
 

 

 
 
 
Basın Bülteni 

 
“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” Yayınlandı… 

 

E-Güven Genel Müdürü Can Orhun: “800 Bin şirket için zorunlu hale 
getirilen kayıtlı elektronik posta hizmetleri kullanımında gönderim 

sadece e-imza ile mümkün olacak” 
 

 
Resmi gazetede yayınlanan ve 19 Ocak 2013 tarihinde Türk Ticaret Kanunu kapsamında 

yürürlülüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği; anonim, limited ve sermaye şirketlerine 

devlet tarafından yapılacak tebligatların kağıt üzerinden çıkarılarak, sadece elektronik 

ortamda yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Bu doğrultuda, devlet tarafından yetkilendirilmiş 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sağlayıcıları şirketlere çözüm sağlayacak. İlgili 

yönetmelik kapsamındaki uygulamalara dahil olan şirketler, devletle ve diğer iletişimde 

oldukları kurumlarla KEP üzerinden resmi olarak yazışabilecek. Yönetmeliğin hedefinde olan 

800 bin şirketin; yapacağı bu yazışmalar için e-imza sahibi olması da gereklilik oluyor. 

Konuya ilişkin açıklama yapan E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, 2012 yılında yürürlülüğe 

giren yeni Ticaret Kanunu kapsamında devreye alınan Elektronik Tebligat Yönetmeliği; 

devletin 800 bin şirketle, bu şirketlerin de devletle ve diğer iş ortakları, müşterileriyle Kayıtlı 

Elektronik Posta üzerinden yazışmalarını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda kendilerine gelen e-

tebligatlar dışında KEP üzerinden yapılacak yazışmalar için şirketlerin elektronik imza sahibi 

olması gerekiyor. Bu noktada, şirketler KEP başvuruları sürecinde e-imza kullandıkları 

takdirde ikinci bir kimlik doğrulama sürecine de tabi tutulmayacak. Biz de Türkiye’nin ilk ve 

lider elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak e-imza temininde güvenilir bir rehber olarak 

hizmet sunuyor olacağız” dedi. 

 
 

E-GÜVEN: 
E-GÜVEN, Türkiye’de bilgi toplumuna giden yolda, bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde önemli bir kilometre taşı 

olmak amacıyla 2003 yılında Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde kurulmuş olan, Türkiye’nin ilk ve 

lider Elektronik Sertifika ve Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, sahip olduğu bilgi birikimi ve kurum 

kültürünün yanı sıra deneyimli ekibi, kalite anlayışı, iş etiği, inovasyon ve girişimci ruhu, müşteri memnuniyeti 

odaklı çalışma yaklaşımı, güven ve açıklığa dayalı iletişim anlayışı ve toplumsal sorumluluk değerlerinin bilinci 

ile müşterilerine hizmet vermektedir. E-GÜVEN, kurumlara özel geliştirdiği projelerin yanı sıra, gelişen 

teknolojiye paralel olarak her geçen gün yeni ve kullanıcı dostu ürün ve hizmetleri kullanıcılarına sunmayı ilke 

edinmiştir. www.e-guven.com 
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