
Muğla; 07.08.2014 

Sayın Üyemiz;  

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’ la ilgili; 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler 

Hakkında Yönetmelik, 09.01.2008 tarih, 26754 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olup, 

bu yönetmeliğin yükümlü başlıklı 4ncü maddesi, 1nci fıkrası (t) bendi “Şirket, Vakıf 

ve Dernek Kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere, bir 

işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali 

müşavirler ve yeminli mali müşavirler” şeklinde idi. 

Bu bent, 02.01.2010 tarih ve 27450 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin 2nci 

maddesiyle “bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest 

muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler” şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu defa, 28-06-2014 tarih, 29044 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6545 sayılı kanunun 

87 maddesiyle, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna 

9ncu maddeden 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 Kanununun 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. 

Yine 6545 sayılı kanunun 88nci maddesiyle 5549 sayılı kanunun 13ncü maddesinde 

değişiklikler yapılmıştır. 13ncü maddenin son hali aşağıdaki gibidir. 

Madde 0013: Yükümlülük ihlalinde idari ceza  

(1) Bu Kanunun 3 ve 6 ncı maddeleri ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

yükümlülüklerden herhangi birini ihlal eden yükümlülere Başkanlıkça beşbin Yeni Türk 

Lirası idari para cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, 

ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, 

sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese olması halinde, idari para cezası iki kat 

olarak uygulanır.  

(2) (28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6545 sayılı Kanunun 

88 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)  
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(3) Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer alan yükümlülüklere uymayan yükümlülere, 

eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için 30 günden az olmamak 

üzere süre verilir. Verilen süre içinde eksiklikleri gidermeyen ve gerekli tedbirleri 

almayan yükümlülere birinci fıkra hükümleri uygulanır.  

(4) (28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6545 sayılı Kanunun 

88 inci maddesiyle değişen şekli.) 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.  

(5) (28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6545 sayılı Kanunun 

88 inci maddesiyle eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.) Maddenin 

ilk üç fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir 

yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak 

uygulanacak yükümlüler için on milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan yükümlüler 

için bir milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde 

takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat 

olarak uygulanır.  

(6) (28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6545 sayılı Kanunun 

88 inci maddesiyle eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.) 

Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para cezası 

verilemez."  

(7) Bu madde ile ilgili diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

 

Üyelerimize, yukarıda sayıları belirtilen kanunlar ve yönetmelikle getirilen hükümleri 

tekrar gözden geçirmelerini, bu hükümler nedeniyle mağdur duruma düşmemeleri için 

gereğini yapmalarını önemle hatırlatır, işlerinde başarılar ve kolaylıklar dilerim. 

 

Yönetim Kurulu Adına  

       Oda Başkanı 

   Mehmet ÇOMAK 
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