
Doküman No: KEP03 07/11/2014 
Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19 
 

 

 

 

 

eeFFiinnaannss  

  

  

KKAAYYIITTLLII  EELLEEKKTTRROONNİİKK  PPOOSSTTAA  

  

  

UUYYGGUULLAAMMAA  EESSAASSLLAARRII  

(KEP_UE) 

  

  

  
Ağustos 2014 

Ankara 



 

Revizyon Takip Tablosu 

 

Güncel Revizyon Yayımlanma Tarihi Açıklama 

00.00 13.08.2014 İlk Revizyon 

00.01  İkinci Revizyon 



İÇİNDEKİLER 

 

1. GİRİŞ ............................................................................................................................................... 4 

1.1. AMAÇ ........................................................................................................................................ 4 
1.2. KISALTMALAR............................................................................................................................ 4 
1.3. TANIMLAR ................................................................................................................................. 4 
1.4. KAPSAM .................................................................................................................................... 5 

2. TARAFLAR .................................................................................................................................... 6 

2.1. EFİNANS .................................................................................................................................... 6 
2.2. HESAP SAHİBİ ........................................................................................................................... 6 
2.3. İŞLEM YETKİLİSİ ........................................................................................................................ 6 
2.4. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ...................................................................................................................... 6 

3. STANDARTLAR ............................................................................................................................ 7 

4. KEP HESAP İŞLEMLERİ ............................................................................................................. 8 

4.1. BAŞVURUNUN YAPILMASI ......................................................................................................... 8 
4.2. KEP HESABININ KULLANIMA AÇILMASI .................................................................................... 8 
4.3. KEP SİSTEMİNİN KULLANIMI .................................................................................................... 8 
4.4. KEP HESABININ KONTROL EDİLMESİ ...................................................................................... 9 
4.5. KEP HESABININ KULLANIMA KAPATILMASI .............................................................................. 9 

5. YÜKÜMLÜLÜKLER .................................................................................................................... 10 

5.1. EFİNANS’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ............................................................................................... 10 
5.2. HESAP SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ..................................................................................... 11 

6. ÜCRETLENDİRME ..................................................................................................................... 13 

7. FAALİYETİN SONA ERMESİ .................................................................................................... 14 

7.1. BTK TARAFINDAN KEPHS’NİN FAALİYETİNE SON VERİLMESİ ................................................ 14 
7.2. KEPHS’NİN FAALİYETİNE SON VERMESİ ................................................................................ 15 

8. TEKNİK HUSUSLAR VE GÜVENLİK ...................................................................................... 16 

8.1. GÜVENLİK KRİTERLERİ ........................................................................................................... 16 
8.2. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA REHBERİ .................................................................................... 17 

9. DENETİM ...................................................................................................................................... 18 

9.1. İDARÎ PARA CEZALARI ............................................................................................................ 18 
9.2. FAALİYET RAPORU ................................................................................................................. 18 

10. REFERANSLAR ...................................................................................................................... 19 

 



1. GİRİŞ 

1.1.  Amaç 

Bu doküman, eFinans Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine ilişkin uygulama 

esaslarını içerir. 

Efinans KEP Sistemi, tarih ve saati değiştirilemeyen gönderenin ve alıcının belirli 

olduğu, elektronik imza ve zaman damgası ile sabitlenen ve delil özelliği taşıyan bir 

sistemdir. Kayıtlı elektronik postalarınızın güvenli bir biçimde dolaşımını sağlamak 

için geliştirilmiştir. 

