MEVCUT DÜZENLEME
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
…
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ
DÜZENLEMENİN DEĞİŞİK HALİ
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
…
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

d) Denetim elemanı: Vergi Müfettişleri, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri,
Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme
Uzman ve Aktüerleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve
Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarını,

d) Denetim elemanı: Vergi Müfettişleri, Başkanlıkta istihdam edilen
Hazine ve Maliye Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, Bankalar
Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzman ve
Aktüerleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye
Piyasası Kurulu Uzmanları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Denetçileri ve Uzmanlarını,

ifade eder.
m) Finansal olmayan belirli iş ve meslekler: Bu Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (k), (m), (n), (s), (ş), (t) ve (u) bentlerinde
sayılan yükümlüleri,
Yükümlü
MADDE 4- (1) Kanunun uygulanmasında yükümlü, aşağıda sayılanlar ile
bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı
birimleridir:
a) Bankalar.
b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz
kuruluşlar.
c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
ç)(Değişik: 29/02/2016-2016/8566)Finansman ve faktoring şirketleri.
d)(Değişik: 29/02/2016-2016/8566)(Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.)
Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri.
e) (Değişik: 29/02/2016-2016/8566)Ödeme kuruluşları ile elektronik
para kuruluşları.

ifade eder.
Yükümlü
MADDE 4- (1) Kanunun uygulanmasında yükümlü, aşağıda sayılanlar ile
bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı
birimleridir:
a) Bankalar.
b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz
kuruluşlar.
c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
ç)(Değişik: 29/02/2016-2016/8566)Finansman ve faktoring şirketleri.
d)(Değişik: 29/02/2016-2016/8566)(Değişik: 28/12/2009-2009/15720
K.) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri.
e) (Değişik: 29/02/2016-2016/8566)Ödeme kuruluşları ile elektronik
para kuruluşları.
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f) Yatırım ortaklıkları.
g) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Sigorta, reasürans ve emeklilik
şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.
ğ) Finansal kiralama şirketleri.
h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren
kuruluşlar.
ı) ) (Değişik: 29/02/2016-2016/8566)Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar
Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzereBorsa İstanbul
Anonim Şirketi.
i) (Değişik: 29/02/2016-2016/8566)Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi ile kargo şirketleri.
j) Varlık yönetim şirketleri.
k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.
l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti
ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.
m) (Değişik: 29/02/2016-2016/8566)Kıymetli madenler aracı kuruluşları.
n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere
aracılık edenler.
o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım
satımı ile uğraşanlar.
ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların
müzayedeciliğini yapanlar.
p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor
Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet
gösterenler.
r) Spor kulüpleri.
s) Noterler.
ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası
kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek

f) Yatırım ortaklıkları.
g) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Sigorta, reasürans ve emeklilik
şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.
ğ) Finansal kiralama şirketleri.
h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti
veren kuruluşlar.
ı) (Değişik: 29/02/2016-2016/8566)Kıymetli Madenler ve Kıymetli
Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzereBorsa
İstanbul Anonim Şirketi.
i) (Değişik: 29/02/2016-2016/8566)Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi ile kargo şirketleri.
j) Varlık yönetim şirketleri.
k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu
işlemlere aracılık edenler.
l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma
faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü.
m) (Değişik: 29/02/2016-2016/8566)Kıymetli madenler aracı kuruluşları.
n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere
aracılık edenler.
o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım
satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.
ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların
müzayedeciliğini yapanlar.
p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor
Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet
gösterenler.
r) Spor kulüpleri.
s) Noterler.
ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak
ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci
maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları
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kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest
avukatlar.1
t) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Bir işverene bağlı olmaksızın
çalışan serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler.
u) (Ek: 28/12/2009-2009/15720 K.) Finansal piyasalarda denetim yapmakla
yetkili bağımsız denetim kuruluşları.

(2) (Ek: 28/12/2009-2009/15720 K.) Merkezi yurt dışında bulunan
yükümlünün Türkiye’deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri
bağlı birimleri birinci fıkra kapsamında yükümlü sayılır.
(3) Merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente,
temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri, faaliyet gösterdikleri
ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde bu Yönetmelik
hükümlerini uygulamak zorundadır.

