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- Tüm Gemi Sahipleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tuzla Liman Başkanlığı'nın 08.09.2020 tarih ve E.1954 sayılı yazısında,
Korornavirüs'ün yayılmasını önlemek için öngörülen maske, mesafe, temizlik tedbirlerinden, mesafenin korunarak iş ve
işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla güncel uygulamaların hayata geçirilmesinin önem arz ettiği,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1525. Maddesi kapsamında anonim şirket, limited şirket, komandit şirket
ve kollektif şirketlerin kayıtlı elektronik posta aracılığıyla tebligatlarını elektronik yoldan yapma yükümlülüğüne haiz
olduğu,
Yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi ile güvenli elektronik imzayı ve bu imzayla
yapılabilecek iş ve işlemlerin düzenlendiği ve Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu
Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemlerin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabileceği,
Şirketlerce alınması zorunlu olan kayıtlı elektronik posta(Kep) adresinin alınması ve imza gereken belgelerin
güvenli elektronik imza ile imzalanması durumunda evrak sirkülasyonu bilgi iletişim sistemleri kullanılarak güven
içerisinde yapılabileceği,
Koronavirüsle mücadele edilen bu günlerde kayıtlı elektronik posta ve güvenli elektronik imzaya geçilmesinin
yapılan iş ve işlemlerin daha hızlı ve tamamen elektronik ortamda yapılmasını sağlayacağı hususlarında üyelerimizin
bilgilendirilmesi istenmekte olup, konu yazı ektedir.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter
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DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile mücadele
etmektedir. Bu süreçte devlet kurumlarındaki işlerin aksamadan devam etmesi için bir takım
önlemler alınabilmektedir.
Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için öngörülen maske, mesafe, temizlik
tedbirlerinden, mesafenin korunarak iş ve işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırmak için aşağıda
yer alan güncel uygulamaların hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
Öncelikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nnun 1525. maddesinde kayıtlı elektronik
postayla ilgili usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceğine işaret edilmiş ve Bilgi
Teknolojileri Kurumu tarafından çıkarılan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik ile kayıtlı elektronik postayla ilgili hususlar düzenlenmiş ve
Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin, tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar'ı
düzenleyen 5. maddesinin 1. fıkrasında tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanları
sayarken "Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri" ifadesine
de yer verilmiştir. Yani anonim şirket, limited şirket, komandit şirket ve kollektif
şirketler kayıtlı elektronik posta aracılığıyla tebligatlarını elektronik yoldan yapma
yükümlülüğünü haizdir.
Yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi güvenli elektronik imzayı ve
bu imzayla yapılabilecek iş ve işlemleri düzenler. Buna göre "Ticaret şirketleri ile gerçek ve
tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik
ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de
aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve
yönetmelikte düzenlenen hâllerde güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi,
diğer hâllerde merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır."
Şirketlerce alınması zorunlu olan kayıtlı elektronik posta(Kep) adresinin alınması ve
imza gereken belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanması durumunda evrak
sirkülasyonu bilgi iletişim sistemleri kullanılarak güven içerisinde yapılabilecek, işlerin etkin,
efektif ve en kısa sürede yapılması sağlanacak, kırtasiye masrafları ve iş yükü ciddi oranda
azalacaktır. Koronavirüsle mücadele edilen bu günlerde kayıtlı elektronik posta ve güvenli
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elektronik imzaya geçilmesi yapılan iş ve işlemlerin daha hızlı ve tamamen elektronik
ortamda yapılmasını sağlayacak olup konuya yönelik üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda
gereğini arz ederim.
BURHAN KUŞ
Liman Başkanı V.
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