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Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde "Kayıtlı E-Posta 
Hizmet Sağlayıcıların Posta Kutusu ve Gönderim 

Hizmetleri İle Kimlik Doğrulama İşlevleri" 
 

     

Leyla KESER BERBER* 
 

I. GİRİŞ 

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), 25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de1 yayımlanan 

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. 

maddesinin “i” bendinde; “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak 

üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli 

şeklini” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Bu tanım çerçevesinde KEP, normal elektronik posta yoluyla yapılan haberleşmenin, 

güvenilir üçüncü taraf rolündeki KEP Hizmet Sağlayıcılar (KEPHS) aracılığıyla 

gerçekleştirildiği ve haberleşmenin tüm aşamalarının güvenli elektronik imza ve 

zaman damgası ile kayıt altına alınarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 205 

anlamında kesin delil yaratıldığı, bir iletişim sistemi altyapısıdır.  

 

II. HUKUKİ DAYANAK ve UYGULAMA ALANLARI 

KEP, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525. maddesinin 2. fıkrasındaki yetkiye 

istinaden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından regüle 

edilmektedir. Nitekim BTK bu atıf doğrultusunda 25 Ağustos 2011 tarihinde KEP’e 

ilişkin ikincil mevzuatı hazırlamış ve Resmi Gazete’de yayımlamıştır.  

 

Türk Ticaret Kanunu KEP’in uygulama alanlarına ilişkin olarak md. 18/f.3 ve md. 

1525/f.1’de hükümler mevcuttur. Buna göre; KEP Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 

“Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, 

sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar” ile “Tarafların açıkça 

anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, 

                                                 
* Yard. Doç. Leyla Keser Berber - İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku  
Enstitüsü Direktörü 
1 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 
2011/08/20110825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110825.htm..  
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ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, 

toplantı çağrıları, elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi” gibi 

işlemler açısından kullanılabilecektir.  

 

Türk Ticaret Kanunu dışında, Tebligat Kanunu md. 7/a’da yer alan elektronik 

tebligat ve Vergi Usul Kanunu md. 107’A’da yer alan mali tebligatlar açısından 

elektronik tebligat da, KEP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.  

 

III. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILAR ve İŞLEVLERİ 

 

Türk Ticaret Kanunu md. 1525/f.2’deki “…kayıtlı elektronik posta hizmet 

sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine 

ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir 

yönetmelikle düzenlenir…” hükmü doğrultusunda BTK, KEPHS olarak hizmet vermek 

isteyecek olanların yetkilendirilmelerine ve faaliyet usul ve esaslarına ilişkin 

detayları Yönetmelikle düzenlemiştir.  

 

Yönetmelik md. 4/j hükmü KEPHS’yi; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki 

yetkilendirme çerçevesinde, KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim 

şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11/2/1959 tarihli 

ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat 

yapmaya yetkili kılınmış idareyi ifade edecek şekilde tanımlamıştır.  

 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) tarafından yayımlanan ve 

BTK tarafından hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta İle İlgili Süreçlere ve Teknik 

Kriterlere İlişkin Tebliğ’de2 atıf yapılan standartlara uygun olarak hizmet sunmak 

durumunda olan KEPHS’ların bazı temel ve opsiyonel işlevleri mevcuttur. Bu 

işlevlerden Yönetmelik ”KEP Sistemini” anlatırken bahsetmektedir. Buna göre;  

KEPHS’lerin; 

• KEP süreçlerine ilişkin olarak güvenli elektronik imza ve damgası ile KEP 

delili oluşturmak 

• Güvenli bir şekilde kimlik tespiti yapmak, 

• KEP hesabı, 

                                                 
2 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 
2011/08/20110825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110825.htm.  
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• KEP rehberi ve 

• Arşivleme 

• Güvenli iletişim 

• Elektronik ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri3 

sunmak şeklinde özetleyebileceğimiz işlevleri mevcuttur.  

 

KEPHS’ların zorunlu işlevleri kapsamına; KEP hesabı açmak, hesap sahibi ve BTK’ya 

karşı bilgilendirme yükümlülüğü, hesap sahibinin güvenli bir şekilde bildirim 

yapabilmesini sağlamak amacıyla güvenli teknoloji ve sistemler öngörmek, KEP 

hesabı için posta kutusu ve gönderim hizmetleri sunmak ve bu kapsamda 

gerçekleşecek tüm işlemleri güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile kayıt 

altına alıp, delil yaratmaktır. 

 

KEPHS’lerin opsiyonel işlevleri kapsamına ise; kimlik doğrulaması hizmeti, rehber 

hizmeti, arşiv hizmeti girmektedir. 

 

IV. KEPHS’lerin KİMLİK DOĞRULAMA İŞLEVİ ve ÖNEMİ 

 

A. Genel Olarak 

KEPHS’ler, KEP hesabı açılırken gerçek veya tüzel kişi hesap sahibine ilişkin olarak; 

• kimlik ve  

• kimlik tespitine ilişkin  

bilgi ve belgeleri almak ve bunları Yönetmelik md. 16/ı hükmü uyarınca 20 yıl 

saklamakla yükümlüdür. 