Kimlik tespiti
MADDE 5- (1) Yükümlüler;
a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,
b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı
yirmibin TL veya üzerinde olduğunda,
c) Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla
işlemin toplam tutarı ikibin TL veya üzerinde olduğunda,
ç) (Mülga: 28/12/2009-2009/15720 K.)
d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,
1

kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç
olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve
kaldırılması, şirket, vakıf ve demek kurulması, birleştirilmesi ile bunların
idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin
gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu
hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest
avukatlar,
t) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Bir işverene bağlı olmaksızın
çalışan serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler.
u) (Ek: 28/12/2009-2009/15720 K.) Finansal piyasalarda denetim
yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.
(2) (Ek: 28/12/2009-2009/15720 K.) Merkezi yurt dışında bulunan
yükümlünün Türkiye’deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile
benzeri bağlı birimleri birinci fıkra kapsamında yükümlü sayılır.
(3) Merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente,
temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri, faaliyet gösterdikleri
ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde bu
Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorundadır. İlgili ülke mevzuatının
söz konusu hükümlerin uygulanmasına cevaz vermemesi halinde durum
Başkanlığa bildirilir.
Kimlik tespiti
MADDE 5- (1) Yükümlüler;
a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,
b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı
elli bin TL veya üzerinde olduğunda,
c) Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden
fazla işlemin toplam tutarı beş bin TL veya üzerinde olduğunda,
ç) (Mülga: 28/12/2009-2009/15720 K.)
d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,

Danıştay 10. Dairesinin 23/1/2013 tarihli ve E.2008/1675, K.2013/508 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
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e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu
konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin,
kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek
suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin
kimliğini tespit etmek zorundadır.
(2) Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce
tamamlanır.
(3) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Sürekli iş ilişkisi tesisinde, iş
ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır.
Gerçek kişilerde kimlik tespiti
MADDE 6- (1) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Gerçek kişilerin
kimlik tespitinde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik
belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, varsa telefon numarası,
faks numarası, elektronik posta adresi, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler ile
Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik
numarası alınır.
(2) (Değişik: 25/4/2016 -2016/8793) İlgilinin adı, soyadı, doğum tarihi, T.C.
kimlik numarası ve kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgilerin
doğruluğu;
a) (Değişik: 30/10/2017-2017/10938Türk uyruklular için T.C. nüfus
cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C. kimlik numarası
bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça
belirtilen kimlik belgeleri,
b) Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça
uygun görülen kimlik belgesi,
üzerinden teyit edilir. Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas
kimlik belgelerinin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı
sonrası okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe
ilişkin bilgiler kaydedilir.
(3) Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri
belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik

e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve
doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin,
kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek
suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket
edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya
çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
(2) Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce
tamamlanır.
(3) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Sürekli iş ilişkisi tesisinde, iş
ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır.
Gerçek kişilerde kimlik tespiti
MADDE 6- (1) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Gerçek kişilerin
kimlik tespitinde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu,
kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine
ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta
adresi ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve
T.C. kimlik numarası alınır.
(2) (Değişik: 25/4/2016 -2016/8793) İlgilinin adı, soyadı, doğum tarihi,
T.C. kimlik numarası ve kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin
bilgilerin doğruluğu;
a) (Değişik: 30/10/2017-2017/10938)Türk uyruklular için T.C. nüfus
cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C. kimlik
numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu
açıkça belirtilen kimlik belgeleri,
b) Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça
uygun görülen kimlik belgesi,
üzerinden teyit edilir. Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide
esas kimlik belgelerinin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin
ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut
kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir.
(3) Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim
yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi
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gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde
düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya
Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit edilir. Teyide
esas belgelerin okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut
belgeye ait ayırt edici bilgiler kaydedilir.
(4) (Mülga: 28/12/2009-2009/15720 K.)
Müşteri edinimine ilişkin genel esaslar Tedbirler Yönetmeliğinde
belirlenmiş olup, bu konudaki basitleştirilmiş tedbirler 5 nolu Genel
Tebliğ ile düzenlenmiştir.
Aynı şekilde sıkılaştırılmış tedbir konusu olan yüz yüze ilişkiye
alternatif teşkil edecek uzaktan kimlik tespiti konusu da Tebliğ ile
düzenlenecektir. Uzaktan müşteri edinimi ve bu konuda uygulanacak
sıkılaştırılmış tedbirlerin Tebliğ ile düzenlenmesi sektörel düzenlemeler
yapabilmek açısından daha avantajlı olacaktır.

abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç
ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından
verilen belge veya Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle
teyit edilir. Teyide esas belgelerin okunabilir fotokopisi veya elektronik
görüntüsü alınır yahut belgeye ait ayırt edici bilgiler kaydedilir.
(4) (Mülga: 28/12/2009-2009/15720 K.)
Gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespiti
Madde 6/A- Yükümlünün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri
ile yüzyüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek
yöntemlerle sözleşme kurulmasına cevaz verilmiş olması halinde, gerçek
kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması
amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabilir. Bakanlık,
uzaktan kimlik tespitinde uygulanacak yöntemler ve müşterinin tanınması
kapsamındaki diğer tedbirler ile uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek diğer
işlem türlerini yükümlüler itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Genel esas (yüzyüze KT) 6 ncı maddede belirlenmiş olduğundan, özel
bir husus içeren konu önemine ve farkına binaen ayrı bir maddede
düzenlenmiştir.
Dernek ve vakıflarda kimlik tespiti
MADDE 8- (1) (Değişik birinci cümle: 28/12/2009-2009/15720
K.) Derneklerin kimlik tespitinde; derneğin adı, amacı, kütük numarası, açık
adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresine
ilişkin bilgiler ile derneği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve
tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza
örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve
T.C. kimlik numarası alınır. Derneğin adı, amacı, kütük numarası ve adres
bilgileri, dernek tüzüğü ile dernek kütüğündeki kayda ilişkin belgeler;
derneği temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, 6 ncı maddede
belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise temsile yetkili olunduğuna dair
belgeler üzerinden teyit edilir.

Dernek ve vakıflarda kimlik tespiti
MADDE 8- (1) (Değişik birinci cümle: 28/12/2009-2009/15720
K.) Derneklerin kimlik tespitinde; derneğin adı, amacı, kütük numarası,
vergi kimlik numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası
ve elektronik posta adresine ilişkin bilgiler ile derneği temsile yetkili
kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü
ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu
bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır.
Derneğin adı, amacı, kütük numarası, ve adres bilgileri, dernek tüzüğü ile
dernek kütüğündeki kayda ilişkin belgeler, vergi kimlik numarası Gelir
İdaresi Başkanlığının ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler; derneği
temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, 6 ncı maddede
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(2) (Değişik birinci cümle: 28/12/2009-2009/15720 K.) Vakıfların
kimlik tespitinde; vakfın adı, amacı, merkezi sicil kayıt numarası, açık
adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresine
ilişkin bilgiler ile temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi,
uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği
ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C.
kimlik numarası alınır. Vakfın adı, amacı, merkezi sicil kayıt numarası ve
adres bilgileri, vakıf senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile
ilişkin belgeler; vakfı temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu,
6 ncı maddede belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise temsile yetkili
olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir.
(3) Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas belgelerin
asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir
fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe ilişkin bilgiler
kaydedilir.

belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise temsile yetkili olunduğuna
dair belgeler üzerinden teyit edilir.
(2) (Değişik birinci cümle: 28/12/2009-2009/15720 K.) Vakıfların
kimlik tespitinde; vakfın adı, amacı, merkezi sicil kayıt numarası, vergi
kimlik numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve
elektronik posta adresine ilişkin bilgiler ile temsile yetkili kişinin adı,
soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına
ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave
olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır. Vakfın adı, amacı,
merkezi sicil kayıt numarası, ve adres bilgileri, vakıf senedi ile Vakıflar
Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin belgeler, vergi kimlik numarası
Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler;
vakfı temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, 6 ncı maddede
belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise temsile yetkili olunduğuna
dair belgeler üzerinden teyit edilir.
(3) Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas belgelerin
asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir
fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe ilişkin bilgiler
kaydedilir.

Sendika ve konfederasyonlarda kimlik tespiti
MADDE 9- (1) (Değişik birinci cümle: 28/12/2009-2009/15720
K.) Sendika ve konfederasyonların kimlik tespitinde; bu kuruluşların adı,
amacı, sicil numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve
elektronik posta adresi ile sendika veya konfederasyonu temsile yetkili
kişilerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve
numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu
bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır. Alınan
bilgiler, bu kuruluşların tüzükleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bölge çalışma müdürlüklerinde tutulan sicile esas diğer belgeler; bu
kuruluşları temsile yetkili kişilerin kimlikleri, 6 ncı maddede belirtilen

Sendika ve konfederasyonlarda kimlik tespiti
MADDE 9- (1) (Değişik birinci cümle: 28/12/2009-2009/15720
K.) Sendika ve konfederasyonların kimlik tespitinde; bu kuruluşların adı,
amacı, sicil numarası, vergi kimlik numarası, açık adresi, telefon
numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi ile sendika veya
konfederasyonu temsile yetkili kişilerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi,
uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza
örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı
ve T.C. kimlik numarası alınır. Alınan bilgiler, bu kuruluşların tüzükleri
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüklerinde
tutulan sicile esas diğer belgeler, vergi kimlik numarası Gelir İdaresi
Başkanlığının ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler; bu kuruluşları
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kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise tescile dair belgeler veya temsile yetkili
olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir.
(2) Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas belgelerin
asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir
fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe ilişkin bilgiler
kaydedilir.

temsile yetkili kişilerin kimlikleri, 6 ncı maddede belirtilen kimlik
belgeleri; temsil yetkisi ise tescile dair belgeler veya temsile yetkili
olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir.
(2) Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas belgelerin
asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir
fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe ilişkin bilgiler
kaydedilir.

Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerde kimlik tespiti
MADDE 11- (Değişik: 9/5/2014-2014/6381 K.) (1) Yurt dışında yerleşik
tüzel kişilerin kimlik tespiti; Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için aranan
belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Cumhuriyeti
konsoloslukları tarafından onaylanan veya Yabancı Resmi Belgelerin
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi çerçevesinde bu
Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi düşülen örnekleri
üzerinden yapılır. Ayrıca risk temelli yaklaşım çerçevesinde, kimlik bilgileri
gerektiğinde bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri üzerinden teyit
edilir.

Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerde ve yurt dışında kurulmuş güven
sözleşmelerinde kimlik tespiti
MADDE 11- (Değişik: 9/5/2014-2014/6381 K.) (1) Yurt dışında yerleşik
tüzel kişilerin kimlik tespiti; Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için aranan
belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Cumhuriyeti
konsoloslukları tarafından onaylanan veya Yabancı Resmi Belgelerin
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi çerçevesinde bu
Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi düşülen örnekleri
üzerinden yapılır. Ayrıca risk temelli yaklaşım çerçevesinde, kimlik
bilgileri gerektiğinde bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri
üzerinden teyit edilir.
(2) Yükümlülerden, yurtdışında tesis edilmiş bir güven sözleşmesinin
konusunu teşkil eden malvarlığı hesabına, sözleşmede belirlenen gerçek
veya tüzel kişi mütevelli tarafından kimlik tespitini gerektiren bir işlem
talep edilmesi durumunda, Kanunun 15 inci maddesi uyarınca bu işlemin
söz konusu oluşum hesabına talep edildiğinin beyan edilmesi gerekir. Yurt
dışında tesis edilmiş bu oluşumun kimlik tespiti; güven sözleşmesinin
Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanan veya “Yabancı
Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”
çerçevesinde bu Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi
düşülen yazılı örnekleri üzerinden yapılır. Risk temelli yaklaşım
çerçevesinde, kimlik bilgileri gerektiğinde bu belgelerin noter onaylı
Türkçe tercümeleri üzerinden teyit edilir. Ayrıca mütevellinin kimlik
tespiti kapsamında alınan kimlik bilgileri 6 ncı veya 7 nci madde uyarınca
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Müteakip işlemlerde kimlik tespiti
MADDE 16- (Değişik: 9/5/2014-2014/6381 K.) (1) Daha önce usulüne
uygun olarak kimliği tespit edilenlerin sürekli iş ilişkisi kapsamındaki yüz
yüze yapılan müteakip işlemlerinde, kimliğe ilişkin bilgiler alınarak bu
bilgiler yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılır. Karşılaştırma sonrasında
ilgili evraka işlemi yaptıran gerçek kişinin ad ve soyadı yazılır ve imza
örneği alınır. Alınan bilgilerin doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde bu
bilgiler, teyide esas kimlik belgelerinin veya bunların noterce onaylanmış
suretlerinin ibrazı sonrası bu belgelerde yer alan bilgilerin yükümlüde
bulunan bilgilerle karşılaştırılması suretiyle doğrulanır. Yüz yüze olmayan
işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemleri kullanarak gerçekleştirilen
müteakip işlemlerde ise müşteri kimliğinin doğrulanmasına ve kimlik tespiti
kapsamındaki bilgilerin güncel tutulmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.
Gerçek faydalanıcının tanınması
MADDE 17/A-(Ek: 9/5/2014-2014/6381 K.) (1) Yükümlüler tarafından
işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler
alınır.

