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BTK Sarıkaya: 
KEP uygulamaları yeni yeni geliştiriliyor, şimdilik herhangi bir sorun yaşanmıyor

Türkiye’de 
KEP’in oldukça 
yeni olduğunu 
belirten BTK Bilgi 
Teknolojileri Dairesi 
Başkanı Sarıkaya, 
KEP sistemiyle bilgi 
ve belge paylaşacak 
uygulamalar yeni 
geliştirilmeye 
başlandığı ve 
şimdilik herhangi bir 
sorun yaşanmadığını 
bildirdi. Sarıkaya, 
uygulamaları 
geliştirilip 
kullanıldıkça 
oluşacak sıkıntıların 
hızla giderileceğini 
söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Bilgi 
Teknolojileri Dairesi Başkanı K. Sacid Sarıkaya, ülkemizde 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) konusunun oldukça yeni 

olduğuna değindi. KEP Hizmet Sağlayıcılarının (KEPHS) 2013 yılı 
başında faaliyete başladıklarını anımsatan Sarıkaya, uygulamaların 
önümüzdeki dönemlerde artması ve yaygınlaşmasını beklediklerini 
vurguladı. 

Sarıkaya, KEP ve uygulamalarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 
öncülüğünde elektronik ortamda iletilen elektronik postaların 
içeriğinin değiştirilmeden muhataplarına teslim edildiğine dair 
delilleri sağlayan bir sistem olarak geliştirildiğine işaret etti. 
İşletilme prosedürleri, teknik formatlar, elektronik imza ve 
zaman damgasının KEP’e uygulanmasına ilişkin çalışmalar 
yapıldığını dile getiren Sarıkaya, bu hizmeti sunacak KEPHS’lerle 
birlikte çalışılabilirliğe ilişkin konuların belirlenmesi için Avrupa 
Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından Kasım 2008’de 
ETSI TS 102 640 standardı yayımlandığı ve standardın 2009, 2010, 
2011’de güncellendiğini belirtti.
İlgili mevzuat ve standartlar kapsamında özellikle KEPHS’lerin 
birlikte çalışabilirliğine ilişkin teknik ve idari gerekli hazırlıkların 
yapılmasının önem kazandığına dikkat çeken Sarıkaya, KEPHS’lerin 
birlikte çalışabilirliğine ilişkin teknik ve idari hususları belirlemek 
üzere Mart 2013’te başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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BTK Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı K. Sacid Sarıkaya, Bilişim Dergisi’nin 
sorularına şöyle yanıt verdi:  

-Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımına neden ihtiyaç duyuldu?

-Elektronik ortamda bilgi/belge paylaşımında yaygın olarak kullanılan elektronik posta,  iş 
ve işlemlerin kesintisiz devam etmesine olanak sağladığı için önemli bir araçtır. Ancak 
gönderilen, alınan, elektronik olarak arşivlenen veya basılı olarak saklanan bir elektronik 
posta (e-posta), mevcut düzenlemeler çerçevesinde hukuki geçerliliğe sahip değildir. Bu 
tür iletilerin içeriğinin değiştirilebilmesi, mesajın gönderici olarak görünen kişi tarafından 
gönderilmemiş olabilmesi, mesajın gönderilmiş veya alınmış olduğunun kanıtlanamaması 
gibi hususlar mevcut sistemin bilinen problemleri arasındadır. Bu nedenle bazı Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerin öncülüğünde elektronik ortamda iletilen elektronik postaların içeriğinin 
değiştirilmediğine ve muhataplarına teslim edildiğine dair delilleri sağlayan bir sistem olarak 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve uygulamaları geliştirildi. Bu çalışmalar ile birlikte KEP’in 
işletilme prosedürlerinin, teknik formatların, elektronik imzanın ve zaman damgasının 
KEP’e uygulanma şeklinin, bu hizmeti sunacak olan Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet 
Sağlayıcılarının (KEPHS) birlikte çalışabilirliğine ilişkin hususların belirlenebilmesi için 
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (European Telecommunications Standard 
Institute-ETSI) tarafından Kasım 2008’de ETSI TS 102 640 standardı yayımlandı ve 2009, 2010, 
2011 yıllarında güncellendi. 
KEP, yasal olarak “geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta” şeklinde tanımlanıyor.