 

KEPHS kimlik doğrulaması hizmeti sunabilir. Böyle bir hizmet ancak, kullanıcının 

sisteme yüklediği kimlik bilgilerini KEP hesabı sahibi olan üçüncü kişilere veya 

kurumlara karşı elektronik olarak doğrulamak istediği hallerde söz konusu olacaktır. 

Kimlik bilgilerinin iletimi, kullanıcının kimlik bilgilerini bildirmek istediği üçüncü 

kişilere veya kurumlara, kullanıcının talebi üzerine gönderilecek bir KEP iletisi4 

                                                 
3 Yönetmelik md. 14; 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 
2011/08/20110825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110825.htm.  
4 KEP iletisi: KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’nin işlem sertifikası 
ile imzalanmış iletiyi ifade eder (bkz. Yönetmelik md. 4/m).  
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aracılığıyla gerçekleştirilir. KEPHS, Kullanıcının bu talebini güvenli elektronik imza ve 

zaman damgası ile imzalayarak saklar. 

 

Kimlik doğrulama hizmeti tüm KEP hesap sahiplerine ve özellikle tüm hizmet 

sağlayıcılara (örneğin; web shoplara, açık artırma portallerine, bankalara, 

kullanıcıya elektronik ortamda hizmet sunan veya elektronik ortamda etkileşime 

geçen tüm özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına), iş veya işlem yapmak 

istedikleri bir KEP hesap sahibinin kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde elde etmek 

olanağı sunmaktadır. Özellikle kullanıcının yaşının önem taşıdığı elektronik ortamlar 

ve hizmetler bakımından bu hizmet son derece önem taşımaktadır. Örneğin; belirli 

bir yaşın altındakilere satılması yasak olan ürünlerin satışını yapan e-ticaret siteleri 

gibi.  

 

Kimlik doğrulama hizmeti kapsamında KEPHS, hesap sahibinin KEP hesabında 

bulunan ve kullanıcı tarafından açıkça belirtilen bir amaç için kullanılmasına izin 

verilen kimlik bilgilerinin, ilgili üçüncü tarafa iletilmesi işlemini gerçekleştirir. Kimlik 

doğrulaması zamanı da kimlik bilgileri ile birlikte karşı tarafa iletilir. Bu sayede alıcı 

taraf, verilerin güncelliğinin hesap sahibi ile yapmak istediği iş için yeterli olup 

olmadığına karar verebilmektedir. 

Kimlik doğrulama hizmeti kapsamında aşağıdaki roller söz konusu olmaktadır: 

 

1.    KEP hesap sahibi, KEPHS nezdinde kayıtlı gerçek veya tüzel kişidir. Hesap 

sahibi, kimlik bilgilerinin üçüncü tarafa gönderilmesi için KEPHS’den talepte 

bulunduğunda, aynı zamanda Kimlik Bilgisi gönderilmesi emri veren olarak 

da adlandırılacaktır.  

2.    Hizmet sağlayıcı, internette bir ürün veya hizmetin sağlayıcısıdır. Hizmet 

sağlayıcı da bizzat bir KEPHS nezdinde, KEP hesabı sahibi olarak. Hizmet 

sağlayıcıların yanı sıra diğer gerçek veya tüzel kişiler de kimlik bilgilerinin 

alıcısı olabilir. 

3.   KEP hesap sahibi, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan bir hizmetten 

faydalanmak istemektedir. Hizmet sağlayıcı ise, hesap sahibine bu hizmeti 

sunabilmek için, örneğin; adı, soyadı, adresi ve yaşı gibi kullanıcıya ait 

güvenilir bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Hizmet sağlayıcının, hesap sahibinin 

kimlik tespitinin KEP üzerinden yapılmasını kabul ettiği durumda, hizmet 
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sağlayıcı hesap sahibine kendisi ile ilgili ne tür bilgilere ihtiyacı olduğunu ve 

bilgilerin hangi KEP adresine gönderilmesi gerektiğini bildirir. Hesap sahibi 

bu durumda, KEP hesabına erişir ve hangi kimlik bilgilerinin hizmet 

sağlayıcıya gönderilmesi gerektiğini belirlediği bir “Kimlik Bilgisi Gönderilme 

Emri” hazırlar. Hesap sahibinin KEPHS’si bu emir kapsamında, kimlik 

doğrulamasına ilişkin bilgileri hazırlar ve bunları bir KEP iletisi şeklinde 

(kimlik doğrulama iletisi) hizmet sağlayıcıya iletir. Hizmet sağlayıcı aldığı 

kimlik doğrulama iletisi ve bilgilerini kontrol eder. 

 

B. Kimlik Kartları  

KEP hizmeti kapsamında, münhasıran KEPHS tarafından düzenlenecek olan kimlik 

kartları mevcuttur. Kimlik kartları, kimlik veya adres kartı olabilir. Her kimlik kartı 

farklı kimlik bilgi kümesi içerir. Her kimlik bilgi kümesine, son doğrulamanın 

yapıldığı tarih ve zaman bilgisi gibi ilişkili yardımcı verilerin de eklenmesi gerekir. 

