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1) 7201 sayılı Tebligat Kanununun "Elektronik Tebligat" başlıklı 7/a maddesinin 4.fıkrası
uyarınca "Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılır". İşbu hüküm son derece açık olup, beş günden önce tebligatın açılması
durumunda da sürenin beşinci günün sonundan itibaren hesaplanacağı açık ve tartışmasızdır.
2) Anayasa Mahkemesinin 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
15.01.2020 tarih ve 2019/6266 Başvuru nolu ekli kararında, bireysel başvurularda kendi mevzuatında
sürenin "öğrenme"den itibaren başlamasının öngörülmüş olması nedeniyle, tebligatın bu beş günlük süre
içerisinde açılması halinde, bireysel başvuru süresi tebligatın açılmasından itibaren başlatılmaktadır.
Kanaatimizce bu yorum yanlıştır. Ancak Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru ile ilgili yorumu,
doğru da olsa, yanlış da olsa, adli ve idari yargı mercilerince uygulanabilecek bir yorum değildir, çünkü
Anayasa Mahkemesi kendi mevzuatında özel bir düzenlemeye atıf yapmaktadır.
3) Buna karşı bazı adli ve idari yargı mahkemeleri tarafından, yukarıda anılan Anayasa
Mahkemesi kararına atıf yapılarak, Elektronik Tebligatta sürenin, söz konusu beş gün içinde tebligatın
açılması halinde, tebligatın açıldığı günden başlayarak hesaplandığı görülmektedir. Yargıtay Hukuk
Genel Kurulunun 14.01.2020 tarih ve 2019/623E., 2020/9K. sayılı ekli kararında açıkça ifade edildiği
üzere bu hukuka aykırıdır.
4) Hukukçuların ve özellikle hakimlerin ve savcıların meslek içi eğitiminde çok önemli görevler
üstlenmiş bulunan hakim ve savcı adaylarının eğitimlerinde ise asli yetkili olan akademimizin,
uygulamada hak kayıplarının önlenmesi ve emredici kanun hükmüne uyulmasının sağlanması için
adaylık ve meslek içi eğitimlerinde bu hususa ağırlık verilmesi konusunda gereğini takdirlerinize
saygılarımla sunarım.
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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