KEP, bilinen e-postaya ilave olarak elektronik postanın;
• Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği,
• Alıcıya ulaşıp ulaşmadığı ve ne zaman ulaştığı,
• Alıcısı tarafından okunup okunmadığı  

ve ihtiyaç duyulması halinde e-postaya yeniden erişilebilmesi ile ilgili delil hizmetlerini 
sunan bir sistemdir. KEP sisteminde e-postalar, “güvenilir bir üçüncü taraf” rolünde olan 
KEPHS vasıtasıyla gönderilip alınıyor. KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu bir 
e-postanın göndericiden alıcıya iletilmesi esnasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin 
güvenli e-imza ve zaman damgası kullanarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet 
hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılıyor.
 

-KEP’in amacı, kapsamı ve yararları nelerdir?

-KEP, e-posta haberleşmesinin ileri mesajlaşma teknikleri, açık anahtar altyapısı (özellikle 
e-imza ve zaman damgası) ve kriptolojinin yoğun olarak kullanıldığı özel bir sistem üzerinden 
KEPHS’ler vasıtasıyla yapıldığı bir elektronik haberleşme altyapısıdır. Bu altyapı üzerinden 
güvenli e-posta haberleşmesinin hukuksal geçerliliğe sahip olarak yapılması ve güvenli 
olarak e-belgelerin saklanabilmesi sağlanabiliyor. Zaten KEP’in amacı da taraflar arasında 
güvenli ve hukuki olarak geçerli bilgi/belge paylaşımını sağlamak.

 -KEP sisteminden yararlanmak üzere nasıl başvuru yapılıyor?

-Kurumumuz tarafından hazırlanan ikincil düzenlemelerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
ile birlikte yürürlüğe girmesini müteakip mezkûr düzenlemeler kapsamında, KEPHS 
olmak isteyen taraflar Kurumumuza başvuruda bulunmuş ve PTT Genel Müdürlüğü 
10/09/2012 tarihi, TNB KEPHS 28/12/2012 tarihi ve TÜRKKEP 25/02/2013 tarihi itibariyle 
KEPHS olarak faaliyetlerine başladılar. 

KEP sisteminden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Kurumumuz tarafından 
yetkilendirilmiş olarak hizmet veren KEPHS’lerin herhangi birinden kendileri adına 
“kep.tr”  ile biten bir hesap açtırmak zorundalar. KEP hesabı almak isteyen gerçek 
kişiler nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen 
geçerli resmî belgelerle veya güvenli elektronik imzaları vasıtasıyla elektronik ortamda 
başvuruda bulunabiliyorlar. KEP hesabı almak isteyen tüzel kişiler (Ticari şirketler, kamu 
kurum kuruluşları vb) KEP hesabından kendi nam ve hesabına işlem yapacak gerçek 
kişi veya kişilere yani işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgileri ve 
yetkili olduklarını gösteren bilgi ve belgeler ile KEPHS’ye elektronik ortamda veya fiziki 
olarak başvuruda bulunabiliyorlar. Bundan sonra KEPHS mevzuat ile belirlenen gerekli 
kontrolleri yaptıktan sonra KEP hesabı başvurusunu kabul eder, KEP hesabını oluşturur 
ve oluşturulan KEP hesabına ilişkin bilgileri başvuru sahibine güvenli bir şekilde teslim 
eder.

-Türkiye’deki KEP mevzuatından söz eder misiniz?

-KEP sisteminin kanuni dayanağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18 inci maddesinin 
üçüncü bendinde yer alan hükümler ile oluşturulmuş ve yine mezkûr Kanun’un 1525 
inci maddesinin ikinci bendi ile de KEP sistemine, KEPHS’lerin hak ve yükümlülüklerine, 
yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin ikincil düzenlemeleri yapmak üzere 
Kurumumuz görevlendirildi. Bu kapsamda; Kurumumuz tarafından hazırlanan “Kayıtlı 
Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kayıtlı 
Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ” 25/08/2011 
tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Müteakiben Yönetmeliğin 9’uncu 
maddesinin altıncı fıkrası ile 24’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak 
hazırlanan “Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine 
İlişkin Tebliğ” 16/05/2012 tarihli ve 28294 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. 

