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T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı :  E-52055169-663.99  - 6954 $TARIH$
Konu :  Elektronik tebligat 

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİNE

Bilindiği üzere, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 
Kanunun “Elektronik tebligat” başlıklı 9/A maddesinin birinci fıkrasında; 5549 sayılı Kanun 
ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması 
kapsamında yapılacak tebligatların, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A 
maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik 
ortamda tebliğ edilebileceği ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesinin istenebileceği, 
bu şekilde yapılan tebligatların karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılacağı, maddenin 
ikinci fıkrasında ise elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata 
ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Başkanlığın yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, Başkanlığımızca yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 
Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin; 

- “Elektronik tebligatın muhatabı” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında 
Başkanlığımız tarafından 5549 sayılı Kanun ve 6415 sayılı Kanun kapsamında yapılacak 
tebligatların; bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring, 
finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine elektronik ortamda yapılmasının 
esas olduğu, 

- “Hesap açılması” başlıklı 8’inci maddesinde mezkûr Yönetmelik kapsamında 
kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşların Başkanlığımıza hesap 
açılması için başvuruda bulunacağı, başvuru esnasında beyan edilen bilgi ve belgelerin 
Başkanlığımız tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülmesi hâlinde sistem içerisinde 
hesap oluşturulacağı, başvurunun söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan gerçek veya tüzel 
kişiler için elektronik tebligat hesabı başvuru formları kullanılarak yapılacağı, başvuru 
formunun elden teslim edilebileceği gibi Başkanlığın resmî internet sitesinde yer alan posta 
adresine taahhütlü posta ile de gönderilebileceği, oluşturulan hesaba ilişkin erişim bilgilerinin 
Başkanlığımız tarafından muhataba güvenli bir şekilde iletileceği,  

- “Başvuru süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen ve kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar 
tarafından, faaliyet izninin alınmasını müteakip doksan gün içerisinde hesap açılması için 
başvuru yapılmasının zorunlu olduğu, 



 
Not: Evrak KEP ile gönderildiğinden fiziksel hali ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

Hazine ve Maliye Bakanlığı A Blok 06450 Dikmen-ANKARA İrtibat Telefon : 4977781 Faks : (0312) 4152535
Elektronik Ağ: www.masak.gov.tr BTN :  2828520
Kep Adresi: masak@hs01.kep.tr
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir. Evrak teyidi    
https://online.masak.gov.tr/evrakteyit adresinden 7aa55e12-3dfb-42b0-a2f9-6f2c23614aab kodu ile yapılabilir.

- “Hesabın kullanıma kapatılması” başlıklı 11’inci maddesinin birinci fıkrasında 
kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine devam 
ettikleri sürece elektronik tebligat hesabının kapatılması için başvuruda 
bulunamayacakları, 

- “Muhataba ilişkin bilgilerin değiştirilmesi” başlıklı 12’nci maddesinde kendilerine 
elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşların başvuru esnasında 
Başkanlığımıza beyan ettikleri bilgilerin değişmesi hâlinde Başkanlığımıza derhal bilgi 
vermek zorunda olduğu, beyan edilen bilgilerdeki değişikliklerin Başkanlığa 
bildirilmemesinden dolayı muhataba elektronik tebligat yapılamamasından doğacak 
hukuki sonuçlardan muhatabın sorumlu olduğu, 

- “Muhatap tarafından elektronik tebligatın alınması” başlıklı 15’inci maddesinde 
elektronik tebligat verisinin muhatabın hesabına ulaştığı anda tebligatın yapılmış 
sayılacağı, karşı tarafa ulaşmaktan maksadın elektronik tebligat verisinin muhatabın 
hesabına iletilmesi olduğu, 

- “Yükümlülük ihlalinde uygulanacak ceza” başlıklı 20’nci maddesinde söz konusu 
Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum ve 
kuruluşlara 5549 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen idari para 
cezasının (2022 yılı için her bir tespitte 54.480 TL, bir yıl içinde uygulanacak toplam üst ceza 
tutarı 1.362.000 TL idari para cezası) uygulanacağı,

hükümleri düzenlenmiştir. 
Yukarıda yer alan düzenlemeler kapsamında, Başkanlığımızca Birliğiniz üyesi sermaye 

piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerine 5549 sayılı Kanun ve 6415 sayılı 
Kanun kapsamında yapılan tebligatlar söz konusu elektronik tebligat hesapları aracılığıyla 
yapılmakta olup, tebligatın muhatabın hesabına ulaştığı anda tebligat yapılmış sayılmaktadır. 
Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtildiği üzere, başvuru esnasında Başkanlığa beyan 
edilen bilgilerin değişmesi halinde Başkanlığa derhal bilgi verilmesi zorunlu olup, beyan 
edilen bilgilerdeki değişikliğin Başkanlığa bildirilmemesinden dolayı muhataba 
elektronik tebligat yapılmamasından doğacak hukuki sonuçlardan muhatap sorumludur.

Konu hakkında Birliğiniz üyesi şirketlerin bilgilendirilmeleri hususunda bilgi 
edinilmesini ve gereğini rica ederim. 
 

e-imzalıdır
Mahmut OKUR

Bakan a.
Başkan Yardımcısı V.
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