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Türkiye Noterler Birliği Başkanı Tutar:   
Noterlerin KEP sistemi içerisinde olması çok önemli 

“Kayıtlı Elektronik 
Posta hizmeti bizim 
işimiz” diyen Tutar, 
Türkiye Noterler 
Birliği ve Vakfı 
olarak engin bir 
bilgi birikimi ve 
deneyimli insan 
kaynağına sahip 
olduğunu belirtti.  
TNB yetkilileri, 
2014 sonunda 
Türkiye’de 4 
milyon KEP 
kullanıcısının 
öngörüldüğünü 
bildirdiler. 

T ürkiye Noterler Birliği (TNB) Başkanı Yunus Tutar, e-postayı 
yasal bildirime dönüştüren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 
hizmetinin teknoloji konusunda attıkları ilk ve en önemli 

adımlardan biri olduğunu dile getirdi. Çalışmaları uzun süredir 
devam eden bu proje için TNB Vakfı’nın, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’na (BTK) yaptığı başvurunun kabul edildiğini 
anlatan Tutar, TNB KEP şirketini kurduklarına işaret etti. Noterlerin 
bu sistem içerisinde olması çok önemli olduğunu vurgulayan Tutar, 
“Hukuk bilgisi ve deneyimi olmadan bu tür hizmetlerin verilmesi 
bazı sorunlar ve mağduriyetler yaşanmasına neden olabilir” dedi.  
TNB KEP’i, Türkiye Noterler Birliği’nin sahip olduğu güven temeli 
üzerine inşa ettiklerinin altını çizen Tutar, TNB KEP’in, KEP hizmet 
standartlarını hep üst seviyelere taşıyacağını belirtti. 
TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney ise KEP ile bürokrasinin 
azalacağına dikkat çekti. Kullanıcıların, e-postaları karşı tarafa 
yolladıkları içerikle birlikte sorunsuz ulaştığından emin olacaklarını 
dile getiren Güney, kurumların KEP ile posta ve kâğıt maliyetlerini 
düşürürken, iş süreçlerinde hız ve verimlilik sağlayacaklarını 
söyledi. 

KEP servis sağlayıcısı olarak birey ve kurumlar için farklı tarife ve 
gönderi paketleri geliştirdiklerini bildiren Güney, kişi ve kurumların 
ihtiyacına göre çözüm ürettiklerini anlatarak, “Uzun soluklu 
işbirliği planlıyoruz. Burada önemli olan kişi ve kurumların KEP 
ile hayatlarını nasıl kolaylaştıracaklarını bilmeleridir. Bu yönde 
başta kurumlar olmak üzere Türkiye genelinde KEP bilgilendirme 
toplantıları yapıyoruz” şeklinde konuştu. 
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TNB Başkanı Yunus Tutar ve TNB KEP Genel 
Müdürü Kürşat Güney, Bilişim Dergisi’nin 
yönelttiği soruları birlikte yanıtladılar: 

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

-Kullanmakta olduğumuz özel e-posta hesapları KEP 
sistem özelliklerine sahip olmadığından anlaşmazlık 
durumlarında yasalar karşısında bir ispat ve delil 
niteliği taşımıyor; içeriği değiştirilebileceğinden 
riskli ve orjinalliği şüpheli kabul ediliyor. Ancak 
KEP ile gönderilen elektronik iletilerin içerikleri 
değiştirilemediği, teknik olarak orjinalliği 
ispatlanabildiği için, KEP yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 
(TTK) “yasal, hukuken geçerli elektronik posta 
gönderim şekli“ olarak tanımlanıyor.

-KEP’in amacı, kapsamı ve yararları 
nelerdir? 

-KEP sayesinde; 
• İlişki içinde olduğunuz bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı 
yasal bir bildirimde bulunabiliyorsunuz,
• Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen 
kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu 
belgelenebiliyor,
• Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte orjinal hali korunuyor,
• KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından 
almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemiyor,
• E-posta ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline geliyor, uyuşmazlık durumlarında 
da gönderdiğiniz e-posta hukuki bir delil olarak kabul ediliyor.
Kayıtlı elektronik posta ile bürokrasi azalacak. Bireyler kurumlara ulaştırmak istedikleri 
belgeleri saniyeler içinde güvenli olarak ulaştıracaklar. E-postalarının karşı tarafa 
yolladıkları içerikle birlikte sorunsuz ulaştığından emin olacaklar. Kurumlar kayıtlı 
elektronik posta ile posta ve kağıt maliyetlerini düşürürken, iş süreçlerinde hız ve verimlilik 
sağlayacaklar.