1.2. Kısaltmalar 

BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

ESHS Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı 

KEP  Kayıtlı Elektronik Posta 

KEPHS Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı 

MERSİS Merkezi Sicil Kayıt Sistemi 

1.3.  Tanımlar 

 

Alıcı 
Orijinal iletinin alıcısı durumundaki hesap sahibi veya 
işlem yetkilisi 

Elektronik İmza 
Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle 
mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama 
amacıyla kullanılan elektronik veri 

Elektronik Sertifika 
İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini 
birbirine bağlayan elektronik kaydı 

Elektronik Veri 
Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan 
veya saklanan ya da elektronik, optik veya benzeri 
ortamlara aktarılan kayıtlar 

Gönderici 
Orijinal iletinin göndericisi durumundaki hesap sahibi veya 
işlem yetkilisi 

Güvenli Elektronik İmza 
15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza 
Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik 
imza 

Hesap Sahibi 
Adına KEP hesabı tahsis edilen gerçek kişi veya kamu 
veya özel hukuk tüzel kişisi 

İşlem Sertifikası 
Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısının hizmetlerine 
ilişkin işlem verilerini imzalamak için kullandığı elektronik 
sertifikası 

İşlem Yetkilisi 
Hesap sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda ilgili KEP 
hesabına ilişkin işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına 
yapan gerçek kişi veya kişiler 

KEP Delili Belirli bir işlemin belirli bir zamanda meydana geldiğini 



gösteren, KEP sisteminde üretilen ve KEPHS’nin işlem 
sertifikası ile imzalanmış veri 

Kep Hesabı 
Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma 
yeteneğine sahip KEP sisteminde oluşturulan elektronik 
posta hesabını 

Kep İletisi 
KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP 
delilini içeren ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile 
imzalanmış ileti 

Kep Rehberi 
KEP hesabı bilgilerinin doğruluğunun ve güncelliğinin 
sorgulanabilmesi amacıyla işletilen bilgi ve sorgu sistemi 

Kep Sistemi 

Elektronik iletişim platformları aracılığıyla gerçekleşen, 
gönderildi ve alındı onayları da dâhil olmak üzere KEP 
iletilerinin tüm süreçlerine ilişkin olarak KEP delili 
oluşturulması, güvenli bir şekilde kimlik tespiti yapılması, 
KEP hesabı, KEP rehberi ve arşiv hizmetleri verilmesi gibi 
işlevlere sahip sistem 

Orijinal İleti 
Gönderici tarafından üretilen ve göndericinin güvenli 
elektronik imzasını taşıyan ileti 

Tebliğ 
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve 
Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 

Yönetmelik 
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik 

Zaman Damgası 
5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3 üncü 
maddesinde tanımlanan zaman damgası 

1.4. Kapsam 

Bu doküman, kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bu 

işlemlerin sonuçlarına, kayıtlı elektronik posta adresine sahip gerçek ve tüzel kişilere, 

kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, 

yetkilendirilmelerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Bu dokümanın uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır; 

 Niceliksel ve niteliksel devamlılık, güvenilirlik, ayrımcı olmama, düzenlilik, 

verimlilik, açıklık, şeffaflık ve kaynakların etkin kullanılması, 

 Alıcı ve göndericinin haklarının korunması, 

 Hizmet kalitesinin sağlanması, 

 Birlikte çalışabilirlik ilkelerine riayet edilmesi, 

 Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması, 

 Uluslararası standartların dikkate alınması, 

 Bilgi güvenliğinin sağlanması, 

 Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması. 



2. TARAFLAR 

2.1. eFinans 

eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş, Türkiye'nin genç ve dinamik 

bankası Finansbank ve güçlü yazılım şirketi Cybersoft ortaklığı ile kurulmuş; 10 Eylül 

2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. eFinans müşterilerine, e-Fatura entegrasyonu, e-

Fatura özel servis sağlayıcılığı, e-Fatura arşivlemesi, e-Defter uygulaması, e-arşiv 

hizmetleri ve e-Ticaret portalı üzerinden bankacılık hizmetleri için online uygulama 

çözümleri sunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın getireceği yeni uygulamalar 

kapsamında, , e-İrsaliye ve benzeri hizmetleri de portföyüne eklemeyi 

planlamaktadır. Xxx tarihinden itibaren KEPHS olarak hizmet vermektedir. 

