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SİRKÜLER         İstanbul, 13.08.2014 

Sayı: 2014/147        Ref: 4/147 

 

 

Konu: 

5549 VE 6415 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINA GİREN KİŞİ, KURUM VE 

KURULUŞLARA ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR  

 

 

Bilindiği üzere, 19.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7. maddesi ile Anonim, Limited ve Sermayesi Payları 

Bölünmüş Komandit Şirketlere tebligatların elektronik yolla yapılması zorunluluğu 

getirilmişti. Elektronik tebligat yapılabilmesi için yükümlülerin e-tebligata elverişli bir KEP 

(Kayıtlı Elektronik Posta) adresi edinmeleri gerekmektedir. Bu konular hakkında tarafınıza 

22.01.2013 tarih ve 2013/39 sayılı sirkülerimiz ile,  25.01.2013 tarih ve 2013/03 sayılı 

Açıklamalı Sirküler Raporumuz gönderilmiştir. 

 

28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu 

İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 87. maddesi ile 5549 sayılı Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

 
“Elektronik tebligat 
MADDE 9/A- (1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin 

Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak 
tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesinde düzenlenen 
elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve 
tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı 
tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır. 

 
(2) Başkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı 

kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve 
cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ 
yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir.” 
 

Yukarıda bahsi geçen 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesi aşağıdaki gibidir. 

“MADDE 7/a - (Ek madde : 11/1/2011-6099/3 md.)  Tebligata elverişli bir elektronik 

adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat 

yapılabilir. 

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla 

tebligat yapılması zorunludur.  

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/929.pdf
http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/938.pdf
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Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple 

yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. 

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci 

günün sonunda yapılmış sayılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” 

 

6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 

88. maddesi ile de 87. maddede belirtilen yükümlülüğe uyulmaması halinde uygulanacak 

cezai yaptırım açıklanmıştır. 

 

MADDE 88 – 5549 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

“(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin 

yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık 

tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl 

içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez.” 

 

Söz konusu yasal düzenleme uyarınca 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 

Kanunu ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 

yapılacak tebligatlar elektronik ortamda yapılabilecektir. Ancak tebligatların elektronik 

ortamda yapılabilmesi için söz konusu düzenleme kapsamına giren kişi, kurum ve 

kuruluşların elektronik tebligat adresi edinmeleri gerekmektedir. 

 

Bu zorunluluğu yerine getirmeyen yükümlülere her bir tespit için 10.000 TL idari para 

cezası uygulanacaktır. Bir yıl içindeki ceza toplamı 250.000 TL’nı aşamayacaktır.  

 

5549 sayılı Kanun kapsamına giren yükümlüler söz konusu Kanunun 2/d maddesine göre 

aşağıdaki gibidir:  

 

“Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer 

finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet 

gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, 

tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık 

edenler ile noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar Kurulu’nca belirlenen diğer alanlarda 

faaliyet gösterenler.” 

 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 

Hakkında Yönetmeliğe göre kanun kapsamına giren yükümlüler, aşağıda sayılanlar ile 

bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir: 

  

 Bankalar, 

  Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine haiz kuruluşlar, 
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 Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, 

 Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar (6361 sayılı 

kanun ile ikrazatçılık kaldırılmıştır) , finansman ve faktoring şirketleri, 

 Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim 

şirketleri, 

 Yatırım fonu yöneticileri, 

 Yatırım ortaklıkları, 

 Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri, 

 Finansal kiralama şirketleri, 

 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, 

 Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı, 

 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri, 

 Varlık yönetim şirketleri, 

 Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar, 

 Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı 

olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 

 Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları, 

 Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, 

 İs makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile 

uğraşanlar, 

 Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların 

müzayedeciliğini yapanlar, 

 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat 

Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler, 

 Spor kulüpleri, 

 Noterler, 

 Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 

sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden 

taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi 

işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar, 

 Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali 

müşavirler ile yeminli mali müşavirler, 

 Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları. 

 

 

Saygılarımızla,  

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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