Sistemin yaygınlaşması ile abonelik işlemleri, banka talimatları, ekstre gönderimleri, 
kamu kurumları ile yazışmalar, ihale duyuruları, telifli içeriklerin paylaşımı, yerel ve idari 
şikayetler, hizmet talepleri ve özel yaşamla ilgili onlarca farklı konu, KEP sistemi üzerinden 
kişi ve kuruluşlara elektronik olarak iletilebilecek.

KEP sisteminde, elektronik postaların içeriği kesinlikle kayıt altına alınmıyor. e-postanın 
gönderimine ilişkin veriler; alıcı, gönderici kimlikleri, gönderim ve teslim edilme zamanı, 

okunma zamanı, ve gönderilen e-postanın veri bütünlüğünü sağlayan parmak izi, 
değerleri 20 yıl süre ile saklanabiliyor. Kullanıcılar 7/24 kendi verilerine ulaşabiliyorlar. 

-KEP sisteminden yararlanmak üzere nasıl başvuru yapılıyor?

-KEP hesabı almak için www.tnbkep.com.tr üzerinden online olarak, TNB KEP çağrı 
merkezi üzerinden ya da TNB KEP ofislerinden başvuru yapılabiliyor. Detaylı Bilgi İçin:  
HYPERLINK “http://www.tnbkep.com.tr” www.tnbkep.com.tr

-Türkiye’deki KEP mevzuatından söz eder misiniz?

-Ülkemizde,1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren KEP, 
yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor. 18 Ocak 2013’de 
elektronik tebligat yönetmeliğinin yayınlanması ile, elektronik tebligat alabilmeleri 
için kurumların kayıtlı elektronik posta hesabı edinmeleri zorunlu hale getirildi. KEP 
adresiniz aynı zamanda e-tebligat adresi olarak kullanılabilecek. Bu da kurumlar için 
son derece önemli ve hemen başvurmalarını gerektiren bir başka durum ortaya koyuyor.  
Birey için KEP adresinin, tebligat adresi olarak kullanılması ise bireyin isteğine bağlı 
olacak.
 

-KEP sisteminin dünya örnekleri nelerdir?

-KEP sisteminin uygulandığı Avrupa ülkeleri içinde İtalya, Türkiye ile benzerlik 
gösteriyor. İtalya’da 5 milyon KEP abonesi yıllık 400 milyon KEP gönderimi yapıyor. Bu 
rakamlar Türkiye’nin de potansiyelini ortaya koyuyor.
2014 sonunda Türkiye’de 4 milyon KEP kullanıcısı olması öngörülüyor. 1 milyonu kurum, 
3 milyonu bireysel kullanıcı olması öngörülen sistemde, kurumların KEP kullanması, 1’e 
3 oranında bireysel kullanıcı sayısı da arttıracak.

-Ülkemizde/firmanız veya kurumunuzdaki KEP uygulamaları 
nelerdir?

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu 
hale getirilen KEP hizmeti, tüm iş süreçlerini hızlandıracak güvenli bir iletişim 
altyapısı sunuyor.  Kurumların sürece dahil olması da bireylerin sistemi kullanmasını 
hızlandıracak ve o zaman vatandaşlar, KEP’in hayatı kolaylaştıran özelliklerini bizzat 
kullanmaya başlayacaklar. KEP sisteminin günlük yaşamda öncelikli şu alanlarda 
kullanılacağı ve talep göreceği öngörülüyor :
Abonelik işlemleri, müşteri bilgilendirmeleri KEP üzerinden yapılabilecek.  Şirketlerin 
diğer şirketlerle, iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri ile yaptıkları birçok bildirim 
artık KEP sistemi üzerinden daha hızlı ve güvenli yapılabilecek. Banka şubelerine 
giderek veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek. KEP hesabı kullanan 
kişiler normal e-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan, yazı yazıp imzalayıp, 
bankaya faks çekerek yapmak durumunda oldukları birçok bankacılık talimatını KEP 
hesapları üzerinden verebilecekler. KEP sisteminin kullanılmaya başlanması ile birçok 
hukuki bildirim ve yazışmalar KEP ile yapılabilecek, adliyelerde görülen davaların işleyiş 
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süreçleri hızlanacak,   Çalışanlar özlük haklarını KEP ile takip edecek, şirketler 
çalışanlarına yönelik yasal bildirimlerini KEP üzerinden yapabilecek. Telifli 
eserlerin elektronik ortamda gönderiminde yapılabilecek kopya, taklit, aşırma, 
esinlenme gibi durumların önüne geçmek için KEP sistemi kullanılabilecek.  
Vatandaşlık hakları KEP ile takip edilebilecek. Yaşamakta olduğunuz belde veya 
ilçede yaşanan bir problemi, kaymakamlıkla ilgili talepleri, çevrenizde yaşadığınız 
bir güvenlik sorununu, tapu ve nüfus müdürlükleri ile ilgili işlerinizi, mahalle veya 
sokağınızdaki alt yapısal bir sorunu, çevre temizliğinden sokak hayvanlarına sahip 
çıkılmasına kadar yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, 
emniyet makamlarına, muhtarlıklara, tapu, nüfus müdürlüklerine ve il, ilçe 
belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek. Özel yaşamla ilgili 
saklanması, kaydedilmesi istenilen bir bilgi, açıklama, arkadaşlar arasında 
yapılan önemli bir yazışma, akrabalarla alınan aile içi bir karar, mal, eşya 
paylaşımına yönelik bir mutabakat, KEP sistemi üzerinden yapılarak belgeli ve 
daha resmi bir forma sokulabilecek.  Oturulan apartman veya sitede komşularla 
ilgili şikâyetler, site aidatı, apartman bakım hizmetleri gibi apartman ve site 
yönetimine iletilmek istenen hususlar KEP hesabıyla yapılabilecek.  Günlük 
yaşamda yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek 
erbapları ile yapılan gayri resmi anlaşmaları, ağızdan verilen iş yapma sözlerini 
resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabilecek. Özel 
ilişkilerde verilen sözler KEP sistemi ile belgelendirilebilecek, olabilecek iletişim 
problemleri ve sorunlar azaltılabilecek.

