-
hibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek 
gelen iletileri kontrol etmesi esastır. Mücbir sebep 
hâlleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda o 
işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine 
ulaştığı ve okunduğu kabul edilir. KEP hesabı kullanılarak 
gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukukî sonuçlar he-
sap sahibi üzerinde doğar.

KEP adresi sahibi gerçek veya tüzel kullanıcıların (gön-
derici veya alıcı), gerçekten o kişi olduklarının adres tahsi-
si/sağlanması aşamasında tespit edilmesi, hesap sahibinin 
KEP adresiyle ilgili yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının 
farkında olması ve bunları bir sözleşme ve taahhütnameyi 
bizzat imzalayarak beyan etmesi büyük önem arz taşıyor.  
Mevzuatımıza göre, KEP sisteminde “gönderici” gerçek 

veya tüzel kişilerin, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde nitelikli 
elektronik sertifika sahibi olması ve KEP adreslerinin kullanıma açılmasını güvenli e-imzaları 
ile onaylaması ve KEP gönderilerinde güvenli e-imza kullanması zorunludur. “Alıcı”ların güvenli 
e-imza sahibi olma zorunluluğu yoktur, elle atılan ıslak imzalarıyla veya güvenli e-imza ile KEP 
hesaplarının kullanıma açılmasını onaylayabilirler.
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KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile 
KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

Değerlendirme

Hukuken geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde elektronik posta yoluyla iletişim ve belge 
paylaşımı günümüzde resmi ve ticari açılardan en temel ihtiyaçlarından biri haline geldi. 5070 
Sayılı E-İmza Kanunu’nun “e-belge”yi ilk defa yasal hale getirmesinden sonra, Yeni TTK’nin KEP 
ile ilgili maddeleri ile ülkemizde ilk defa “e-belge paylaşımı/iletimi”ni de yasal geçerli (senet 
hükmünde kesin delil) niteliği kazandı. 

KEP, e-devlet ve e-ticaret gibi tüm e-dönüşüm uygulamalarının bütün boyutlarıyla hayata 
geçirilebilmesi açısından stratejik önemi haiz bir araç. Kâğıt, arşiv, postalama ve işlem maliyet-
lerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, 
resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesine ve çevrenin 
korunmasına yüksek oranda katkı sağlayacak. KEP sistemi, elektronik belge paylaşımı ve iletimi 
dışında çok çeşitli güvenli arşivleme gibi katma değerli servislerin de sunulabileceği, e-imza ve 
zaman damgasının yaygın ve yoğun olarak kullanılacağı yasal geçerli ve güvenli yeni bir iletişim 
alanı olacak.

KEP hizmetlerinin, BTK’den yetki alacak KEPHS’ler aracılığıyla, ülkemizde de 2013 yılının ilk 
yarısında öncelikle bankacılık, finans, telekom ve kamu sektörlerinde uygulamalarla başlaması 
bekleniyor.  KEP’in, kamu ve özel sektörde sağlayacağı verimlilik, tasarruf ve yararlar ile 
ülkemizin özgün uygulamalarıyla da dünyada öncü ülkelerden biri olabilme fırsatı ve olanağına 
sahip olduğu değerlendiriliyor. 
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