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ADALET BAKANLIĞI 

Bilgi îşlem Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82405986-708.01-274/15829 
Konu : Avukatlar Tarafından Gönderilen KEP 

İletileri

17.08.2022

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün (Avukatlık İşleri Şube Müdürlüğü) 24.06.2022 tarihli ve 
E-92358809-045.02-30959/20139 sayılı yazısı.

İlgi'de kayıtlı yazı ekinde gönderilen Başkanlığınızın 09.06.2022 tarihli ve 
E-52482138-802-19113 sayılı yazısı uyarınca bir kısım hususlara ilişkin değerlendirme yapılarak cevap 
verilmesi istenilmiştir.

1-Hâlihazırda avukatların KEP iletilerini UYAP Bilişim Sistemine gönderip gönderemedikleri: 
UYAP bilişim sistemi, avukatlar dahil KEP üzerinden gönderilen bütün paketleri kabul etmektedir.

2-Doküman Yönetim Sisteminin, e-Yazışma Teknik Rehberi kriterlerine uygun olmayan veya 
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve yönetmelik hükümleri 
gereğince düzenlenmeyen iletileri kabul etmemesi şeklinde yazılımsal bir kontrolün bulunup 
bulunmadığı: Bu şekilde bir kontrol bulunmamakta olup, e-Yazışma Teknik Rehberi kriterlerine uygun 
olan ya da olmayan (içerisinde EYP paketi olmayan standart KEP postaları) bütün KEP iletiler UYAP 
bilişim sistemine kabul edilmektedir.

3- Avukatların KEP üzerinden gönderdikleri iletileri, e-Yazışma Teknik Rehberi kriterlerine ve 
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak düzenlemelerinin teknik- olarak mümkün olup olmadığı: Avukatların, kayıtlı elektronik 
posta hizmet sağlayıcıları tarafından kendilerine sunulan web arayüzünü kullanmaları nedeniyle, gerekli 
teknik değişikliğin ilgili hizmet sağlayıcılar tarafından yapılabileceği değerlendirilmiştir.

4- KEP üzerinden gönderilen evrakların e-Yazışma Teknik Rehberine uyumluluk göstermesi 
yönünde bir zorunluluk bulunup bulunmadığı: Cumhurbaşkanlığınca, kamu kurumlannın birbirleri 
arasındaki yazışmalar konusunda kriterler belirlenmiş olup (e-Yazışma Teknik Rehberine uyumluluk), 
KEP standartları arasında, bilindiği kadarı ile içerisinde EYP paketi bulundurması zorunlu değildir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Mehmet Murat TUZCU 
Hâkim 

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek : İlgi sayılı yazı.

Dağıtım :
Gereği:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Bilgi:
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Bil belge, güven li clektrotıik  im za  ile iiiizalanm ıştır.
Belge D oğru lam a A d r e s i : h ttps://vatandas.uyap.gov.IT
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T elefon  N o : (0312 ) 293 20  00  Fax N o: (0 3 12) 293 22 22 U nvan : A lan  U zm anı
e -posta  : eiitegrasyon.b ig iT i@ adalet.gov.tr T elefon  N o : (0312) 293 25 87 
K.ep A dresi : adaletbakaıılig i(5 jhs01.kep .tr
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 92358809-152.99/30959/20139 24.06.2022
Konu : İade Evrak

BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının yazımıza ekli 09.06.2022 tarih ve E-52482138-802-19113 
sayılı yazısında, avukatların KEP iletilerinin Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğe tabi olmadığını, bu nedenle iletilerin EYP formatında olmasının zorunlu 
olmadığını belirttiği anlaşıldığından, söz konusu yazı gereğinin takdir ve ifası için ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim.

Emre YURTALAN 
Hâkim 

Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Türkiye Barolar Birliğinin Yazısı (7 sayfa)

Bu B elge, 5070 sayılı K anun hüküm lerine uygun olarak elektronik  im za ile im zalanm ıştır. A yrıca fiziki ortam da gönderilm eyecektir.

