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PTT Genel Müdürü Tural: 
KEP hizmeti veren 3 hizmet sağlayıcıdan ilkiyiz

KEP hizmeti 
vermekle 
görevlendirilen 
üç hizmet 
sağlayıcıdan 
ilki olduklarına 
dikkat çeken 
Tural, şu anda 
82 Başmüdürlük, 
132 Merkez 
Müdürlüğü ve 
182 gişeden 
başvuru 
yapılabildiğini 
bildirdi. 

PTT Genel Müdürü Osman Tural, PTT’nin fiziki postada 
olduğu gibi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti vermekle 
görevlendirilen ilk Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet 

Sağlayıcısı’ndan (KEPHS) ilki olduklarına dikkat çekti. 

KEP uygulama çalışmalarına 2009 yılında başlayan PTT, 30 Nisan 
2012 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) 
başvuruda bulunuldu. Bu başvuru üzerine PTT, BTK tarafından 10 
Eylül 2012 tarihinde ilk yetkilendirilen KEPHS oldu.

Gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin 
başvuru yapabildiği hizmet için 22 Nisan 2013’ten itibaren 
başvurular alınmaya başladı. Başvurular yetkilendirilmiş PTT 
merkezlerinde başvuru formu ve gerekli belgeler ile yapılıyor. 
Şu anda 82 Başmüdürlük, 132 Merkez Müdürlüğü ve 182 gişeden 
başvuru yapılabiliyor. Gerçek kişiler İnternet üzerinden de on-
line başvuru yapabiliyor. Başvuru formu; başvuru yapılacak 
Yetkili Merkez PTT Müdürlükleri’nden ve Yetkili PTT Merkez 
Müdürlükleri’nin http://www.kep.gov.tr/basvuru.php  İnternet 
adresinden temin edilebiliyor. Başvuru evrakları http://www.kep.
gov.tr/basvuru_evraklari.php adresinden de temin edilebiliyor. 
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PTT Genel Müdürü Tural, KEP Sistemi’ne ilişkin Bilişim 
Dergisi’nin sorularını şöyle yanıtladı:

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

-KEP sistemi, elektronik posta haberleşmesinin özel bir sistem üzerinden 
kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) vasıtasıyla yapılmasına 
olanak sağlayan bir telekomünikasyon altyapısıdır.

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda elektronik posta yaygın olarak 
kullanılıyor. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar var;
• Standart e-postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir
• Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır
• e-posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir
• e-posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır 
ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.

-KEP’in amacı, kapsamı ve yararları nelerdir? KEP neler 
sağlayacak? 

-KEP elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, gönderici teyidi; alıcı teyidi; içeriğin 
değişmediği teyidi; gönderim ve alım zamanları ispatı sağlayacak. 

İşlemlerin elektronik ortamda yapılmasından dolayı temel avantajlar şunlar olacak: 
-Zaman, Kâğıt arşiv ve Maliyet kazancı,
-Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılaması,
-Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi,
-Çevrenin korunması

-KEP sisteminin dünya örnekleri nelerdir?

Avusturya - Document Delivery System (DDS)

• Avustrian Federal Chancellrey tarafından 2004 yılında hazırlanan “Law on the delivery of 
official Documents” ile sistemin hukuki altyapısı oluşturulmuş ve kullanılmaya başlanmış.
• Sistem kamu sektöründe kullanılıyor.
• 2008 yılında sitemin teknik özelliklerini belirleyen düzenlemeler yapılmış.
• KEPHS olarak hizmet verebilmesi için akreditasyon şartı var.
• Hâlihazırda 3 kuruluş KEPHS olarak faaliyet gösteriyor.
• Sistemin tüm süreçlerinde elektronik imza ve zaman damgası kullanılıyor.
• Sadece alıcılar sisteme kayıtlı olmak zorunda.

• Amacı son kullanıcılar ile adli merciler arasında güvenli iletişimi sağlamak.
• Sistemin teknik özelliklerine ilişkin düzenlemeler 2005 yılında Austrian Federal 
Computing Center (FCC) tarafından yayımlanmış.