Ayrıca “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 
16’ ncı maddesinin (m) fıkrası ile KEPHS’lere kullanma yükümlülüğü getirilen “işlem 
sertifikasının” 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 
yine Kurumumuz tarafından yetkilendirilen ESHS tarafından oluşturulması, iptali ve 
yenilenmesi ile KEPHS’ler tarafından bu işlem sertifikasının kullanılmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemek üzere 06/06/2012 tarihli ve 2012DK-15259 sayılı İşlem Sertifikasına 
İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Kurul Kararı yayımlandı.
 
Yönetmelik hazırlanırken 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu hazırlayan Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’nın da görüşü doğrultusunda “Kayıtlı elektronik posta hesabı başvurusu” 
başlıklı 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile KEPHS’ye, tüzel kişiler tarafından 
sunulan bilgi ve belgeler için Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) tarafından Ticaret 
Siciline kayıtlı tüzel kişilere verilen tekil numara (MERSİS No) ile doğrulama yükümlülüğü 
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getirildi. Ancak faaliyete başlayan KEPHS’lerin 
KEP Hesabı adreslerini oluşturabilmeleri ve 
tüzel kişiler tarafından kendilerine beyan edilen 
MERSİS No’nun sistem üzerinden çevrimiçi 
kontrolünün yapılabilmesine ilişkin söz konusu 
Bakanlık ile yapılan görüşmelerde Merkezi 
Sicil Kayıt Sisteminin başlatılabilmesi için 
gerekli çalışmaların halen devam ettiği bilgisi 
edinildi. Bu nedenle KEP hesabı adreslerinin 
oluşturulabilmesi ve herhangi bir problem 
yaşanmaması için  “Kayıtlı Elektronik Posta 
Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı 
Adreslerine İlişkin Tebliğ” de bazı değişikliklerin 
yapılmasının gerekli olduğu kanaatine varıldı ve 
06/03/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi 
ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine 
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Tebliğ” ile söz konusu Tebliğ’de değişiklik 
yapıldı. Kurumumuz tarafından hazırlanan ikincil 
düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 
birlikte yürürlüğe girdi.
 
Bununla birlikte Adalet Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 
19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandı ve bu Yönetmelik ile muhatap ve 
tebligatı çıkaran merciye ait olan elektronik 
tebligata elverişli adresin KEP adresi olacağı hüküm altına alındı. Bu hükümle KEP 
adreslerinin aynı zamanda e-tebligat adresi olarak da kullanılması sağlandı. 

-KEP sisteminin dünya örnekleri nelerdir?

-ETSI tarafından yapılan çalışmalarından önce İtalya, Belçika, Fransa, İsveç, İspanya 
gibi değişik ülkelerde elektronik tebligatı da içerecek şekilde ülkeden ülkeye farklılık 
gösteren, belirli bir standart çerçevesinde geliştirilmemiş, KEP ile ilgili değişik projeler 
hayata geçirildi. İtalya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde KEPHS’lerin işleyişlerine ilişkin yasal 
düzenleme yapılırken,  İsveç ve İspanya gibi ülkelerde ise herhangi bir yasal düzenlemeye 
gerek duyulmamış KEPHS hizmeti kamu idareleri tarafından, noterlik fonksiyonunu da 
içerecek şekilde sunulmaya başlandı.

İtalya’da 28 Ocak 2005 tarihinde KEP hizmetini düzenleyen Kanun bakanlar kurulu 
tarafından kabul edildi ve konu ile ilgili ikincil düzenlemeler DigitPA (The National IT Center 
of The Public Administration-Kamu Yönetimi Ulusal Bilişim Merkezi) tarafından yayımlandı. 
Hâlihazırda İtalya’da 11 Şubat 2005 tarihinden itibaren KEP sistemi “certified e-mail (CEP)” 
olarak yasal düzenlemeleri de tamamlanmış şekilde uygulanıyor İtalya’da PEC hizmet 
sağlayıcıları yani KEPHS’ler DigitPA tarafından akredite edilmek zorunda. Şu anda DigitPA 
tarafından akredite edilmiş 23 adet KEPHS faaliyet gösteriyor. 