2.2. Hesap Sahibi 

Sadece alıcı veya hem alıcı hem gönderici haklarına sahip olan, adına KEP hesabı 

tahsis edilen gerçek kişi,kamu veya özel hukuk tüzel kişisidir.  

2.3. İşlem Yetkilisi 

Hesap sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda ilgili KEP hesabına ilişkin işlemleri tüzel 

kişi nam ve hesabına yapan gerçek kişi veya kişiler İşlem Yetkilisi olarak adlandırılır. 

Bir tüzel kişilik için birden çok İşlem Yetkilisi olabilir. 

2.4. Üçüncü Kişiler 

a) Diğer KEP Hizmet Sağlayıcıları ve Kullanıcılar 

BTK tarafından yetkilendirilmiş diğer KEP Hizmet sağlayıcıları ve onlardan hizmet 

alan hesap sahipleridir.  

b) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  

Hesap sahiplerine ve KEPHS’ye 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri 

çerçevesinde elektronik sertifika, elektronik imza ve zaman damgası hizmetlerini 

sunan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısıdır.  

c) Düzenleyici, Denetleyici Kurum 

KEP sistemi ile ilgili ikincil düzenlemeleri yapma yetkisi ve görevi verilmiş olan Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur. 



3. STANDARTLAR 

eFinans’ın Uygulanan Kalite Standartları aşağıdadır: 

 ISO 22301 – Uluslararası Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 

 ISO 27001 ve TS ISO IEC 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı 

 TS ISO IEC 20000 ve ISO 20000 – Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi 

Belgesi 

 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Sertifikalı Personeli 

 Mali Mühür Uyum Değerlendirme 

 



4. KEP HESAP İŞLEMLERİ 

4.1. Başvurunun Yapılması 

KEP hesabı almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler eFinans’a başvuruda bulunur. 

eFinans başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki şekilde tespit eder: 

a) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı 
ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belgelerle veya güvenli elektronik 
imza ile 

b) Tüzel kişiler tarafından sunulan bilgi ve belgeler için MERSİS vasıtasıyla 
MERSİS No ile 

Tüzel kişiler, işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini ve yetkili 

olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında eFinans’a bildirir. 

eFinans gerekli kontrollerden geçen KEP hesabı başvurusunu kabul eder ve KEP 

hesabını oluşturur. EFinans oluşturulan KEP hesabına ilişkin bilgileri başvuru 

sahibine güvenli bir şekilde teslim eder. KEP hesabı adreslerine ilişkin usul ve 

esaslar BTK tarafından belirlenir. 

4.2. KEP Hesabının Kullanıma Açılması 

eFinans,  başvuru sahibi ile sözleşme veya taahhütname imzalar ve başvuru 

sahibinin; 

a) Gerçek kişi olduğu durumda, başvuru sahibinin onayını, 

b) Tüzel kişi olduğu durumda, KEPHS başvuru formunda belirtilen işlem yetkilisinin 

onayını, 

güvenli elektronik imza ile aldıktan sonra ilgili KEP hesabını kullanıma açar. 

Gerçek kişinin, KEP hesabını sadece ileti almak amacıyla kullanacağını belirtmesi 

hâlinde KEP hesabı açılışı için gerekli olan onay güvenli elektronik imzalı veya ıslak 

imzalı olarak alınabilir. 

4.3. KEP Sisteminin Kullanımı 

eFinans tarafından kurulan KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya 

muhatapları arasında KEP hesabı vasıtasıyla hukukî ve teknik güvenliğe sahip bir 

şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla 

kullanılır. 



KEP hesabının, hesap sahibi tarafından kendi nam ve hesabına kullanılması esastır. 