Aşağıda belirtilen hususlar münhasıran KEPHS tarafından tanzim edilmesi gereken 

kimlik kartları olarak kabul edilir. Ancak KEPHS’nin diğer başka hususları da kimlik 

kartı olarak tanımlaması ve sunması mümkündür:  

1. KEP adres kartı, sadece hesap sahibi tarafından kullanılan KEP adresini ihtiva 

eder ve bu KEP adresinin hizmet sağlayıcı tarafından geçerli olarak kabul 

edilmesi için tanzim edilir.  

2. Bir gerçek kişinin kimlik kartı: Kimlik kartları, bir gerçek kişinin kimliğinin 

tam bir şekilde tespit edilebilmesi için gerekli olan tüm bilgi kümelerini içerir. 

Örneğin; kişinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, uyrukluğu, ülkesi 

gibi. 

3. Bir tüzel kişinin adres kartı: Adres kartı, bir tüzel kişinin adresinin tam olarak 

belirlenebilmesi için gerekli olan tüm bilgi kümelerini içerir. Örneğin; tüzel 

kişinin unvanı, MERSİS No’su, şirketin merkez veya şubelerinin adresi gibi.  

4. Bir gerçek kişinin yaş kartı: Gerçek kişiler için tanzim edilecek olan yaş 

kartının şu üç unsuru ihtiva etmesi gerekir: yıl olarak tam yaş bilgisi 

(örneğin; 45 yaş), yaş kategorisi: 16 yaş veya üstü gibi. Yaş kategorisi 

kartları hizmet sağlayıcılara, hesap sahibinin verdiği kimlik bilgisi 

düzenlenmesi emri kapsamında, hesap sahibin yaşının somut olayda hangi 

yaş kategorisinde bulunduğunun kanıtlanması konusunda kolaylık sağlar. 
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C. İLGİLİ SÜREÇLER 

1. Kimlik Bilgisi Gönderilme Emri: kimlik bilgisi gönderilme emri verilebilmesi 

için, güvenli elektronik imza ile kimlik tespiti yapılması doğal olarak gerekli 

olacaktır. Kimlik bilgisi düzenleme emri için, alıcının, kimlik tasdikinin 

gönderileceği bir KEP hesabına sahip olması zorunludur. Ayrıca kimliğin 

doğrulandığını kanıtlayan, kimlik bilgi kümelerini içeren bir kimlik kartının da 

mevcudiyeti zorunludur.  

2. Kimlik Tasdiki: Hesap sahibi tarafından hazırlanmış bir kimlik bilgisi 

gönderilmesi emrini alır almaz KEPHS, talep edilen KEP hesabına bir kimlik 

tasdiki yollar. Bu kapsamda KEPHS kimlik kartı üzerinde bulunan bilgi 

kümelerini, talimat sahibinin kimlik bilgileri ile doldurur ve elektronik imza ile 

imzalar. KEPHS tarafından elektronik imza ile imzalanan bu kimlik tasdiki, bir 

yandan tüm verilerin doğruluğunu onaylarken diğer yandan talimat sahibi 

olarak hesap sahibin kendi KEP hesabına güvenli elektronik imza ile eriştiğini 

garanti etmektedir. Kimlik tasdiki, her kimlik bilgi kümesi için, “kimlik 

verilerinin doğrulanma zamanı” şeklindeki yardımcı verilerin yanı sıra şu 

meta dataları da ihtiva eder:  

- Kimlik doğrulama hizmeti için, kimlik-tasdiki@<KEPHS> nitelemesi ile 

birlikte spesifik sistem adresi 

- kimlik bilgisi gönderilmesi emri veren kişi tarafından kullanılan KEP 

adresi 

- tasdikin gönderileceği alıcının KEP adresi 

- kimlik tasdikinin tanzim edildiği zaman 

3. Kimlik Tasdik İletisi, KEPHS tarafından, münhasıran kimlik bilgisi gönderilme 

emrine istinaden belirli bir alıcıya, posta ve gönderim hizmetleri kapsamında, 

gönderilen bir iletidir. Kimlik tasdik iletisinin göndericisi, ilgili sistem 

adresinin ID’sidir. İletinin alıcısı ise KEP adresine iletinin gönderildiği hizmet 

sağlayıcıdır. Kimlik bilgisi gönderilmesi talimatı veren kişi, daha sonra kime, 

hangi kimlik bilgilerinin tasdikini içeren bir ileti gönderildiğini 

kanıtlayabilmesi için,  iletinin “cc” kısmında gösterilir. İletinin “konu” 

bölümüne “kimlik tasdiki” ibaresi yazılmalıdır. İletinin ayrıca, yetkili olmayan 

kişiler tarafından kimlik bilgi kümelerinin görülmemesini sağlamak amacıyla, 
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gönderim opsiyonu olarak “kişisel” seçeneği ile birlikte gönderilmesi 

gereklidir.   

4. Bildirimler: Bildirimler kimlik doğrulama hizmetine ilişkin olarak hesap 

sahibine gönderilen bilgilerdir ve hesap sahibi tarafından kullanılan ara yüze 

bağlı olarak farklı şekillerde sunumu mümkündür. Örneğin; bir web 

browser’da gösterilebilir veya bildirim maili olarak gönderilebilir. Ancak 

kullanıcının bu bildirimleri kullandığı ara yüze bağlı olarak doğrudan 

alabileceği ve içeriğine vakıf olabileceğinin garanti edilmesi zorunludur. 