-KEP servis sağlayıcısı olarak nasıl bir hizmet 
veriyorsunuz?

-Birey ve kurumlar için farklı hizmet paketlerimizle, “Gönder-Al” ve “Sadece 
Al” ana hizmetleri türleri için farklı tarifeler ve gönderi paketleri geliştirdik. 
Kişi ve kurumların ihtiyacına göre çözüm üretiyor ve uzun soluklu işbirliği 
planlıyoruz. Burada önemli olan kişi ve kurumların KEP ile hayatlarını nasıl 
kolaylaştıracaklarını bilmeleridir. Bu yönde başta kurumlar olmak üzere Türkiye 
genelinde KEP Bilgilendirme Toplantıları yapıyoruz.

-Türkiye Noterler Birliği’nin KEP uygulamaları nelerdir? 
Noterler Birliği olarak KEP sistemine ilişkin çalışmaları ne 
zaman başlattınız, neler yaptınız? KEP sisteminde ortaya 
çıkan sorunlar var mı? Çözüm önerileriniz nedir?

-1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun ilk maddesine göre “Noterlik, bir kamu 
hizmeti”dir. Noter ise devlet tarafından irade özgürlüğünün sağlanması ve 
bireylerin haklı çıkarlarının korunmasıyla görevlendirilen “Yasal yetkilidir”. 
Noterin imzası yasal eylemlere resmiyet kazandırır. Kamu kurumu niteliğinde ve 
tüzel kişiliğe sahip olan TNB de noterlik mesleğinin gelişmesi ve amacına uygun 
olarak yürütülmesiyle, noterler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak üzere 
kurulmuştur. Türkiye genelindeki 1771 noterliğin üye olduğu birliğimizin genel 
merkezi Ankara’dır.

TNB olarak bu yıl çok önemli bir “Değişim Projesi” başlattık. Bu proje ile Türkiye’de Avrupa 
Birliği’ne ve günün koşullarına uygun bir “Noterlik Kurumu” oluşturmayı hedefliyoruz. 
Türkiye gibi Latin Noterlik modelini uygulayan 35 Avrupa ülkesini inceleyerek hazırladığımız 
“Değişim Projesi” kapsamında vatandaşların noterliklerde geçirdiği zamanı azaltmayı, maliyeti 
düşürmeyi, hizmet kalitesini yükselterek tüm noterliklerde standart hale getirmeyi, ticari hayatı 
daha da kolaylaştırmayı ve Türkiye’nin 2023 yılı vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

e-Postayı yasal bildirime dönüştüren KEP hizmeti bu konuda attığımız ilk ve en önemli 
adımlardan biridir. Çalışmaları uzun süredir devam eden bu proje için Türkiye Noterler Birliği 
Vakfı’nın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yaptığı başvuru kabul edildi ve TNB 
KEP kuruldu. Noterlerin bu sistem içerisinde olması çok önemlidir. Çünkü hukuk bilgisi ve 
deneyimi olmadan bu tür hizmetlerin verilmesi bazı sorunlar ve mağduriyetler yaşanmasına 
neden olabilir. 

Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti bizim işimiz. Çünkü Türkiye Noterler Birliği ve Vakfı olarak 
engin bir bilgi birikimine ve deneyimli insan kaynağına sahibiz. TNB KEP, Türkiye Noterler 
Birliği’nin sahip olduğu güven temeli üzerine inşa edildi ve KEP hizmet standartlarını hep üst 
seviyelere taşıyacak.
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