teyit edilir. Gerçek faydalanıcının belirlenmesi kapsamında, sözleşme
kurucusu, lehtar ya da lehtar grupları ile varsa sözleşme kapsamında
denetçi olarak belirlenen kişilerin kimlik bilgileri alınır ve bu bilgilerin
teyidi için makul tedbirler uygulanır. Söz konusu oluşumu nihai olarak
kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için
de gerekli tedbirler alınır.
(3) İkinci fıkranın uygulanmasında güven sözleşmesinden; bir
malvarlığının belirli bir lehtar ya da lehtar grubunun yararlanması için,
malvarlığının maliki olan sözleşme kurucusu tarafından, söz konusu
malvarlığının yönetimi, kullanımı ya da sözleşmede belirtilen diğer
tasarruflarda bulunulması amacıyla sözleşmeyi icra eden bir mütevellinin
kontrolüne bırakılmasını hüküm altına alan hukuki ilişki anlaşılır.
Müteakip işlemlerde kimlik tespiti
MADDE 16- (Değişik: 9/5/2014-2014/6381 K.) (1) Daha önce usulüne
uygun olarak kimliği tespit edilenlerin sürekli iş ilişkisi kapsamındaki yüz
yüze yapılan ve kimlik tespitini gerektiren müteakip işlemlerinde, kimliğe
ilişkin bilgiler alınarak bu bilgiler yükümlüde bulunan bilgilerle
karşılaştırılır. Karşılaştırma sonrasında ilgili evraka işlemi yaptıran gerçek
kişinin ad ve soyadı yazılır ve imza örneği alınır. Alınan bilgilerin
doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde bu bilgiler, teyide esas kimlik
belgelerinin veya bunların noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası
bu belgelerde yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgilerle
karşılaştırılması suretiyle doğrulanır. Yüz yüze olmayan işlemler
yapılmasını mümkün kılan sistemleri kullanarak gerçekleştirilen ve
kimlik tespitini gerektiren müteakip işlemlerde ise müşteri kimliğinin
doğrulanmasına ve kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerin güncel
tutulmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.
Gerçek faydalanıcının tanınması
MADDE 17/A-(Ek: 9/5/2014-2014/6381 K.) (1) Yükümlüler tarafından
işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler
alınır.
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(2) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi
tesisinde, gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak tüzel kişiliğin yüzde
yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklarının kimliğini 6 ncı maddeye
göre tespit eder.
(3) Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek kişi ortağının
gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye
sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak
kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için
gerekli tedbirler alınır. Tespit edilen gerçek kişi ya da kişiler gerçek
faydalanıcı kabul edilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında gerçek faydalanıcının tespit
edilemediği durumlarda, ticaret sicilinde kayıtlı en üst düzey icra yetkisine
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı
kabul edilir.
(5) Sürekli iş ilişkisi kapsamında, diğer tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan
teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin
ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınır. Gerçek faydalanıcının tespit
edilememesi halinde bunlar nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip
gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı kabul
edilir.
(6) Bir ila beşinci fıkralar kapsamında tespit edilen gerçek faydalanıcının
kimlik bilgileri alınır ve bu bilgilerin teyidi için gerekli tedbirler uygulanır.
Bu kapsamda, kimlik bilgilerini içeren noter onaylı imza sirküleri
kullanılabilir.
(7) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi
tesisinde ayrıca tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip tüzel kişi
ortaklarının kimliğini 7 nci maddeye göre tespit eder.

Teknolojik risklere karşı tedbir alınması

(2) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi
tesisinde, gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak tüzel kişiliğin
yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklarının kimliğini 6 ncı
maddeye göre tespit eder.
(3) Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek kişi ortağının
gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye
sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai
olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin ortaya
çıkarılması için gerekli tedbirler alınır. Tespit edilen gerçek kişi ya da
kişiler gerçek faydalanıcı kabul edilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında gerçek faydalanıcının tespit
edilemediği durumlarda, ticaret sicilinde kayıtlı en üst düzey icra yetkisine
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek
faydalanıcı kabul edilir.
(5) Sürekli iş ilişkisi kapsamında, diğer tüzel kişiler ile tüzel kişiliği
olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya
da kişilerin ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınır. Gerçek
faydalanıcının tespit edilememesi halinde bunlar nezdinde en üst düzeyde
icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla
gerçek faydalanıcı kabul edilir.
(6) Bir ila beşinci fıkralar kapsamında tespit edilen gerçek faydalanıcının
kimlik bilgileri alınır ve bu bilgilerin teyidi için gerekli tedbirler
uygulanır. Bu kapsamda, kimlik bilgilerini içeren noter onaylı imza
sirküleri kullanılabilir.
(7) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi
tesisinde ayrıca tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip tüzel
kişi ortaklarının kimliğini 7 nci maddeye göre tespit eder. Yurt dışında
mukim tüzel kişi ortakların bu kapsamda alınması gereken kimlik
bilgilerinin teyidi, ilgili ülkede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği muadili
kuruluşların resmi verilerinin yer aldığı açık kaynaklar üzerinden
yapılabilir.
Teknolojik risklere karşı tedbir alınması

Sayfa 9 / 35

MADDE 20- (1) Finansal kuruluşlar, yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği
imkânların aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılması riskine karşı
özel dikkat göstermek ve bunu önlemeye yönelik uygun tedbirleri almak
zorundadır.
(2) Finansal kuruluşlar yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün
kılan sistemleri kullanarak gerçekleştirilen hesaba para yatırma, hesaptan
para çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere özel dikkat göstermek,
müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya
faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek, tutar ve işlem
sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak zorundadır.

