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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

 

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KULLANMA ZORUNLULUĞU 

 

Kayıtlı Elektronik Posta 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 

ülkemizde yasalara girmiştir. 11.02.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununda 19.01.2011 tarih ve 

6099 sayılı Kanunla değişiklik yapılmış ve anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak mevcut mevzuatta 

elektronik posta adresi almamanın bir cezası bulunmamaktadır.   

 

Elektronik tebligat, yargı mercileri, kamu kurum ve kuruluşları, sosyal güvenlik kurumları, il özel 

idareleri, belediyeler, barolar ve noterler tarafından PTT Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak 

elektronik tebligatları kapsamaktadır.  

 

19 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile elektronik tebligat 

hizmetinden yararlanacak olan muhatap (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketler) elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmesi gerekmektedir.  

 

Kayıtlı elektronik posta adresi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen 

kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarından (PTT, Türkkep ve yetkili diğer kurumlar) alınmaktadır.  

 

Kayıtlı elektronik posta adresi şirketin e-mail adresinden farklı, hizmet sağlayıcısı 

tarafından verilen e-mail adresidir.  

 

Kayıtlı elektronik posta adresine gönderilen tebligatlar, mücbir sebep halleri dışında KEP 

hesabına erişilememesi durumunda o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve 

okunduğu kabul edilir. Elektronik yolla tebligat muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi 

izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Hizmet sağlayıcı kuruluşlar ise, muhatabın adresine 

elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme olmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm 

süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün sistemi 

vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye bildirir.  

 

Elektronik posta adresi bulunmayan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketler için mevcut mevzuatta cezai bir yaptırım bulunmamaktadır. Kendisine zorunlu olarak elektronik 

yolla tebligat yapılması gereken ancak, elektronik tebligat adresi edinmeyen anonim, limited ve komandit 

şirketlerin MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için 

başvuruda bulunmaları konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bildirim yapılacağı 

19.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde belirtilmektedir. 

 

Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.  

 

Saygılarımızla, 

KANIT YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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