Hesap sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda; KEP hesabı, yönetmelik hükümlerinde 

belirtilen şekilde yetki verilmiş olan işlem yetkilisi tarafından hesap sahibinin nam ve 

hesabına kullanılır. 

KEP hesabı kullanılarak yapılabilecek işlemler ve sonuçları KEPHS ile hesap sahibi 

arasında imzalanan sözleşme veya taahhütname ile belirlenir. 

Hesap sahibi olan tüzel kişi istediği zaman işlem yetkilisini değiştirebilir.  

4.4. KEP Hesabının Kontrol Edilmesi 

Hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol 

etmesi esastır. Mücbir sebep hâlleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda 

o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve okunduğu kabul 

edilir. 

4.5. KEP Hesabının Kullanıma Kapatılması 

eFinans, hesap sahibinin talebi veya ölümü, sözleşme veya taahhütname ile 

belirlenen kullanıma kapatma durumlarının gerçekleşmesi veya KEPHS’nin 

faaliyetine son vermesi veya verilmesi hâllerinde KEP hesabını kullanıma kapatabilir. 

KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin talepler hesap sahibi veya sözleşme  

KEPHS, kullanıma kapatılma talebini hesap sahibinin, işlem yetkilisinin veya 

sözleşme veya taahhütname ile kapatma talebinde bulunma yetkisi verilenlerin kimlik 

bilgilerini doğrulayarak alır ve ilgili KEP hesabının kullanıma kapatılma işlemini 

gerçekleştirir. 

Kullanıma kapatılan KEP hesabından ileti gönderimi ve alımı engellenir. Ancak KEP 

hesabı en az üç ay erişime açık tutulur. Bu sürenin sonunda eFinans ilgili KEP 

hesabını tamamen kullanıma kapatır. 

eFinans, kullanıma kapatmaya ilişkin taleplerin alınmasını yedi gün yirmidört saat 

kesintisiz olarak sağlar. 

KEP hesabı geçmişe yönelik olarak hiçbir şekilde kullanıma kapatılamaz veya 

silinemez. 

Kullanıma kapatılan bir KEP hesabı yeniden tahsis edilemez. Kullanıma kapatılan 

KEP hesabı, ancak hesap sahibinin talep etmesi ve kimlik tespitine ilişkin gerekli 

işlemleri yaptırması hâlinde yeniden kullanıma açılabilir. 



5. YÜKÜMLÜLÜKLER 

5.1. eFinans’ın Yükümlülükleri 

eFinans, hizmet sağlayıcı olarak sakla-ilet çalışma modeli ile hizmet verir ve 

aşağıdaki maddeleri sağlamakla yükümlüdür. 

 Sunmakta olduğu hizmetler için, yönetmelikte belirlenen kriterlere uygun 

olarak bu hizmetlerin gerektirdiği güvenlik seviyelerine uygun ve güvenilir bir 

kimlik doğrulama mekanizması tesis etmekle, 

 KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin taleplerin alınması ve derhâl 

gerçekleştirilebilmesi için yedi gün yirmidört saat erişilebilir bir hizmeti 

sunmakla, 

 KEP hesabının ve bu hesap üzerinden verilen hizmetlerin güvenliğini, 

gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamakla, 

 Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri almakla, 

 KEP sisteminin tüm süreçlerine ilişkin günlük kayıtlarını güvenliğini, gizliliğini 

ve bütünlüğünü sağlayarak kayıt altına almakla, 

 KEP sisteminin tüm süreçlerinde oluşturulan KEP iletilerini ve KEP delillerini 

ilgili KEP hesabına anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde iletmekle, hesap 

sahibinin talebi hâlinde, KEP hesabına gelen iletilerin teslim alınmasına ilişkin 

bilgileri, alternatif iletişim kanalları üzerinden bildirmekle, 

 KEP hesabına bir web ara yüzü veya elektronik posta istemci programları 

üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilmesini, iletilerin okunabilmesini ve 