MADDE 20- (1) Finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve
meslekler, yeni ve gelişen teknolojilerin kullanımının, yeni dağıtım
kanalları dâhil olmak üzere mevcut ve yeni ürün ile yeni iş
uygulamalarının getirdiği imkânların aklama ve terör finansmanı
amacıyla kullanılması riskine karşı özel dikkat göstermek ve bunu
önlemeye yönelik uygun tedbirleri almak zorundadır.
(2) Finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve meslekler yüz
yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan yöntem veya sistemleri
kullanarak gerçekleştirilen sürekli iş ilişkisi tesisi, hesaba para yatırma,
hesaptan para çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere özel dikkat
göstermek, müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan
veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek, tutar ve
işlem sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak
zorundadır.

Muhabirlik ilişkisi
MADDE 23- (1) Finansal kuruluşlar yurt dışı muhabirlik ilişkilerinde;
a) Muhatap finansal kuruluşun aklama veya terörün finansmanı yönünden
soruşturma geçirip geçirmediği ve ceza alıp almadığı, iş konusu, itibarı ve
üzerindeki denetim yeterliliği hususlarında kamuya açık kaynaklardan
yararlanarak sıhhatli bilgi edinmek,
b) Muhatap finansal kuruluşun aklama ve terörizmin finansmanıyla
mücadele sistemini değerlendirmek, sistemin uygun ve etkin olduğundan
emin olmak,
c) Yeni muhabir ilişkiler kurmadan önce üst düzey yöneticinin onayının
alınmasını sağlamak,
ç) Kendilerinin ve muhatap finansal kuruluşun sorumluluklarını bu
Yönetmeliğin Üçüncü Bölümündeki yükümlülükleri karşılayacak şekilde bir
sözleşmeyle açıkça belirlemek,
d) Muhabirlik ilişkisinin aktarmalı muhabir hesapların kullanılmasını
kapsadığı durumlarda muhatap finansal kuruluşun bu Yönetmeliğin Üçüncü
Bölümündeki esaslar çerçevesinde yeterli önlemleri aldığından ve talep

Muhabirlik ilişkisi
MADDE 23- (1) Finansal kuruluşlar yurt dışı muhabirlik ilişkilerinde;
a) Muhatap finansal kuruluşun aklama veya terörün finansmanı yönünden
soruşturma geçirip geçirmediği ve ceza ya da uyarı alıp almadığı, işin
mahiyeti ve konusu, itibarı ve üzerindeki denetim yeterliliği hususlarında
kamuya açık kaynaklardan yararlanarak sıhhatli bilgi edinmek,
b) Muhatap finansal kuruluşun aklama ve terörizmin finansmanıyla
mücadele sistemini değerlendirmek, sistemin uygun ve etkin olduğundan
emin olmak,
c) Yeni muhabir ilişkiler kurmadan önce üst düzey yöneticinin onayının
alınmasını sağlamak,
ç) Kendilerinin ve muhatap finansal kuruluşun sorumluluklarını bu
Yönetmeliğin Üçüncü Bölümündeki yükümlülükleri karşılayacak şekilde
bir sözleşmeyle açıkça belirlemek,
d) Muhabirlik ilişkisinin aktarmalı muhabir hesapların kullanılmasını
kapsadığı durumlarda muhatap finansal kuruluşun bu Yönetmeliğin
Üçüncü Bölümündeki esaslar çerçevesinde yeterli önlemleri aldığından ve
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edildiğinde ilgili müşterilerin kimlik bilgilerini sağlayabileceğinden emin
olmak,
için gerekli tedbirleri alır.
(2) Finansal kuruluşlar, tabela bankalarla ve hesaplarını tabela bankalara
kullandırmadığından emin olamadıkları finansal kuruluşlarla muhabirlik
ilişkisine giremezler.
Elektronik transferler
MADDE 24- (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) (1) İki bin TL veya
üzeri yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında, gönderenin;
a) Adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişinin unvanına, diğer tüzel
kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adına,
b) Hesap numarasına, hesap numarasının bulunmadığı durumda işlemle
ilgili referans numarasına,
c) Adresi veya doğum yeri ve tarihi veya müşteri numarası, vatandaşlık
numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası gibi göndereni
belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine,
yer verilmesi zorunludur.
(2) Bankaların kendi nam ve hesaplarına aralarında gerçekleştirdikleri
transferler ile kart numaralarının mesajlarda kullanılması kaydıyla, kredi ve
banka kartları kullanılarak gerçekleştirilen transferler birinci fıkra kapsamı
dışındadır.
(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgileri içermeyen elektronik transfer mesajı
alan finansal kuruluş, söz konusu elektronik transferi iade eder veya bu
mesajı gönderen finansal kuruluştan eksik olan bilgilerin tamamlanmasını
sağlar.
(4) Gönderilen mesajların sürekli olarak eksik bilgiler içermesi ve bu
bilgilerin talep edildiği halde tamamlanmaması halinde, alıcı finansal
kuruluş tarafından; gönderici finansal kuruluştan gelen elektronik
transferlerin reddedilmesi veya söz konusu finansal kuruluşla yapılan
işlemlerin sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son verilmesi hususları göz
önünde bulundurulur.