İtalya-The Posta Elettronica Certificate ( PEC)

• PEC hem kamu hem özel sektörde kullanılıyor.
• Sistemin hukuki yapısı 11 Şubat 2005 de yayımlanan hükümet kararı ile oluşturulmuş.
• 2009 yılında yayımlanan bir kanunla sistemin teknik altyapısına ilişkin hususlar 
belirlenmiş.
• Sisteme ilişkin düzenlemeler The National IT Center of the Public Administration ( Digit 
PA) tarafından yapılıyor.
• PEC hizmet sağlayıcılar DigitPA tarafından akredite edilmek zorunda.
• Sistemin tüm süreçlerinde elektronik imza kullanılmak zorunda.
• Hâlihazırda 23 tane PEC hizmet sağlayıcı var.
• Düzenlemelere göre tüm şirketler, kamu kurumları, serbest meslektekiler KEP hesabı 
almak zorunda.
• Göndericiler ve alıcılar sisteme kayıtlı olmak zorunda.

Almanya-(De-Mail)

• Alman hükümetinin son projelerinden birisi.
• Vatandaşlar ve iş dünyasındaki iletişim için oluşturulmuş.
• Ekim 2009-Mart 2010 tarihleri arasında sistem hazır hale getirilmiş.
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• Sistemin hukuki altyapısı the Federal Office for Information 
Security (BSI) tarafından 2009 da yayımlanan “citizen  Portals Law” 
ile oluşturulmuş.
• Hâlihazırda 3 tane hizmet sağlayıcı akredite olmuş durumda.
• Sistemin tüm süreçlerinde elektronik imza ve zaman damgası 
kullanılıyor.
• Gönderici ve alıcılar sisteme üye olmak zorunda.

Fransa

• Yasal altyapı tamamlanmadı. Hukuki geçerlilik bulunmuyor ve fiili 
uygulama 2009 yılında sağlandı.
• La Poste tarafından geliştirilen karma bir elektronik hizmet. KEP 
sistemi altyapısı ve e- imza kullanım zorunluluğu yok.
• 1 sayfa ve 1000 gönderiye kadar kullanım için yıllık 190 EURO, 2 
ile 30 sayfa ve 5000 gönderiden fazla kullanım için yıllık 330 EURO 
üyelik ücreti alınıyor. Bu ücretlere posta ücreti dâhil değil.

-Ülkemiz veya kurumunuzdaki KEP uygulamaları 
nelerdir?

-KEP sistemi Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin 3. fıkrasında 
aşağıda belirtildiği şekilde yer alıyor:
•  “Tacirler arasında, 
 o Diğer tarafı temerrüde düşürmeye, 
 o Sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin 
  - İhbar 
  - İhtarlar 
Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli 
elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile 
yapılır.”
Ayrıca Türk Ticaret Kanunu “Beyanlar, Belgeler ve Senetler” 
başlıklı 1525. maddesinde; 
“Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı 
kalmak şartıyla, 
• İhbarlar, 
• İhtarlar, 
• İtirazlar ve benzeri beyanlar; 
• Fatura, 
• Teyit mektubu, 
• İştirak taahhütnamesi, 
• Toplantı çağrıları, 
• Ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, 
Elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse 
hüküm ifade eder.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler için KEP hizmeti 
kullanılabilir.
Ayrıca;
E-tebligat uygulaması:
6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’da

“Madde 1 - Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) sayılı 
cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 
(II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı 
cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) 
sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel 
idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve 
noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil 
tüm tebligat, bu kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır” 
hükmüne yer vererek PTT Genel Müdürlüğü, e-Tebligat’ın 
iletimi hususunda tek yetkili merci olarak görevlendirildi.

E-yazışma uygulaması: Kamu kurumları arasındaki 
resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılması için 
Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, 
Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 
arasında başlatılmış çalışmanın tüm kamu kurumlarına 
yaygınlaştırılması planlanıyor.

-KEP servis sağlayıcısı olarak nasıl bir 
hizmet veriyorsunuz?

Sadece alıcı; 
• KEP sisteminden sadece ileti alarak faydalanabilirler,
• Alıcıların e-imza sahibi olma zorunluluğu yok. Islak imza 
ile sadece alıcı olarak KEP sistemine dâhil olabilirler.

Gönderici ve alıcı,
• Hem ileti alıp hem de ileti göndererek KEP sisteminden 
faydalanırlar
• KEP iletisi gönderebilmek için e-İmza sahibi olmak 
zorunludur.
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