Fransa’da 2000/31/AB sayılı e-Ticaret 
Direktifinin iç hukuka uyarlanabilmesi 
amacıyla 17 Haziran 2005 tarihli bir 
yasal düzenleme ile KEPHS’ler için 
özel bir yasa yayımlandı. Ülkede 
KEP hizmeti, kamu yararına bir 
kuruluş olarak standardizasyon 
misyonu yürüten ve standardizasyon, 
belgelendirme ve eğitim sağlayan 
uluslararası bir kuruluş olan AFNOR 
tarafından veriliyor. Fransa’da 
oluşturulan modelde göze çarpan 
temel özellik delil sağlayıcının 
KEPHS’den ayrı bir birim olması ve 
aynı zamanda delil doğrulayıcı olarak 
da görev yapmasıdır.  Oluşturulan yapı 
standart elektronik postaya da bir ara 
yüz sağlıyor. Bu modelde hizmetin 
sunulması sırasında oluşan mesajlar 
veya deliller sadece doğrulanması 
talep edildiğinde sunulmak üzere 
saklanıyor. Ayrıca Fransa’daki 
mevzuata göre KEP kullanılarak 
oluşturulan bu delil ve mesajlar, yasal 
olarak bir mahkemeye sunularak 
değerlendirilebildikleri halde tek 
başına hukuki geçerlilik ifade etmiyor. 

İsveç’te, KEP’e ilişkin yasal düzenlemeler Kamu İhale Kanunu içinde düzenlenmiş. KEP 
hizmeti, İsveç Ticaret Odaları Birliği’ne bağlı ve kâr amacı gütmeyen Chamber Sign İsveç 
tarafından sunuluyor. İsveç’te KEP hizmeti, başka hizmetlerle birlikte bir alt hizmet 
olarak sunuluyor. Sistem daha çok deniz aşırı yapılan ihalelerde kullanılıyor. Ve Chamber 
Sign İsveç, güvenilir üçüncü taraf olarak e-postalara ilişkin delilleri toplayıp saklıyor. 

Almanya’da KEP sistemi “e-Devlet 2.0” programının önemli bir parçası olarak De-Mail 
Sistem adıyla 2009 yılının ortasından itibaren Friedrichshafen’da ve 2010 yılında da 
ülke genelinde uygulanmaya başlamış. Sistemin hukuki altyapısı The Federal Office 
for Information Security (BSI) tarafından 2009’da yayımlanan “Citizen Portals Law” 
ile oluşturulmuş. De-Mail Hizmet Sağlayıcılar BSI’dan akredite olmak zorundadır ve 
hâlihazırda ülkede akredite olmuş 3 tane hizmet sağlayıcı hizmet veriyor. Düzenlemelere 
göre Almanya’daki vatandaşların kimliklerini belgeleyerek, elektronik tebligat amacıyla 
kullanmak üzere, akredite olmuş servis sağlayıcılardan, “De-Mail“ isimli KEP hesabı 
almaları gerekiyor. Bu De-mail adreslerinin yapıları   givenname.familyname.number@
providername.de-mail.de şeklinde.
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- Ülkemizde/firmanız veya kurumunuzdaki KEP uygulamaları 
nelerdir?

-KEP sistemi kullanılarak 
• Tarafların inkâr edemeyeceği bir şekilde güvenli olarak elektronik belgelerin 
gönderilmesi ve alınması,
• İletişimin gizliliği prensibine uygun bir şekilde elektronik ortamda güvenli haberleşmenin 
sağlanması,
• Elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması,
• Kamu kurumlarının elektronik ortamda resmi yazışma yapmaları,
• Tacirlerin ihtar, ihbar ve benzeri beyanları birbirlerine yöneltmeleri,
• Elektronik faturaların muhataba gönderilmesi,
• Ortaklar ve şirketler arasında güvenli iletişimin sağlanması,
• Elektronik ortamda tebligat hizmeti verilmesi (İdari, mali ve adli),
• Tüketici şikâyet ve taleplerinin ucuz, hızlı ve kolay bir şekilde muhataba iletilmesi, 
• Vatandaşlar arasında güvenli elektronik posta haberleşmesinde kullanılması,
• Ticari sır, bankacılık sırrı ve vergi mahremiyeti gerektiren konularda güvenli bir alt yapı 
olarak kullanılması,
• Elektronik ortamda oluşturulan ve elektronik ortamda muhafaza edilen değerlerin (Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki eserlerin) güvenli bir şekilde saklanması gibi bir 
çok hizmetin gerçekleştirilmesi mümkün.

Bildiğiniz gibi ülkemizde bu konu oldukça yeni ve KEPHS’ler 2013 yılı başında faaliyete 
başladılar. Bu nedenle uygulamaların önümüzdeki dönemlerde artması ve yaygınlaşması 
bekleniyor.

- KEP sisteminde ortaya çıkan sorunlar var mı? Çözüm önerileriniz 
nedir?