5. Sistem Adresleri: Aşağıda listelenen sistem adresleri kimlik doğrulaması 

hizmeti kapsamında kullanılacaktır: 

 

Kullanım Amacı     KEP Adresi 

Kimlik Tasdiki     Kimlik-Tasdiki@<KEPHS> 

Bildirimler      Kimlik-Bildirimleri@<KEPHS> 

 

V. POSTA KUTUSU VE GÖNDERİM HİZMETLERİ 

 

A. Genel Olarak  

KEP Hesabı elektronik haberleşme için güvenli bir posta kutusu ve gönderim 

hizmetleri kullanımını da kapsar. Bu amaçla kullanıcıya elektronik postaları için 

aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gereken bir KEP adresi tahsis edilir: 

 

- KEP adresinin alan adı bölümünde ayırt edici bir özellik (KEPHS’nin @ 

sonraki uzantısı) 

- Gerçek kişilerde alan adının lokal bölümünde soyadını, bir veya birden 

fazla isim veya ismin bir kısmı veya tamamı  

- Tüzel kişilerde, alan adının lokal bölümünde Firma adı ve Firma ile 

doğrudan ilişkili olan MERSİS Numarası bulunması gerekir. 

 

KEPHS, göndericinin KEP iletisi gönderdiğini tasdik eder. Gönderimin tasdiki 

aşağıdaki bilgileri ihtiva etmek zorundadır: 

- Gönderici ve alıcının KEP Adresleri, 

- Göndericinin KEP kutusundan gönderimin yapıldığı tarih ve saat, 
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- Gönderim onayını veren KEPHS’ye ait bilgiler ve 

- Onay verilen mesajın tanımlayıcıları ve özet değeri. 

 

Göndericinin KEPHS’sinin, gönderim onayını elektronik imza ve zaman damgası ile 

onaylaması gereklidir. 

 

Göndericiden gelen iletinin, alıcının KEP Hesabına girişi de tasdik edilir. Bu husus 

gönderici ve alıcının KEPHS’leri tarafından birlikte gerçekleştirilir. Alıcının KEPHS’si 

iletinin alındığı onayını verir. İletinin alındığı onayı aşağıdaki şu bilgileri ihtiva eder: 

- Gönderen ve alanın KEP Adresleri, 

- İletinin alıcının KEP kutusuna girdiği tarih ve saat, 

- İletinin alındığı onayını veren KEPHS bilgileri ve 

- Onay verilen iletinin tanımlayıcıları ve özet değeri. 

 

Alıcının KEPHS’sı alındı onayını elektronik imza ve zaman damgası ile onaylamalıdır.  

Tebligat Kanunu md. 7/a uyarınca, sermaye şirketlerine yapılması zorunlu olan 

elektronik tebligata ilişkin olarak, resmi tebligatı yapmaya yetkili olan makamın 

alındı onayı talep etme hakkı vardır.  

 

Alıcının KEPHS’sı, alıcıya ayrıca alındı onayını da oluşturacak ve gönderecektir. 

Alındı onayı alıcının, KEP Hesabına gönderilen iletinin posta kutusuna girdiğinden 

güvenli bir şekilde bilgilendirildiğini ifade etmektedir. Burada gönderici olarak ilgili 

makamın KEPHS’sı ile alıcının KEPHS’sı işbirliği yapmaktadır. Alındı onayının 

aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir: 

- Gönderici ve Alıcının KEP Adresleri,   

- İletinin alıcının KEP kutusuna girdiği tarih ve zaman 

- KEP Hesabına ilişkin olarak alıcıya güvenli bir şekilde yapılan 

bildirimin tarih ve saati 

- Alındı onayını oluşturan KEPHS bilgileri ve 

- Onaylanan mesajın tanımlayıcıları ve özet değeri. 
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Alıcının KEPHS’nın alındı onayını elektronik imza ve zaman damgası ile onaylaması 

gereklidir. Bu veriler münhasıran, resmi tebligatın ispatı amacıyla işlenecek ve 

kullanılacaktır.   

 

Alıcının KEPHS’sı, alıcının iletiyi okuduğunu da tasdik eder. İletinin okunduğuna 

ilişkin onayın aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir: 

 

- Gönderici ve Alıcının KEP Adresleri,   

- İletinin alıcı tarafından okunduğu tarih ve zaman 

- Okundu onayını oluşturan KEPHS bilgileri ve 

- Okunan iletinin tanımlayıcıları ve özet değeri  

 

Alıcının KEPHS’sının iletinin okunduğuna ilişkin onayını Elektronik İmza Kanununa 

göre güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile onaylaması gereklidir. Bu onay 

mesajı gönderenin KEPHS’na ve/veya bizzat iletiyi gönderene iletilir.  

 

KEP posta kutusu hizmeti, hesap sahibine elektronik posta kutusu olarak, elektronik 

postaları hem gönderme hem de alma olanağı sağlar. Gönderim hizmeti ise, 

postaların bağlayıcı bir şekilde gönderilmesinden sorumludur. Her iki hizmet birbiri 

ile sıkı bir şekilde bağlantılıdır. Kullanıcı bir taraftan posta kutusu hizmeti 

olmaksızın, kendisine gönderilen postaları alamazken diğer taraftan gönderim 

hizmeti olmaksızın da hazırladığı postaları diğer bir kullanıcıya iletememektedir. 