gönderilebilmesini sağlamakla, 

 Hesap sahibinin önceden onayını almak kaydıyla kendisine ait bilgiler ile KEP 

hesabı bilgilerinden oluşan KEP rehberini tüm hesap sahipleri ve işlem 

yetkililerinin erişimine yedi gün yirmi dört saat kesintisiz olarak açık tutmakla, 

kendi sistemleri üzerinde bulunan KEP hesaplarına ilişkin değişiklikleri ilgili 

KEP rehberine gerçek zamanlı olarak işleyerek güncellemekle ve diğer 

KEPHS’lerle birlikte KEP rehberini gerçek zamanlı olarak güncel tutmak için 

gerekli teknik altyapıyı kurmak ve işletmekle, 



 KEP hesabının kullanılmasını sağlayan ara yüzleri engelli kişilerin de 

erişimlerini sağlayacak şekilde Tebliğ’de belirtilen standartlara uygun olarak 

hazırlamakla, 

 KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik 

veriler ile, işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere 

ait bilgileri içeren kayıtları gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak 

en az yirmi yıl süreyle saklamakla, 

 KEP hesabının ilk kullanımından önce hesap sahibini ve varsa işlem yetkilisini 

KEP sistemine ilişkin tüm süreçler hakkında bilgilendirmekle, 

 Sözleşmenin veya taahhütnamenin yenilenmemesi durumunda KEP 

hesabının kullanıma kapatılacağına ilişkin hesap sahibini ve işlem yetkilisini 

sözleşme veya taahhütname süresinin sona ermesinden üç ay önce uygun 

iletişim kanallarından en az birisi ile bilgilendirmekle, 

 KEP hesabının kapatılması sürecinde, herhangi bir mağduriyetin 

yaşanmamasını temînen gerekli tedbirleri almakla, 

 KEP sistemine ilişkin ana ve yedek sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları 

içerisinde bulundurmakla, 

 KEP sistemindeki tüm imzalama süreçlerinde ESHS’ler tarafından KEPHS 

için oluşturulan işlem sertifikasını kullanmakla, 

 Hesap sahibinin veya işlem yetkilisinin talep etmesi hâlinde KEP delillerinin 

gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmakla, 

5.2. Hesap Sahibinin Yükümlülükleri 

Hesap sahibi; 

 KEP hesabı başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak 

eFinans’a vermekle, 

 Başvurusunda KEP hesabını sadece alıcı veya hem alıcı hem gönderici 

olarak kullanacağını eFinans’a açıkça belirtmekle, 

 Başvurusunda sakla-ilet çalışma modelinde hizmet alacağını açıkça 

eFinans’a belirtmekte, 

 KEP hesabı bilgilerinde olan değişiklikleri, eFinans’a derhâl bildirmekle, 



 eFinans ile imzaladığı sözleşmede veya taahhütnamede belirtilen hüküm ve 

koşullara uygun hareket etmekle, 

 Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumakla, üçüncü 

kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,  

yükümlüdür. 



6. ÜCRETLENDİRME 

eFinans, sunduğu hizmetlere ilişkin ücretleri belirlemekte serbesttir. Ancak BTK 

rekabetçi ortam gerekleri veya tüketici haklarının korunması amacıyla KEP sistemi ile 

ilgili hizmetlere ait tarifeler için ilgili BTK mevzuatı çerçevesinde onaylama süreci 

işletebilir, ücretlere alt ve üst sınır getirebilir. KEP Paket ücretlerine ilişkin bilgi 

www.efinans.kep.tr adresinden edinilebilir. 