N am ık K em al M ah.M illi M üdafa Cad. N o:22 K ızılay /A N K A R A  A yrıntılı bilgi için i r t ib a t : A vukatlık  B ürosu 

T elefon: 0 3 İ 2  414 81 33 Faks: 0 3 1 2  219 44 28 e-posta: h igm @ adalet.gov .tr E lektronik  ağ: w w w .h igm .adalet.gov .tr

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana lıttp://vataııdas.uyap.gov.tr adresinden 84erlY7 -  MNWTT9p - 81051̂ 1411 - TD8qXS= ile erişcbiliısin
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
Bilişim Komisyonu

Sayı ;E-52482138-802-19113 09.06.2022
Konu : Avukatlarm Gönderdiği KEP İletileri 

Hakkmda

DAĞITIM YERLERİNE

İL G İ: a) Türkiye Barolar Birliğinin 30.03.2022 tarih ve E-52482138-819-10463 sayılı yazısı

a. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının, 18.05.2022 tarih ve E-56389734-719- 
6038 sayılı cevabi yazısı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının, avukatlardan gelen KEP (Kayıth Elektronik Posta) iletilerini, 
10.6.2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve 
Esaslar Hakkmda Yönetmelik ve yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen e-Yazışma Teknik Rehberi 
kriterlerine uygun olm adığı gerekçesi ile kabul etmemesi ve kayıt altına almaması nedeni ile 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına ilgi a yazı gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, ilgi b yazısı ile “elektronik yazıların 
kurumlar tarafından işleme alınması hususunun kurumlarm takdirinde olduğu ve bu nedenle konunun 
doğrudan ilgili kurumlar nezdinde çözümlenmesi gerektiği” şeklinde cevap vermiştir.

Resm î Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkmda Yönetmeliğin 30. Maddesinin 4. 
Fıkrası şu şekildedir: “İdare, başka bir idareden kendisine resm î yazışm a kapsammda iletilen ve e- 
Yazışma Teknik Rehberi’nde tammlanan kurallara uygun şekilde hazırlanmamış bir belgeyi reddetme 
hakkma sahiptir. Bu durumda, kendisine iletilen belgeyi reddeden idare, gönderen idareye bu durumu 
sebepleriyle birlikte belgenin kendisine ulaştığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar bildirir.

TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofısi’nin resmi sitesinde, e- Yazışma Projesi hakkında “ 
Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda güvenli bir şekilde 
ya p ılm a sın ı sağ lam ak am acıyla  başlatılan e -Y a zışm a  Projesi, D ijita l D önüşüm  O fis im iz  
koordinasyonunda yürütülmektedir, "açıklaması mevcuttur, (https://cbddo.gov.tr/projeler/e-yazisma/)

Yukarıda belirtilen yönetmelik ve açıklamadan anlaşılacağı üzere E-yazışma Teknik Rehberi 
kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaları düzenlemekte olup avukatlarm gönderdiği 
dilekçe ve başvuruları kapsamamaktadır.

K ayıtlı E lektronik Posta Sistem ine İlişkin Usul Ve Esaslar H akkında Y önetm eliğin 4. 
Maddesinin (ğ) bendine göre gerçek kişiler, kamu ya da özel hukuk tüzel kişileri kep hesabı sahibi 
olabilmektedir.

Yönetmeliğe göre; 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." şeklinde, KEP iletisi ise "KEP sistemi içerisinde KEPHS 
tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS'nin işlem sertifikası ile imzalanmış ileti” şeklinde

1/ 2

https://cbddo.gov.tr/projeler/e-yazisma/


tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 15. Maddesinin 1.fıkrasına göre ise KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu 
hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye 
kadar kesin delil sayılmaktadır.

E-Yazışma Teknik Rehberinde Kamu kurum ve kuruluşları için EYP (elektronik yazışma paketi) 
formatmda elektronik yazı öngörülmesinin temel amacı, kurum ve kuruluşlar adına elektronik yazıyı 
imzalayan bakan, müdür, amir, başkan gibi yetkililerin görevi ve yetkisini tespittir.

A vukatlar ise kendi adlarına KEP iletisi gönderdiğinden KEP iletisini elektronik olarak 
imzalamış olmaları iletinin kimden geldiğinin tespiti açısından hukuken yeterlidir.

Avukatların gönderdiği KEP iletileri alıcı hesabına ulaştığı anda hukuki sonuç doğurmakta olup 
kamu kurum ve kuruluşlarının gelen KEP iletilerini reddetmesi ve kayıt altına almaması Avukatlık 
Kanununa ve e-yazışma ile ilgili mevzuata aykırıdır.

Belirtilen nedenlerle. Avukatların elektronik imzaları ile gönderdiği KEP iletilerinin;

a. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe tabi olmadığı,
b. e-Yazışma Teknik Rehberinin avukatları kapsamadığı,
C. İleti eklerinin EYP formatmda olmasının gerekmediği, e-imzah olmasının yeterli olduğu
d. İletilerin alıcı hesabına ulaştığında hukuki sonuç doğurduğundan reddedilmesi, kayıt altına 

alınmaması ve iade edilmesinin mevzuata aykırı olduğu

Hususlarında bakanlığınıza bağlı tüm birimlerin bilgilendirilmesini, sonucundan birliğimize bilgi 
verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

Av. Veli KÜÇÜK 
Başkan a. 

