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           -ELEKTRONİK TEBLİGAT-  

             KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) 

- 19/01/2013 Tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile daha önce Ticaret 
kanununda, tebligat kanunun da ve ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerle, Sermaye şirketleri Anonim 
ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere; kazai merciler, noterler, 
Sosyal güvenlik kurumu, barolar, belediyeler, il özel idareleri, köy tüzel kişiliği, düzenleyici ve 
denetleyici ile bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak resmi tebligat ve bildirimlerin 
elektronik yolla yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Sermaye şirketi olmayan şahıs şirketleri ile diğer 
kişilerin bu hizmete katılması bir zorunluluk olmayıp isteğe bağlıdır. 

-  Elektronik posta almaya elverişli posta adresleri; Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları(KEPHS) 
tarafından verilmektedir. Şirketlerin; bu hizmeti veren kurumlara veyahut PTT’ ye başvurarak kayıtlı 
elektronik e-postalarını temin edebilirler. 

- İlgili idare tarafından muhatap şirkete yapılacak resmi tebligat ve bildirimler; kayıtlı e-posta 
hesabına düştüğü günün ertesi gününden itibaren 5 gün sonra tebligat yapılmış sayılır. Gönderilen 
tebligata ilişkin hukuki süreler işlemeye başlar. 

- Muhatap şirket; Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarına(KEPHS) bildirecekleri mobil telefon 
numarası ile yapılan elektronik tebligatı ücretini ödeyerek yapılan elektronik tebligat bilgilerini kısa 
mesaj olarak da telefonun da görebilecektir.  

- Bu sistem ile Sermaye Şirketleri de idarelere e-posta yolu ile başvuru ve bildirim de 
bulunabilmektedir. Şirketler tarafından idarelere yapılacak başvuru ve bildirimler; ilgili idarenin kayıtlı 
e-posta hesabına düştükten sonra idare tarafından zaman damgası vurularak kaydedilir. Kamu 
kurumları kendileri tarafından yapılacak e-tebligatları ve şirketler tarafından yapılacak başvuru ve 
bildirimleri ilişkin tebligatları; talep edildiğinde mahkemelere ve ilgili mercilerle paylaşılabilecek 
şekilde mevzuata uygun bir şekilde 30 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. 

- E-tebligat mevzuatı şuanda yürürlükte olup sermaye şirketlerinin kayıtlı elektronik hizmet 
sağlayıcılarından elektronik e-posta adreslerini almaları gerekmektedir. 

- Elektronik posta yolu ile tebligat yapacak idarelerin elektronik posta yapabilmesine olanak sağlayan 
altyapı çalışmaları kurulmaktadır. Kısa bir süre içinde kazai merciler ve kamu kurumları şirketlere 
elektronik tebligat yapmaya başlayacaktır. Örneğin EPDK, Rekabet Kurumu ve bazı kamu kurumları 
kendisine yapılacak bildirim ve başvuruları elektronik tebligat altyapısı ile yapılması sistemine 
geçmiştir. Diğer kamu kurumları da altyapılarını tamamlayarak kısa bir süre içinde bu sistemi Türkiye’ 
de uygulamaya koyacaklardır. 

- Elektronik tebligat sistemi; Kıta avrupası ile anglo sakson sistemdeki çeşitli devletler de uygulanan 
bir sistemdir. 

- Elektronik tebligat sisteminin yaygınlaştırılması ile şirketlere daha düşük maliyetle, hızlı ,kolay ve 
güvenli bir şekilde tebligat yapılmasını ve şirketlerin bildirim ve başvuruları açısından da posta, kağıt, 



işçilik ve saklama gibi maliyetleri azaltmaktadır. Çevresel olarak da kağıt israfını önleyen ve dolayısıyla 
ağaç kesimini ciddi oranda azaltan bu sistem; iş hayatına ve şirketlere önemli katkılar sunmaktadır.  

- Sistemin tam anlamıyla hazırlanması ve yaygınlaşması ile Mahkeme ve adli kurumlarda tebligat 
sonucu postada geçen süreler; ciddi oranda azalacağından yargılamaların da hızlanmasına katkı 
sağlayacaktır. 
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