İletinin göndericisi ve alıcısı posta kutusu hizmetlerine lokal bir web veya mail 

istemcisi üzerinden erişmektedir. Posta kutusu hizmeti, iletinin gönderilmesinden 

önce bütünlüğünü sağlamakta ve yetkisiz üçüncü kişilerin iletiyi görme olanaklarını 

ortadan kaldırmaktadır. İleti alındığında bu hizmet, alıcı iletiyi açmadan önce 

bütünlüğünü kontrol eder.  

 

Gönderilen ve alınan iletiler hesap sahibinin posta kutusunda saklanır ve yönetilir. 

Posta kutusu ile hesap sahibinin KEP adresi birbirine bağlıdır. Bu adres kapsamında 

hesap sahibi posta kutusuna bir taraftan iletinin alıcısı olarak erişebildiği gibi diğer 

taraftan gönderici olarak buradan ileti gönderebilecektir.  

 

KEP iletilerinin güvenli bir şekilde gönderilmesi için, hesap sahibine gönderim 

hizmeti, hizmet etmektedir. Gönderim hizmeti postaların gönderilmesini ve iletinin 



ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ – www.arslanlibilimarsivi.com Sayfa 10 
 

gönderilip gönderilmediği veya alıcının posta kutusuna girip girmediğine ilişkin 

olarak KEPHS tarafından ilgili onayların verilmesini sağlar. KEP ortamı içinde 

gönderilen ve alınan postalar zorunlu olarak zararlı yazılım içerip içermedikleri 

açısından kontrol edilir. Güvenli elektronik imzalı posta eklentileri için alıcının 

KEPHS’sı opsiyonel bir imza kontrol olanağı sunabilir. 

 

B. Fonksiyonel İsterler 

 

KEP Sistemi içinde fonksiyonel isterler, posta kutusu ve postalama hizmetleri ile 

gönderim hizmetidir. KEP hesap sahibi her kullanıcının en az bir posta kutusu 

mevcut olmalıdır. Posta kutusu içinde gönderilen ve alınan postaların dışında, posta 

taslakları da saklanabilir. Hazırlanan postalar alıcınsa güvenli bir şekilde iletilmek 

üzere gönderim hizmeti tarafından taşınacaktır. Alıcıya gönderim, alıcının posta 

kutusuna giriş, alındı ve okundu aşamaları KEPHS’ler tarafından elektronik imza ve 

zaman damgası ile tasdik edilecektir.  

 

Posta hazırlanırken hesap sahibi asgari olarak aşağıdaki hususları seçebilecektir: 

• Gönderim opsiyonları  

• Göndericinin KEP adresi (diğer e-posta adresler kullanılamayacaktır). 

• Alıcının KEP adresi. Adres manüel olarak girilebileceği gibi, kamuya açık 

rehber kapsamındaki kişisel adres defterinden de seçilebilecektir. Adresleme 

çeşitleri olarak; “to” (asli muhatap), “cc” (carbon copy, kopya) ve “bcc” 

(blind carbon copy) desteklenmelidir. 

• Posta metni 

• Eklentiler. 

Bunun dışında postanın hesap sahibi tarafından güvenli elektronik imza ile 

imzalanması da teknolojik olarak desteklenmektedir.  

 

Hazırlanan posta, tercih edilen gönderim opsiyonu ile birlikte lokal web veya posta 

istemcisi tarafından, göndericinin KEPHS’nin posta kutusu hizmetine iletilir. Posta 

kutusu hizmeti tarafından postanın alınmasından sonra, kötücül yazılım içerip 

içermediği açısından kontrole tabi tutulur. Kötücül yazılım bulunmazsa, postanın 

gerekli olan meta dataları kontrol edilir (örneğin; doğru gönderici adresi veya 
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güncel tarih, incelenir ve gerekirse tamamlanır). Kötücül yazılım bulunursa kullanıcı 

bundan sonraki işlemler konusunda bilgilendirilir. 

 

Posta kutusu hizmeti, postanın meta dataları ile birlikte alındığını bütünlüğünü 

garanti edecek şekilde (hash değeri) tasdik eder. Posta güvenli iletişim kanalları 

üzerinden gönderim hizmetlerine iletilir ve posta kutusuna konulur. Gönderici bir 

gönderim onayı talep etmişse, gönderim hizmetleri tarafından bu tasdik hazırlanır 

ve posta şeklinde göndericinin posta kutusuna gönderilir.  

 

Alıcının posta kutusu hizmeti, kendi gönderim hizmeti tarafından iletilen postayı alır, 

bunu alıcının posta kutusuna bırakır ve bir alındı onayı tanzim eder. Bu onay ayrı bir 

posta şeklinde göndericiye iletilir. Postanın alıcısına da bu alındı onayının bir kopyası 

gönderilir. Kullanıcının posta kutusunda saklanan postalar, posta hizmeti tarafından 

bir liste halinde tutulur. Yeni alınan veya okunmayan postalar özel olarak 

işaretlenir. Ayrıca postayı fark edilir kılmak için farklı özellikler de kullanılmalıdır. 

