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KEP ve E-tebligat sistemi yerleşmedi, 
farkındalık zayıf
E-tebligat ve KEP konusunda sistemin henüz oturmadığı, 
farkındalığın da zayıf olduğu belirtildi. Türkiye’deki 1 milyon 
şirkete karşın KEP alan firma sayısının 10 bin olması “iç 
açıcı” bulunmazken, Almanya’dan sonra KEP’i yönetmelikleri 
düzenleyip yayınlayan ikinci ülke olduğumuza dikat çekildi.

Elektronik -Tebligat, yönetmelikle 
birlikte kamu kurumları ile tüm limited 
ve anonim şirketlere zorunlu hale 

geldi. Adalet Bakanlığı, yakın zamanda UYAP 
üzerinden e-tebligat gönderilerimlerine 
başlayacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK), ruhsat verdiği işletmecilerin 

tümüne kayıtlı elektronik posta (KEP) 
adreslerini 22 Kasım 2013’e kadar edinip 
kuruma bildirmeleri zorunluluğu getirdi. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
e-tebligat çalışmalarını enerji sektörüne 
duyurdu. Kamu kurumlararası e-yazışmaların 
KEP ile yapılacağını içeren teknik çalışmalar, 

Kalkınma Bakanlığı ve taslak mevzuat 
düzenlemeleri de Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından yapılıyor. Bu sıcak gündem 
üzerine; “Kurum, banka ve şirketleri neler 
bekliyor? Neler yapılıyor, neler yapılmalı” gibi 
soruların  yanıtları ,TBD’nin 30. Ulusal Bilişim 
Kurultay’ındaki “Elektronik tebligat ve Kayıtlı 
Elektronik Posta (KEP)” oturumunda tartışıldı.

Hizmet sağlayıcı firma temsilcileri, Adalet 
Bakanlığı ve BTK yetkililerinin konuşmacı 
olduğu oturumu Gazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof Dr. Şeref Sağıroğlu yönetti. 
Oturumda ilk olarak söz alan BTK uzmanı 
Demet Kabasakal, KEP konusundaki 
gelişmeleri anlattı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi’nden 
hâkim Muhammet Polat, aslında farklı olan 
KEP ile e-tebligatın karıştırıldığını ve 2004’ten 
bu yana gündemde olan e-tebligat konusunda 
halen istenen noktada olmadığına işaret etti. 
Bakanlığın hukuki sorunlarla ilgili olarak ayda 
800 bin klasik tebligat yaptığını bildiren Polat, 
2013’te tüzel kişilere yıllık 8 milyon, gerçek 
kişilere ise bunun 3 katı (2,5 milyon) tebligat 
gönderildiğini bildirdi.

Yargıda tebligatların zamanında yapılamaması 
nedeniyle hak kaybı olduğu; bir boşanma 
davasında, karşı tarafın tebligatı almadığı 
sürece işlemin geçerli sayılmadığına değinen 
Polat, e-tebligatların yararlarını şöyle sıraladı: 
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“Bankaların işlemi otomatik hale 
getirebilmesi (xml kullanımı); Kurumlararası 
entegrasyonlar; Davaların hızlanması; 
Maliyetlerin düşmesi ve Hak kayıplarının 
ortadan kalkması.”

Cumhuriyet Savcısı Dr. İhsan Baştürk konunun 
mevzuat tarafına değinip hukuki güvenlik ile 
tebligat arasındaki ilişkiye ilişkin, “Hukuki 
devlet bir işlem yapmadan önce vatandaşına 
bilgi verir. Bu açıdan çok önemlidir. Bazen 
bir tebigattan öyle sonuçlar çıkar ki; siz 
tatildeyken gelir, muhtara bırakılır, sonra 
mallarınıza haciz konur ya da başka işlemler 
olur” değerlendirmesinde bulundu. 

Tebligat Kanunu’nun 1959’dan kaldığına işaret 
eden Baştürk, “Dededen kalma davaların 
nedeni bu, çünkü muhataplar bu  tebligatları 

almaktan kaçınabiliyor, o zaman da davalar 
uzuyor” dedi.

PTT adına konuşan Teknik İşler ve Otomasyon 
Dairesi Başkanı İbrahim Barutçu, Kayıtlı 
E-Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) olarak, 
kendi kurumundaki gelişmeleri kronolojik bir 
şekilde aktardı. Barutçu, bir soru üzerine 1500 
KEP kullanıcıları olduğunu belirtti.

Diğer bir KEPHS olan Türkiye Noterler Birliği 
adına konuşan Kürşat Güney ise, elektronik 
tebligatın devreye girmesi ile KEP konusunun 
hızlanacağını söyledi. Gerek kâğıt, gerek 
işgücü gerekse de davaların kısalması gibi 
konulardan yaratılacak tasarruflarla, KEP 
ve e-tebligatın devlete yüzde 70 tasarruf 
sağlayacağını belirten Güney, “2013’ü 

kaybettik, bari 2014’ü kaybetmeyelim” dedi.

Türkiye’de 1 milyon şirket olmasına karşın 
KEP alan firma sayısının henüz 10 bini 
bulmamasını ise Güney “iç açıcı bir tablo yok” 
şeklinde yorumladı. Güney, kendilerinde 1000 
civarı KEP müşterisi olduğu söyledi. 
 
Türk Kep adına konuşan Yüksel Samast, 
KEP konusunda Almanya’dan sonra 
yönetmelikleri düzenleyen ve yayınlayan ikinci 
ülke olduğumuza işaret etti. “KEP, 7 x 24 bizi 
zamandan bağımsız kılıyor” diyen Samast,  
BTK tarafından görevlendirildikleri için sanki 
bir devlet kurumu gibi görüldüklerinden 
yakınarak özel bir firma olduklarının altını 
çizdi.
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