http://www.efinans.kep.tr/


7. FAALİYETİN SONA ERMESİ 

7.1. BTK tarafından KEPHS’nin faaliyetine son verilmesi 

KEPHS’nin faaliyetinin devamı sırasında başvuruda istenen bilgi ve belgelerde yer 

alan hususlardan birini veya birkaçını kaybettiğinin tespit edilmesi hâlinde KEPHS’ye 

bu eksikliğin giderilmesi için BTK tarafından bir aya kadar süre verilir ve KEP 

sisteminin güvenliğinin tehlikeye düşmesi, alıcı ve gönderici haklarının yaygın ihlali, 

birlikte çalışabilirlik ilkelerine riayet edilmemesi gibi durumlarda bu süre içinde 

KEPHS’nin faaliyeti durdurulur. Verilen sürenin sonunda eksikliğin giderilmemesi 

hâlinde KEPHS’nin faaliyetine BTK tarafından son verilir ve yetkilendirilmesi iptal 

edilir. 

Birinci fıkrada belirtilen faaliyete son verme hâllerinden birinin gerçekleşmesiyle 

faaliyetine son verilen KEPHS, faaliyete son verme kararının tebliğ tarihinden itibaren 

on beş gün içinde faaliyette bulunan herhangi bir KEPHS ile KEP hesaplarının, ilgili 

KEP delillerinin ve KEP sistemi kayıtlarının devri konusunda anlaşabilir. BTK, taraflar 

arasında anlaşma sağlanması durumunda, faaliyetine son verilen KEPHS’nin 

oluşturduğu KEP hesaplarının, ilgili KEP delillerinin ve KEP sistemi kayıtlarının 

anlaşma sağlanan KEPHS’ye devredilmesine karar verir. Faaliyetine son verilen 

KEPHS ile faaliyette bulunan herhangi bir KEPHS arasında on beş gün içinde 

anlaşma sağlanamaması durumunda BTK, devir işleminin faaliyette olan herhangi bir 

KEPHS’ye yapılmasına re’sen karar verir. KEP hesaplarını, ilgili KEP delillerini ve 

KEP sistemi kayıtlarını devralan KEPHS gerekli işlemleri başlatır ve bir ay içinde bu 

işlemleri tamamlar. BTK, uygun görmesi hâlinde, bir ayı geçmemek üzere ek süre 

verebilir. 

KEPHS, BTK’nın faaliyete son verme kararının tebliğinden itibaren KEP hizmeti 

sunamaz. 

Faaliyetine son verilen KEPHS, KEP sistemine ilişkin tüm bilgi ve belgeleri devralan 

KEPHS’ye devreder ve kendi işlem sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini 

ve yedeklerini imha eder. 

BTK, devir işleminin re’sen yapılacağı herhangi bir KEPHS’nin bulunmaması 

durumunda, faaliyetine son verdiği KEPHS’nin oluşturduğu KEP hesaplarının 

kullanıma kapatılmasına karar verir. Faaliyetine son verilen KEPHS bu işlemleri 

tamamladıktan sonra kendi işlem sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve 



imza oluşturma yedeklerini imha eder ve KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine 

ilişkin bilgi, belge ve elektronik verileri en az yirmi yıl süreyle saklar. 

BTK, KEP hesaplarının, ilgili KEP delillerinin ve KEP sistemi kayıtlarının devrine 

ilişkin kararı internet sayfasında yayımlar. Faaliyetine son verilen KEPHS, devir 

işlemine ilişkin kararları hesap sahiplerine ve işlem yetkililerine duyurur ve internet 

sayfasında yayımlar. 

7.2. KEPHS’nin faaliyetine son vermesi 

KEPHS faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu BTK’ya yazılı 

olarak bildirir. KEPHS, faaliyetine son verme kararının Kuruma bildirilmesinden 

itibaren KEP hesabı başvurusu kabul edemez. 

KEPHS bu maddenin birinci fıkrası uyarınca BTK’ya yaptığı yazılı bildirimden sonra 

faaliyetine son verme kararını internet sayfasından yayımlar, hesap sahiplerine ve 

işlem yetkililerine bildirir. 