Kullanıcının bu özelliklere göre postaları sınıflandırılması olanağı mevcut olmalıdır. 

Aşağıdaki özelliklere göre alınan postaların ayırt edilebilmesi olanağı sağlanmalıdır: 

• Postanın ilgilisi 

• Postanın gönderilme zamanı 

• Göndericinin adı ve özellikle adresi 

• Eklenti olup olmadığı 

• Gönderici tarafından, gönderim opsiyonu olarak “kişisel” ve/veya 

“gönderici tarafından onaylı” seçeneklerin seçilip seçilmediğine ilişkin bilgi. 

 

Aşağıdaki bilgiler e-postalarda genel olarak yapılacak bir incelemede opsiyonel 

olabilirken, münferit bir incelemede ise zorunlu bilgiler olarak kabul edileceklerdir: 

• Alıcının adı ve özellikle adresi 

• Göndericinin kimlik doğrulama seviyesi 

• Şifrelemenin mevcut olup olmadığı 

• İmzanın mevcudiyeti (bilhassa kontrol sonucu da dâhil olmak üzere) 

• Gönderici tarafından gönderim, giriş ve/veya alındı onayının talep 

edilmediğine ilişkin bilgi. 
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Postaların hazırlanması, gönderilmesi ve alınması işlemlerinin yanı sıra KEP posta 

kutusu hizmeti, bu bağlamda aşağıda değinilecek olan ilgili diğer işlevleri de yerine 

getirecektir:  

 

1. Kötücül yazılımların kontrolü: Göndericinin posta kutusu hizmeti, 

gönderim amacıyla kendisine iletilen postaların kötücül yazılım içerip 

içermediklerini kontrol eder. Kötücül yazılım içeren postalar, alıcıya 

gönderilmez. Bu husus göndericiye uygun bir şekilde bildirilir. Alıcının posta 

kutusu hizmeti tarafından alına postalar da aynı şekilde kötücül yazılım 

açısından kontrol edilir. Kötücül yazılım içeren postalar alıcıya iletilmez. Bu 

durumda postanın hem göndericisi hem de alıcısı uygun bir şekilde 

bilgilendirilir. Alıcının KEPHS’si herhangi bir kötücül yazılım bulmazsa, posta 

alıcıya iletilir. Postaların çağrılması sırasında hesap sahibinin bunları bir kez 

daha kötücül yazılım açısından kontrol ettirmesi gerekir. Kötücül yazılım 

içeriyorsa posta, kullanıcının ancak açık bir uyarıdan sonra bu postaya 

erişimine izin verilmelidir. 

2. Diğer Bir KEP adresine postaların yönlendirilmesi: Kullanıcıya, KEP 

hesabına gönderilen postaların otomatik olarak diğer bir KEP adresine 

yönlendirilmesini isteme olanağı sağlanmalıdır. Otomatik yönlendirme 

durumunda, postanın bir kopyası yönlendirme adresine gönderilmeden önce, 

kullanıcının posta kutusuna gönderilir. KEP adresi olmayan bir adrese 

yönlendirme yapılması yasaktır. Alındı onayı istenen postalar bakımından 

yönlendirme yapılamaz. Sadece yönlendirme adresine bu postanın alındığına 

dair bir bildirim yapılır. 

3. Diğer Bir KEP Adresine Sonradan Gönderim Talebi: Diğer bir KEP 

adresine sonradan gönderim talebi, otomatik yönlendirmeden farklıdır. KEP 

hesabının sona erdirilmesi talebi kapsamında, KEPHS hesap sahibine, bir 

başka KEP adresine sonradan gönderim talebinde bulunma olanağını 

sağlayabilir. Bu durumda alınan tüm postalar, tespit edilen bir geçiş süresi 

zarfında kullanıcının belirttiği adrese iletilir. Sonradan gönderim taleplerinin 

vukuunda, postaların bir kopyası kullanıcının posta kutusunda 

klasörlenecektir. Talep edilmiş ise giriş veya alındı onayları da, postanın 

sonradan gönderileceği posta kutusu hizmeti tarafından oluşturulacaktır.  
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4. Postaların Export ve Import’u: Kullanıcıya gönderilen ve alınan postaları 

ve eklerini kendi lokal sistemine export etme olanağı sağlanmalıdır. Export 

işlemi kullanıcının talebi üzerine posta kutusu hizmeti aracılığıyla bütünlük 

koruması yapılarak gerçekleştirilir. 

5. Kamuya Açık Rehber’e ve Adres Defterine Erişim: Posta kutusu hizmeti 

üzerinden kullanıcı, KEP hesabının adres defterinde kayıtlı bulunan kontak 

bilgilerine erişebilecektir. Kişisel adres defterine ek olarak ayrıca kullanıcı, 

KEP hesap sahibi tarafından yayımlanmasına izin verilen kontak bilgilerinin 

bulunduğu kamuya açık rehberi de kullanabilecektir. 

