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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 03.04.2019 
Karar No : 2019/DK-SRD/098 
 
Gündem Konusu    : Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine 

Yönelik Usul ve Esaslar 'da Değişiklik Yapılması 
 
KARAR : Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığının hazırladığı 
takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
23.05.2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 4, 7, 12 ve 19'uncu maddeleri, 
03.06.2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta Sektörüne 
İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16'ncı maddesi, 03.06.2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik’in 15, 
17, 18 ve 21'inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden; 
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 27.12.2016 tarihli ve 2016/DK-YED/517 sayılı Kararı ile 
onaylanan Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Usul ve Esaslar’ın; 
 
1. 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükmün; 

 
“(4) Posta gönderileri, özel hayatın gizliliğine dikkat edilerek gönderici huzurunda kapsamı kontrol 
edildikten sonra kabul edilir. 
 

(a) Haberleşme gönderileri ve hizmet sağlayıcı ile bir sözleşme kapsamında fatura ya da 
irsaliyeyle taşıttırılan gönderiler bu kuralın dışında değerlendirilir. 

 
(b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen gönderilerin içerisinde yasak madde bulunduğundan 

şüphelenilmesi durumunda bu gönderiler özel hayatın gizliliğine de dikkat edilerek 
göndericiye açtırılıp kapsamı kontrol edildikten sonra kabul edilir. 

 
(c) Göndericinin, gönderinin kabulü aşamasında gerekli olan kimlik bilgileri ve iletişim bilgilerini 

vermek istememesi veya kapsam kontrolüne razı olmaması durumunda gönderiler kabul 
edilmez.“ 

 
olarak değiştirilmesi, 
 

2. 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükmün; 
 
“(2) Hizmet sağlayıcıları tarafından posta gönderilerinin kabul edildiği merkezlerde gönderi kabul-
teslim, depolama ve yükleme işlemlerinin açık bir şekilde görüntülenebildiği açı, mesafe ve asgari 
iki (2) megapiksel çözünürlükte kamera sistemi kurulur ve kayıtlar, gerektiğinde ilgili mercilere 
sunulmak üzere en az bir (1) ay süreyle saklanır.” 
 
olarak değiştirilmesi, 
 

3. İşbu Kurul Kararı ile onaylanan “Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve 
Esaslar”ın 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan teknik gerekliliklerin hizmet sağlayıcıları 
tarafından 31.12.2019 tarihine kadar yerine getirilmesi, 

 
hususlarına karar verilmiştir. 
     
 