KEPHS mevcut KEP hesaplarını, ilgili KEP delillerini ve KEP sistemi kayıtlarını 

faaliyete son verme tarihinden bir ay öncesine kadar faaliyette bulunan herhangi bir 

KEPHS’ye devredebilir. Faaliyetine son veren KEPHS devir hususunda Kurumu, 

hesap sahiplerini ve işlem yetkililerini bilgilendirir. KEP hesaplarını, ilgili KEP 

delillerini ve KEP sistemi kayıtlarını devralan KEPHS gerekli işlemleri başlatır ve bir 

ay içinde bu işlemleri tamamlar. Kurum, uygun görmesi hâlinde, bir ayı geçmemek 

üzere ek süre verebilir. 

Faaliyetine son veren KEPHS, KEP sistemine ilişkin tüm bilgi, belge ve elektronik 

verileri devralan KEPHS’ye devreder ve kendi işlem sertifikasını iptal ettirerek imza 

oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder. 

Faaliyetine son verme tarihinden bir ay öncesine kadar devir işleminin 

gerçekleştirilememesi veya faaliyette bulunan herhangi bir KEPHS tarafından hizmet 

sağlanamaması durumunda, faaliyetine son vermek isteyen KEPHS, hesap 

sahiplerini ve işlem yetkililerini bilgilendirerek KEP hesaplarını faaliyete son verme 

tarihinde kullanıma kapatır. Faaliyetine son veren KEPHS kullanıma kapatma 

işlemlerini tamamladıktan sonra kendi işlem sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma 

verisini ve imza oluşturma yedeklerini imha eder ve KEP sisteminin tüm süreçlerine 

ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik verileri en az yirmi yıl süreyle saklar. 



8. TEKNİK HUSUSLAR VE GÜVENLİK 

8.1. Güvenlik Kriterleri 

eFinans, güvenlik süreçlerini bilgi güvenliği için ISO27001, iş sürekliliği için 

ISO22301, bilgi teknolojisi hizmet yönetimi sistemi için ISO20000 belgelerine göre 

oluşturulmuş politikalara göre işletmekte ve gerekli geliştirmeleri sürekli 

gerçekleştirmektedir. Bu denetlemeler yurtdışından akredite edilen SGS firması 

tarafından yapılmaktadır.  

 eFinans; bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları, ağ güvenliği ve veri 

koruması gibi alanlarda yeterli tecrübede ve yeteri kadar teknik personel istihdam 

eder ya da bunlarla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ve yetkin 

firmalarla dış kaynak anlaşmaları yapar.  KEP faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde 

sürdürülebilmesi amacı ile, Finansbank tarafından işletilen bilgi işlem merkezi kendi 

içinde yedekli ve bina olarak da İstanbul ve Ankara’da ayrıca yedeklidir. Tüm 

sistemler ve ağlar birbirlerinden izole edilmek sureti ile kesintisizlik sağlanmıştır. 

Ağların ve sistemlerin bulunduğu alanlara fiziksel erişim kısıtlanmıştır. Bu alanların 

işletim, güvenlik ve onay mekanizmaları 7/24 vardiya esası ile işletilmektedir. Üretim 

ve felaket kurtarma alanları yangın, sel, deprem gibi felaketlere karşı bilinen tüm 

önlemlere sahiptir. Hiçbir personel Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha 

fazla süreyle hapis cezası almamıştır. 

eFinans Yönetim Kurulu, bilgi güvenliğinin uygulanmasından sorumludur. Bu 

sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla, yeterli meslekî deneyime sahip ve ilgili 

alanlarda eğitim almış olan “Bilgi Güvenliği Yöneticisi” görevlendirilmiştir.  

eFinans Yönetimi, bir Bilgi Güvenliği Onay Kurulu (BGOK) oluşturmuştur ve bu kurul, 

güvenlik ile ilgili konuları tartışıp, çözümler üretmektedir. Bu kurul eFinans personeli 

içerisindeki aşağıdaki üyelerden oluşur: 

 eFinans Yönetim Kurulu 

 eFinans Bilgi Güvenliği Yöneticisi 

 eFinans Sistem Yöneticisi 

Tüm personel güvenlik olaylarını raporlamaktan ve tespit edilen zayıf noktaları 

bildirmekten sorumludur. 



eFinans ya da dış kaynak hizmet sağlayıcıları; mümkün olabilecek tüm güvenlik 

zafiyetlerini engellemek üzere tasarlanmış güvenli sistem, cihaz ve süreçleri kullanır. 