Genel Sekreter

Ek:
1-T.C Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına
2-T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı Dijital Uzmanlık, izleme ve 
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
3-Dağıtım Listesi

B u b e lg e , g ü v e n l i  e le k tro n ik  im z a  ile im z a la n m ış t ır .
E vrak  d o ğ m lam a  h ttp ://d o g ru lam a .b a ro b irlik .o rg .tr  ad res in d en  5 b fe4b3b  kodu  ile y ap ılab ilir.

O ğ u z la r M ahallesi B a n ş  M anço  C addesi A v. Ö zd em ir Ö zok  S okak  N o:8  B a lg a t B ilg i için: E l if  A Y  V A Z 0 J

T elefon  N o: tO 312 )2 9 2  59 00  F aks N o: (O 312 )2 8 6  31 00  K o m isyon  S ekre terliğ i

e -P osta : tb b @ b aro b irlik .o rg .tr  İn te rn e t A dresi: w w w .b aro b irlik .o rg .tr  T e lefon  N o : O 312  292  59 00  ?

http://dogrulama.barobirlik.org.tr
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
Bilişim Komisyonu

EK-3

DAĞITIM LİSTESİ

1- Adalet Bakanlığı
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
3- T.c. Çevre,şehircilik ve İkliıiı Değişikliği Bakanlığı
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
5- Dışişleri Bakanlığı
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
7- Gençlik ve Spor Bakanlığı
8- Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
9- İçişleri Bakanlığı
10- Kültür ve Turizm Bakanlığı
11- Milli Eğitim Bakanlığı
12- Milli Savunma Bakanlığı
13- Sağlık Bakanlığı
14- Sanayi ve Teknolojileri Bakanlığı
15- Tarım ve Orman Bakanlığı
16- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
17- Ulaştımia ve Altyapı Bakanlığı



TÜRKÎYE BAROLAR BİRLİĞİ 
Bilişim Komisyonu

Sayı :E-52482138-819-10463 30.03.2022
Konu : Avukatlarm Gönderdiği KEP İletileri 

Konusunda Kamu Kurum ve 
Kuruluşlannm Bilgilendirilmesi Hakkında

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ BAŞKANLIĞINA

Bazı kamu kurımı ve kuruluşları, avukatlardan gelen KEP iletilerini, 10.6.2020 tarih ve 31151 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Resmî Yazışm alarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik ve yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen e-Yazışma Teknik Rehberi kriterlerine uygun 
olmadığı gerekçesi ile kabul etmemekte, kayıt altına almamaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin 30. M addesinin 4. Fıkrası şu şekildedir; İdare, başka bir idareden 
kendisine resm î yazışma kapsammda iletilen ve e-Yazışma Teknik Rehberi’nde tanımlanan kurallara 
uygun şekilde hazırlanmamış bir belgeyi reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda, kendisine iletilen 
belgeyi reddeden idare, gönderen idareye bu durumu sebepleriyle birlikte belgenin kendisine ulaştığı 
tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar bildirir.

TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin resmi sitesinde, e- Yazışma Projesi hakkında 
“Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda güvenli bir şekilde 
y ap ılm asın ı sağ lam ak  am acıy la  b aş la tılan  e-Y azışm a P ro jesi, D ijita l D önüşüm  O fisim iz 
koordinasyonunda yürütülmektedir.” açıklaması mevcuttur, (https://cbddo.gov.tr/projeler/e-yazisma/)

Y önetm elik ve E-yazışm a Teknik Rehberi kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi 
yazışmaları düzenlemekte olup avukatların gönderdiği dilekçe ve başvuruları kapsamamaktadır.

K ayıtlı E lektronik Posta Sistem ine İlişkin Usul Ve Esaslar H akkında Y önetm eliğin 4. 
Maddesinin (ğ) bendine göre gerçek kişiler, kamu ya da özel hukuk tüzel kişileri kep hesabı sahibi 
olabilmektedir.

Yönetmeliğin 11. Maddesine göre; “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.”

Yönetmeliğin 15. Maddesinin 1.fıkrasına göre ise KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu 
hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye 
kadar kesin delil sayılmaktadır.

