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A- KEP Nedir? 

 

Açılımı; “Kayıtlı Elektronik Posta” olan KEP, elektronik postanın hukuksal anlam ifade etmesi 

için oluşturulmuş elektronik haberleşme sistemidir.  Resmi tanıma göre KEP; elektronik iletilerin, 

gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, 

elektronik postanın nitelikli şekli olarak tanımlanmaktadır.  

 

Günümüzde yaygın internet ağı ile birlikte, fiziki işlemlerden dijital hizmetlere doğru artan 

oranda bir yönelim vardır ve fiziki mektuba karşılık e-posta kullanım oranı artmıştır.  KEP’i standart 

elektronik postadan (SEP) ayıran en büyük özellik; tarih, saat, dijital tanımlama logosu, içerik 

doğrulama ve kriptolama özelliklerinin yanı sıra değiştirilemez olmasıdır. KEP’te kullanılan zaman 

damgası, gönderilerin elektronik olarak orijinalliğinin bozulmadığının ve dokümanın 

değiştirilmediğinin hukuki kanıtıdır. 

B- KEP’i Kimler Kullanabilecektir? 

 

KEP sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilir. Her üye 

bir başka üyeye e-posta gönderebilecek, e-posta alabilecektir.  

 

KEP’in kullanılabilmesi için güvenli elektronik imza ve elektronik sertifikaya sahip olmak 

gerekmektedir. Elektronik imza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında elektronik sertifika 

hizmet sağlayıcı yetkisi almış (ESHS) firmalar tarafından oluşturulmakta ve elektronik sertifikaya 

bağlanmaktadır. Ülkemizde 5070 sayılı Kanuna göre yetki almış ve elektronik imza sağlanabilecek 

(ESHS) kurumlar; e-Tuğra, e-Güven ve TURKTRUST adıyla faaliyet gösteren şirketlerdir.  

C- KEP’in Yasal Dayanağı Nedir? 

 

KEP’e ilişkin yasal düzenleme, 6102 Sayılı Kanunun 1525. maddesinde yapılmış olup bu 

maddede KEP’in işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Bilgi Teknolojileri İletişim 

Kurumu’na (BTİK) bırakılmıştır. Kurum konu hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmıştır.  
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BTİK’in yayımladığı yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda iki türden KEP hizmeti söz 

konusudur. Bu hizmeti kurumdan yetki almış KEP hizmet sağlayıcıları (KEPHS) tarafından 

kullanıcının talebine göre verilecektir.  BTİK’dan lisans alan kurumlar kullanıcılara; sakla-ilet ve 

sakla-bildir hizmeti verebileceklerdir. Sakla-ilet hizmetinde e-ileti sadece alıcıya iletilecek, göndericiye 

iletinin alındığına dair herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Sakla-bildir hizmetinde ise e-ileti 

göndericisi tarafından gönderilen e-iletinin alıcısı tarafından teslim alınıldı bilgisi geri iletilmiş 

olacaktır. Şu ana kadar sadece PTT KEPHS lisansı alabilmiştir.  Bu kurum Ocak ayından itibaren KEP 

başvurularını kabul etmeye başlamıştır.  Kayıtlı elektronik postaya sahip olabilmek gerekli olan bilgi 

ve belgeler kurumun internet adresinde mevcuttur.  

 

Geri bildirim yapılsın veya yapılmasın alıcının kayıtlı KEP hesabına gönderilen e-bildirim, 

gönderilmiş olduğu günü takip eden gün alıcısı tarafından teslim alınmış sayılacaktır. Vergi hukukunda 

yapılan düzenlemeler saklıdır. 

D- Tebligat Nedir? 

 

“Kayıtlı Elektronik Posta” terimi elektronik tebligatı da kapsayan; başka bir deyişle e-tebligat 

için olmazsa olamaz  üst bir kavramdır.  

 

e-Tebligat, Tebligat Kanunu'nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler tarafından elektronik 

ortamda hazırlanmış olan tebligatların değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde güvenli e-posta 

yoluyla alıcılarına iletilmesidir. 

 

e-Tebligat sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye 

olabilecektir. Bu sistemde Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler e-posta 

gönderebilecek, tebligat çıkarma yetkisi olmayanlar ise e-posta alabilen pasif kullanıcılar olacaktır. 

 

7201 sayılı Tebligat Kanununa 6099 sayılı Kanun ile 11.01.2011 tarihinde eklenen 7/a maddesi 

ile anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlere yapılacak tebligatların elektronik ortamda yapılması 

zorunluluğu getirilmiştir.  

 

6099 sayılı Kanunla eklenen 7/a maddesinin belirtilen şirketler için yürürlüğü 11.01.2013 

olarak belirlenmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu e-tebligatın PTT Kurumu vasıtasıyla 

yapılabileceğini düzenlemiştir. Tebligat Kanunda yapılan düzenlemeye göre KEP aracılığıyla yapılan 

e-tebligatlarda, tebligat alıcının elektronik adresine ulaştığı tarihi takip eden beşinci günde tebliğ 

edilmiş sayılacaktır. 

 

 Bilginize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 

 

 