6. Postaların Yönlendirilmesi (forward) ve Cevaplanması: Hesap sahibi, 

bir postayı diğer bir KEP alıcısına yönlendirme ve bu postayı cevaplama 

olanağına sahiptir. Kural olarak, ilk posta, ihtiva ettiği metadataların 

muhafaza edilebilmesi için, yeni bir postanın eklentisi (eki) olarak 

yönlendirilecektir (örneğin; ilk postanın her satırından önce “>” işareti 

konularak). Diğer herhangi bir yönlendirme formatının kullanıcı tarafından 

konfigüre edilmesi mümkündür.   

7. Kategorize edilmiş posta deposu: Postaların hesap sahibi tarafından 

kategorilere ayrılması mümkündür. Bir kategori, postanın tasnif edildiği bir 

klasöre denk gelmektedir. Birden çok kategoride postaların düzenlenmesi 

olanağı, opsiyonel olarak KEPHS tarafından da sunulabilecektir. Postaları, 

alındıklarında posta kutusunda ilgili kategorilere otomatik olarak 

yerleştirmekte mümkündür. 

8. Postalar için arama işlevi: Hesap sahibinin, posta kutusundaki postalar 

arasında arama yapabilmesi için, posta kutusu hizmetinin arama işlevini 

kullanabilmesi sağlanmalıdır. Opsiyonel olarak, şifrelenmedikleri sürece 

postaların eklerinde yer alan Office ve .pdf dokümanlarının da aratılması 

mümkün olmalıdır.  

9. Postaların silinmesi: Postalar kullanıcı tarafından sadece şu iki aşamalı 

süreçle silinebilecektir: 

1. aşama: Silinen postanın, silinen dokümanların gönderildiği çöp 

kutusuna atmak.  
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2. aşama: Nihai olarak ve tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak 

şekilde tüm veya münferit bir postanın çöp sepetinden silinmesi. 

 

Gönderim hizmeti, posta kutusu hizmeti ile birlikte; postaların bir KEP hesabı sahibi 

tarafından, diğer bir KEP kullanıcısına güvenli ve bağlayıcı bir şekilde iletilmesini 

sağlar. Bunun dışında her iki hizmet, postanın gönderilip gönderilmediği veya 

alıcının posta kutusuna girip girmediği gibi konuların tasdik edilmesi işlevini de 

yerine getirir.  

 

Bir postanın kabulünde, eğer alıcı 

• Hiç mevcut olmayan bir KEP adresine veya 

• Tam olarak bloke edilmiş bir KEP hesabına  

posta göndermişse, gönderim hizmeti göndericiye bir hata bildirimi yollayacaktır. 

Burada alındı onayı tanzim edilmeyecektir. Postaların göndericinin posta kutusu 

hizmetinden, alıcının posta kutusu hizmetine gönderimi, KEP sistemi içinde güvenli 

transport kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Göndericiden gelen postanın 

alınmasıyla birlikte posta kutusu hizmeti hemen postanın kötücül bir yazılım içerip 

içermediğini ve iletilen meta dataların doğruluğunu kontrol eder. KEPHS, güncel 

zaman gibi diğer metadataları tamamlar ve postayı metadatalar da dâhil olmak 

üzere bütünlüğünün güvenilirliği açısından onaylar. Bu şekilde güvence altına alınan 

posta, posta kutusu hizmeti tarafından hem göndericinin posta kutusuna hem de 

göndericinin gönderim hizmetine iletilir. Göndericinin gönderim hizmeti, güvence 

altına alınan postayı, alıcının gönderim hizmetine iletir. Normal koşullarda, 

gönderim hizmeti bu postayı posta kutusu hizmetine gönderir. Posta kutusu hizmeti 

tarafından alınır alınmaz, postanın kötücül yazılım içerip içermediği kontrol edilir. 

Daha sonra posta, alıcının posta kutusuna bırakılır. 

 

Postanın alıcı tarafından çağrılması, güvenli elektronik imza ile gerçekleşir. 

Müteakiben posta kutusu hizmeti çağrılan postayı deşifre eder, bütünlük 

kontrollerini yapar ve bunu lokal web veya posta istemcisine iletir.  

 

Tanımlanmış ve standardize edilmiş ürünlerle birlikte elektronik gönderim 

opsiyonlarının sunumu KEP’nın başlıca görevlerinden biridir. Postaların KEP sistemi 

kapsamında gönderiminde aşağıdaki özellikler özel önem taşımaktadır: 

- bir postanın alıcısının doğrulanması 
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- bir postanın göndericisinin doğrulanması 

- bir postanın durumunun tasdik edilmesi 

- postanın bütünlüğünün sağlanması 

 

Yukarıda belirtilen bu özellikler, aşağıda tanımlanan gönderim opsiyonları ile 

somutlaştırılmış olmaktadır. Tüm gönderim opsiyonlarının KEPHS tarafından 

sunulması gereklidir. Gönderim opsiyonları münferit olarak seçilebilir olmalıdır. 

KEPHS gönderim opsiyonlarının kombinasyonlarını da sunabilir. Nitelendirmeler 

yapılırken, tüm gönderim opsiyonlarının hesap sahibi tarafından açık bir şekilde fark 

edilebilir olması sağlanacaktır. Kombinasyon durumunda hesap sahibinin, hangi 

gönderim opsiyonlarının kombinasyonda yer aldığı konusunda bilgilendirilmesi 

gerekecektir: 

Kişisel: Bununla gönderici, postasının güvenli bir şekilde bizzat alıcıya 

gönderilmesine özel bir önem verdiğini ifade etmiş olmaktadır.  