Avukatların gönderdiği KEP iletileri alıcı hesabma ulaştığında hukuki sonuç doğurmakta olup 
kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine gelen KEP iletilerini reddetmesi ve kayıt altına almaması 
Avukatlık Kanununa ve e-yazışma ile ilgili mevzuata aykırıdır.

Belirtilen nedenlerle, Avukatlarm gönderdiği KEP iletilerinin;

a. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe tabi olmadığı,
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b. e-Yazışma Teknik Rehberinin avukatları kapsamadığı,
c. İleti eklerinin EYP formatmda olmasının gerekmediği,
d. İletilerin alıcı hesabına ulaştığında hukuki sonuç doğurduğu
e. İletilerin reddedilmesi, kayıt altına alınmaması ve iade edilmesinin mevzuata aykırı olduğu

Konularında e-yazışma sistemini kullanan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesini, 
sonucundan birliğimize bilgi verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

Av. Veli KÜÇÜK 
Başkan a. 

Genel Sekreter

Ek:
1-Kep İleti Sorunları
2-Kep İleti Sorunları 2

Bu belge, güvenli elektronik im za ile  im zalanm ıştır.
E vrak  doğrıılam u h ttp ://d o g ru lam a .b a ro b irlik .o rg .lr  ad res inden  546 9 b cfd  kodu  ile y ap ılab ilir.

O ğ u z la r  M ahalles i B arış M anço  C addesi A v. Ö zd em ir Ö zok  S okak  N o:8  B algat B ilgi iç in : C andan  Ç A V D A R

T e lefo n  N o: (O 3 12 )292  59 00  Faks No: (O 3 12)286  3 1 0 0  K om isyon  S ek re terliğ i

e -P osta : tb b @ b aro b irlik .o rg .tr  İn te rn e t A dresi: w vvw .barob irlik .o rg .tr T e le fo n  N o: 0312 292 59 00
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T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI 

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı 
Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendinrıe Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-56389734-719-6038 18.05.2022

Konu :e-Yazışma Teknik Rehberi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

t

İlgi ; a) 25 Ağustos 2011 tarihli ve 28036 sayıh Resmî Gazete'de yayımlanan "Kayıtlı Elektronik 
Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik".

b) 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Yazışmalarda 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik".

c) 30.03.2022 tarihli ve 52482138-10463 sayılı yazınız.

İlgi (c) yazınızda, kamu kurum ve kuruluşlarına avukatlar tarafından gönderilen kayıtlı elektronik 
posta (KEP) iletilerinin bazı kurum ve kuruluşlar tarafından e-Yazışma Teknik Rehberi kriterlerine 
uygun olmadığı gerekçesi ile reddedildiği ve e-Yazışma Teknik Rehberinin avukatları kapsamadığı 
belirtilerek bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğu hususunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 
bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen e-Yazışma Projesi kapsamında; kamu kurumlan 
arasında elektronik ortamda iletilecek resmi yazışmalar ile bunların üst verilerini ve elektronik imzalarını 
taşıyacak EYP yapısının nasıl oluşturulacağını kapsamlı olarak belirleyen e-Yazışma Teknik Rehberinin 
2.0 sürümü Ağustos 2020'de yayımlanmıştır. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarının 30.04.2021 
tarihine kadar e-Yazışma Paketi (EYP) 2.0 çalışmalarını tamamlaması gerektiği bildirilmiştir.

İlgi (b) Yönetmeliğin "Belgenin elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması" başlıklı 30 uncu 
maddenin ikinci fıkrasında yer alan "İdare, resmî yazışma kapsamında kendisine iletilen ve e-Yazışma 
Teknik Rehberi'ne uygun şekilde hazırlanmış belgeleri işleme koymakla yükümlüdür." hükmü ile kamu 
kurumlarmm elektronik ortamda gönderilen belgelerin e-Yazışma Teknik Rehberi'ne uyumluluğu 
zorunlu kılınmıştır.

İlgi (a) Yönetmelikte ise 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." şeklinde, KEP iletisi ise "KEP sistemi içerisinde 
KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS'nin işlem sertifikası ile imzalanmış ileti" 
şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, KEP sisteminin bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP 
hesabı vasıtasıyla hukukî ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağladığı,
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e-Yazışma Teknik Rehberi'ne uygun şekilde oluşturulinayan elektronik yazıların kurumlar tarafından 
işleme alınması hususunun kurumlann takdirinde olduğu ve bu nedenle ilgi (c) yazınızda belirtilen 
konunun doğrudan ilgili kummlar nezdinde çözümlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Dr. Ali Taha KOÇ 
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
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