Kayıtlı elektronik posta rehberi 

KEP hesaplarına ilişkin bilgiler hesap sahibinin onayının alınması şartıyla KEP 

rehberinde yayımlanır. eFinans, KEP rehberini gerçek zamanlı olarak günceller. 

KEPHS’ler KEP rehberini tüm KEP sisteminden hizmet alan tüm hesap sahipleri ile 

işlem yetkililerinin erişimine açık tutar. 

KEP rehberine ilişkin usul ve esaslar BTK tarafından belirlenir. 

Kayıtlı elektronik posta rehber zorunlu alanları aşağıdaki gibidir: 

a) Gerçek kişiler için;  

 KEP Hesabı Adresi,  

 T.C. Kimlik Numarası,  

 Adı, 

 Soyadı  

b) Tüzel kişiler için;  

 KEP Hesabı Adresi,  

 MERSİS No,  

 Tüzel Kişinin Tam Adı,  

 Ana Faaliyet Alanı,  

 Merkezinin Bulunduğu İl,  

 Adres Bilgileri  



9. DENETİM 

BTK, eFinans’ı yönetmeliğe uygun hizmet verip vermediğini iki yılda en az bir defa 

re’sen veya şikâyet üzerine 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı ve 

59 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 

Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 

denetleyebilir veya denetletebilir. 

9.1. İdarî Para Cezaları 

Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun hizmet vermeyen KEPHS’lere verilecek 

idarî para cezaları 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 9 uncu, 60 ıncı ve 

61 inci maddelerine göre BTK tarafından hazırlanan İdari Para Cezaları ve Tedbirler 

Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenir. 

9.2. Faaliyet Raporu 

eFinans, BTK’ya her yıl Ocak ayının sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin rapor verir. 

Rapor, aşağıdaki unsurları içerir; 

 Oluşturulan KEP hesabı türleri ve sayıları, 

 Kullanıma kapatılan KEP hesabı sayısı ve kullanıma kapatma nedenleri, 

 KEPHS’nin geçmiş yıla ait malî durumunu gösterir bilgi ve belgeler, 

 Varsa kendisine devredilen KEP hesaplarına, ilgili KEP delillerine ve KEP 

sistemi kayıtlarına ilişkin bilgiler, 

 KEPHS’nin bir sonraki yıla ait pazar öngörüleri, 

 Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler 



10. REFERANSLAR 

 16.05.2012 tarihinde 28294 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kayıtlı 

Elektronik Posta Rehberi Ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine 

İlişkin Tebliğ 

 25.08.2011 tarihinde 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı 

Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 

 25.08.2011 tarihinde 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarihli Kayıtlı 

Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 14.12.2011 tarihli ve 28142 sayılı Remi Gazetede yayımlanan Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu 

 10.10.2008 tarihli ve 27050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5809 sayılı 

Elektronik Haberleşme Kanunu 

 23.01.2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5070 Sayılı 

Elektronik İmza Yasası 

 19.02.1959 tarihli 10139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu 

 ISO/IEC 27001 

 ISO/IEC 273401 

 ETSI TS 102 640 

 ETSI TS 101 733 

 ETSI TS 101 903 

 IETF RFC 2821 

 IETF RFC 2822 

 BS 10012 

 06.06.2012 tarih ve 2012DK-15259 sayılı BTK Kurul Kararı 