-Kurumumuz tarafından hazırlanan ikincil düzenlemeler 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
ile birlikte Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi. 2012 yılı sonunda bir 2013 yılı başında da iki 
tane KEPHS faaliyete başladı. Gerekli altyapıların hazırlanması ve KEP sistemini kullanan 
uygulamaların geliştirilmesi için bir süreç gerekiyor. Ülkemizde KEP sistemi vasıtasıyla 
bilgi ve belge paylaşacak uygulamalar yeni geliştirilmeye başlandı. Hali hazırda herhangi 
bir sorun olmamakla birlikte uygulamalar geliştirildikçe ve kullanılmaya başladığında 
oluşabilecek sıkıntılar ivedilikle giderilecek.

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak KEP sistemine 
ilişkin çalışmaları ne zaman ve nasıl başlattınız?

-Elektronik ortamda bilgi ve/veya belge paylaşımının ülkemizde de bir sorun olması 
noktasından hareketle, 2007 yılının ikinci yarısından itibaren Kurumumuzda bazı çalışmalar 
yapılmaya başlandı. 2008 yılı Şubat “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi Konusunda Araştırma, 
Geliştirme ve Uygulamalar” konulu bir Proje geliştirildi. Geliştirilen bu Proje önerisi Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve 
Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK’a sunuldu. 

KEP konusu e-Dönüşüm Türkiye 
İcra Kurulu’nun 26/12/2008 
tarihli ve 26 sayılı toplantısın da 
ele alındı. e-Dönüşüm Türkiye 
İcra Kurulu, 15/07/2009 tarihli ve 
28 sayılı Kararı ile KEP sistemi 
konusunda düzenleyici çerçevenin 
oluşturulması amacıyla çalışmalar 
yapmak üzere BTK görevlendirildi. 
Bu görevlendirme sonrasında 
Başbakanlık tarafından koordine 
edilen ve Adalet Bakanlığı ile PTT’nın 
yürütücüleri olduğu “e-tebligat 
projesi” ile ilgili çalışmalara 
Kurumumuzdan da katılım sağlandı 
ve projenin KEP sistemine uygun 
olarak geliştirilmesinin doğru olacağı 
görüşü belirtildi. Bu aşamadan sonra 
devam ettirilen çalışmalara PTT, 
Adalet Bakanlığı ve Başbakanlığın 
talebi üzerine katılım sağlanarak 
ve proje altyapısının KEP sistemine 
ve uluslararası standartlara 
uygun olarak geliştirilebilmesi için 
çalışmalara hukuki ve teknik açıdan 
destek verildi. 

Son olarak da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip gerekli ikinci düzenlemeler Kurumumuz 
tarafından hazırlandı ve bu düzenlemeler Kanun ile birlikte 01/07/2012’de yürürlüğe girdi. 
Bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği dönemde KEPHS’lerin hazır olabilmesi için KEPHS 
olmak isteyenler 01/05/2012 tarihinden itibaren Kuruma başvuruda bulunabilecekleri ikincil 
mevzuat ile belirlendi. KEP sistemine ilişkin düzenlemeler kapsamında, Kurumumuza 
yapılan başvurular ilgili mevzuat kapsamında derhal incelemeye alınmış ve önce sunulan 
belgeler üzerinden sonra da KEPHS hizmetinin verileceği idari ve teknik merkezlerde ilgili 
mevzuat ile belirlenen yükümlülük ve standartlara uyulup uyulmadığını belirleyebilmek 
amacıyla yerinde inceleme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonrasında PTT Genel 
Müdürlüğü 10/09/2012 tarihi, TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret 
AŞ. 28/12/2012 tarihi ve TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ. 
25/02/2013 tarihi itibariyle KEPHS olarak faaliyetlerine başladılar. 

KEPHS’lerin faaliyete başlamasıyla birlikte ilgili mevzuat ve standartlar kapsamında 
özellikle KEPHS’lerin birlikte çalışabilirliğine ilişkin teknik ve idari gerekli hazırlıkların 
yapılması önem arz etmeye başladı. Bu nedenle, KEPHS’lerin birlikte çalışabilirliğine ilişkin 
teknik ve idari hususları belirlemek üzere 11/03/2013 tarihinden itibaren başlattığımız 
çalışmalar devam ediyor.   

Bir konu: Kayıtlı Elektronik Posta