Gönderici Onaylı: Bununla gönderici alıcıya karşı, iletinin gönderiminde kendisini 

güvenli bir şekilde tanıtmış olmaktadır. Göndericinin KEPHS’sı postayı ve meta 

dataları elektronik imza ve zaman damgası ile imzalar.  

Gönderim Onaylı: Bununla gönderici, postasının usulüne uygun bir şekilde 

gönderildiğine dair bir kanıt elde etmiş olmaktadır. Gönderim onayı, göndericinin 

gönderim hizmeti tarafından oluşturulur ve bu kişiye posta ile gönderilir. 

Giriş Onaylı: Bununla gönderici ve alıcı, alıcının KEPHS’nın postayı ne zaman 

alıcının posta kutusuna bıraktığına ilişkin kanıt elde etmiş olmaktadır. Giriş onayı 

alıcının posta kutusu hizmeti tarafından oluşturulur ve göndericiye ve alıcıya posta 

ile gönderilir.  

Alındı Onaylı: Bununla gönderici ve alıcı, postanın ne zaman alıcının posta 

kutusuna konulduğu ve alıcının ileti alındıktan sonra KEP hesabına ne zaman giriş 

yaptığına ilişkin olarak kanıt elde etmiş olmaktadır. Alındı onayı, alıcı postanın, 

posta kutusuna bırakıldığı zamandan sonra ilk defa posta kutunsa erişmek için 

güvenli elektronik imza ile giriş yaptığında, alıcının posta kutusu hizmeti tarafından 

oluşturulur ve hem alıcıya hem de göndericiye posta ile gönderilir.  
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C.  Fonksiyonel Olmayan İsterler 

Aşağıda belirtilen hususlar bir KEP hizmeti kapsamında sunulacak fonksiyonel 

olmayan isterlerdir:  

Depolama Alanı: KEP hesabı sahibi her kullanıcının, kullanabileceği asgari bir 

depolama alanına sahip olması gerekir. Bir postanın büyüklük sınırlamasının 

örneğin; 10 MB altında olmaması gerekir. Kullanıcının, posta kutusunun 

kullanabileceği depolama alanı örneğin; %10’dan az kaldığında uyarılması gerekir. 

Depolama alanı dolduğunda, KEPHS posta gönderilmesini engelleyebilir. Ancak 

posta alınması mümkün olmalıdır. 

Transport zamanı: Posta ve gönderim hizmetleri üzerinden gönderilen postaların, 

gönderimlerinden itibaren en geç BTK tarafından hazırlanacak usul ve esaslar ile 

belirlenecek belirli bir zaman dilimi içinde alıcının KEPHS’si tarafından posta 

kutusuna bırakılması ve alıcı tarafından çağrılabilmesi gerekir. Postaların diğer bir 

KEPHS’nin alıcısına gönderimi söz konusu ise, göndericinin KEPHS’sının postayı en 

geç en geç BTK tarafından hazırlanacak usul ve esaslar ile belirlenecek belirli bir 

zaman dilimi içinde, alıcının KEPHS’sına iletmesi gereklidir. 

Sistem-Adresleri: Posta ve gönderim hizmetleri kapsamında kullanılması zorunlu 

olan sistem adresleri aşağıda listelenmiştir: 

 

Kullanım Amacı   KEP Adresi 

Gönderim onaylı   Gönderimonayı@<KEPHS> 

Giriş onaylı    Girişonayı@<KEPHS> 

Alındı onaylı   Alındıonaylı@<KEPHS> 

Kötücül yazılım uyarısı  Kötücülyazılım uyarısı@<KEPHS> 

    Bildirim    Bildirim@<KEPHS> 

  

Münferit kullanım amacıyla başka adreslerin KEPHS tarafından tanımlanması 

mümkündür.  
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VI.  SONUÇ 

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile hayatımıza girecek olan Kayıtlı Elektronik Posta, 

uygulamaya 1 Temmuz 2012’de geçecektir (Yönetmelik md. 29). Ancak; Yönetmelik 

Geçici Madde 2 hükmüne göre; KEPHS olmak isteyenlerin BTK’ya 1.5.2012 

tarihinden itibaren başvuru yapmaları mümkün kılınmıştır. Bunun nedeni ise şudur: 

KEPHS olmak üzere başvuru yapanların, başvurularının incelenmesi ve 

yetkilendirilmeleri için Yönetmelik md. 7/f.1 hükmü uyarınca 2 aylık süre verilmiştir 

BTK’ya. Hem Türk Ticaret Kanunu hem de Yönetmelik yürürlüğe girene kadar 

BTK’da KEPHS başvurularını incelemiş ve yetkilendirmeleri yapmış olacaktır. 

 

Bu çalışmada bir zorunlu bir de opsiyonel olmak üzere iki işlevini irdelemeye 

çalıştığımız KEPHS’lerin, diğer fonksiyonları itibariyle de sunacakları hizmetlerin 

bütünü, gerek hukuk gerek bilişim dünyamıza önemli kolaylıklar getirecektir.  

 

 

 

 


	