talep edildiğinde ilgili müşterilerin kimlik bilgilerini sağlayabileceğinden
emin olmak,
için gerekli tedbirleri risk temelli yaklaşım çerçevesinde alır.
(2) Finansal kuruluşlar, tabela bankalarla ve hesaplarını tabela bankalara
kullandırmadığından emin olamadıkları finansal kuruluşlarla muhabirlik
ilişkisine giremezler.
Elektronik transferler
MADDE 24- (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) (1) Beş bin TL veya
üzeri yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında, gönderenin;
a) Adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişinin unvanına, diğer
tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adına,
b) Hesap numarasına, hesap numarasının bulunmadığı durumda işlemle
ilgili referans numarasına,
c) Adresi veya doğum yeri ve tarihi veya müşteri numarası, vatandaşlık
numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası gibi göndereni
belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine,
yer verilmesi zorunlu olup bu bilgilerin doğruluğu ayrıca teyit edilir.
Elektronik transfer mesajlarında alıcıya ilişkin olarak da (a) ve (b)
bentlerinde belirtilen bilgilere yer verilir.
(2) Beş bin TL’nin altındaki yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer
mesajlarında gönderene ve alıcıya ilişkin olarak birinci fıkranın (a) ve (b)
bentlerinde belirtilen bilgilere yer verilir. Bu bilgilerin teyidi zorunlu
değildir.
(3) Bankaların kendi nam ve hesaplarına aralarında gerçekleştirdikleri
transferler ile kart numaralarının mesajlarda kullanılması kaydıyla, kredi
ve banka kartları kullanılarak gerçekleştirilen transferler birinci fıkra
kapsamı dışındadır.
(4) Birinci fıkrada belirtilen bilgileri içermeyen elektronik transfer mesajı
alan finansal kuruluş, söz konusu elektronik transferi iade eder veya bu
mesajı gönderen finansal kuruluştan eksik olan bilgilerin tamamlanmasını
sağlar.
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Riskli ülkelerle ilişkiler
MADDE 25- (1) Finansal kuruluşlar, riskli ülkelerde yerleşik gerçek ve tüzel
kişiler, tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve bu ülkelerin vatandaşları ile
girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermek, görünürde
makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin amacı ve mahiyeti
hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi toplamak ve bunları kayda geçirmek
zorundadır.

Sıkılaştırılmış tedbirler
MADDE 26/A-(Ek: 9/5/2014-2014/6381 K.) (1) Finansal kuruluşlar, 18
inci, 20 nci ve 25 inci maddeler kapsamındaki işlemler ile risk temelli
yaklaşım çerçevesinde tespit edecekleri yüksek riskli durumlarda, tespit
edilen riskle orantılı olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden
fazlasını ya da tamamını uygular.
a) Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek faydalanıcının
kimlik bilgilerini daha sık güncellemek.
b) İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi edinmek.

(5) Gönderilen mesajların sürekli olarak eksik bilgiler içermesi ve bu
bilgilerin talep edildiği halde tamamlanmaması halinde, alıcı finansal
kuruluş tarafından; gönderici finansal kuruluştan gelen elektronik
transferlerin reddedilmesi veya söz konusu finansal kuruluşla yapılan
işlemlerin sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son verilmesi hususları göz
önünde bulundurulur.
(6) Transfer emrinin verildiği finansal kuruluştan ödemeyi
gerçekleştirecek finansal kuruluşa kadar oluşan mesaj zincirinde
göndericiye ilişkin olarak elektronik transfer mesajlarında bulunması
gereken bilgilere transfere aracılık eden tüm finansal kuruluşlarca yer
verilir ve bu bilgilerin transferin her aşamasında aktarılmasına özel dikkat
gösterilir.
Riskli ülkelerle ilişkiler
MADDE 25- (1) Finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve
meslekler riskli ülkelerde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, tüzel kişiliği
olmayan teşekküller ve bu ülkelerin vatandaşları ile girecekleri iş
ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermek, görünürde makul hukuki
ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin amacı ve mahiyeti hakkında
mümkün olduğu ölçüde bilgi toplamak ve bunları kayda geçirmek
zorundadır.
(2) Riskli ülkeler hakkında Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası
kuruluşlarca kabul edilenler de dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri almaya
Bakanlık yetkilidir.
Sıkılaştırılmış tedbirler
MADDE 26/A-(Ek: 9/5/2014-2014/6381 K.) (1) Finansal kuruluşlar ile
finansal olmayan belirli iş ve meslekler, 18 inci, 20 nci ve 25 inci maddeler
kapsamındaki işlemler ile risk temelli yaklaşım çerçevesinde tespit
edecekleri yüksek riskli durumlarda, tespit edilen riskle orantılı olarak
aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasını ya da tamamını
uygular.
a) Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek
faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek.
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c) İşleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında
mümkün olduğu ölçüde bilgi edinmek.
ç) İşlemin amacı hakkında bilgi edinmek.
d) İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin
gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak.
e) Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol
gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında
tutmak.
f) Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına
ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını
zorunlu tutmak.

b) İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi edinmek.
c) İşleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında
mümkün olduğu ölçüde bilgi edinmek.
ç) İşlemin amacı hakkında bilgi edinmek.
d) İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da
işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak.
e) Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol
gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim
altında tutmak.
f) Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin
tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan
yapılmasını zorunlu tutmak.
(2) Bakanlık, bu madde kapsamında dikkate alınacak yüksek riskli durumlar (2) Bakanlık, bu madde kapsamında dikkate alınacak yüksek riskli
ile yukarıda sayılanlar dışında ayrıca sıkılaştırılmış tedbirler belirlemeye durumlar ile yukarıda sayılanlar dışında ayrıca sıkılaştırılmış tedbirler
yetkilidir.
belirlemeye yetkilidir.
Denetimin kapsamı
MADDE 35- (1) Yükümlülük denetimi, yükümlülerin yükümlülüklere uyum
durumunu tespit amacıyla yapılan yükümlülüklere uyum denetimi ile
yükümlülük ihlallerini tespite yönelik yükümlülük ihlal incelemesini kapsar.
(2) Başkanlık, yükümlülük denetiminin münferiden veya bir denetim
programı kapsamında yapılmasını isteyebilir. Başkanlık, uygulama zamanı
konusunda ilgili denetim biriminin görüşünü alarak denetim programı
hazırlayabileceği gibi bu birimin denetim programına yükümlülük
denetiminin de dâhil edilmesini talep edebilir.
(3) Başkanlık yükümlülüklere uyum denetimlerinin ve yükümlülük ihlal
incelemelerinin kapsam ve süresini belirlemeye yetkilidir.
(4) Kendisinden yükümlülük denetimi yapılması talebinde bulunulan birim
bu talebin gereğini yerine getirmek zorundadır.
(5) Başkanlık yükümlülük denetimi konusunda diğer usul ve esasları
belirlemeye, bu kapsamda denetim rehberleri hazırlamaya yetkilidir.

Denetimin kapsamı
MADDE 35- (1) Yükümlülük denetimi, yükümlülerin yükümlülüklere
uyum durumunu tespit amacıyla risk temelli bir yaklaşımla yapılan
yükümlülüklere uyum denetimi ile yükümlülük ihlallerini tespite yönelik
yükümlülük ihlal incelemesini kapsar. Yükümlülük denetiminde yerinden
veya uzaktan denetim yöntemleri kullanılabilir.
(2) Başkanlık, yükümlülük denetiminin münferiden veya bir denetim
programı kapsamında yapılmasını isteyebilir. Başkanlık, uygulama
zamanı konusunda ilgili denetim biriminin görüşünü alarak denetim
programı hazırlayabileceği gibi bu birimin denetim programına
yükümlülük denetiminin de dâhil edilmesini talep edebilir.
(3) Başkanlık yükümlülüklere uyum denetimlerinin ve yükümlülük ihlal
incelemelerinin kapsam ve süresini belirlemeye yetkilidir.
(4) Kendisinden yükümlülük denetimi yapılması talebinde bulunulan
birim bu talebin gereğini yerine getirmek zorundadır.
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(Aklama Suçu Yönetmeliğine de benzer bir madde eklenecektir.)

Raporlar üzerine yapılacak işlemler
MADDE 39- (1) Denetim elemanları tarafından düzenlenerek Başkanlığa
sunulan raporlar, Başkanlıkça belirlenen rapor standartlarına uygunluk ve
hukuki ya da maddi hata bulunup bulunmadığı yönünden değerlendirilir.
(Değişik ikinci cümle: 28/12/2009-2009/15720 K.) Başkanlık tarafından
yapılan değerlendirme sonucuna göre işlem tesis edilir.
(2) Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümü ile 27 nci ve 28 inci maddelerinde
belirtilen hükümlere uymayan yükümlüler, bunların işlemi fiilen yapan

(5) Başkanlık yükümlülük denetimi konusunda diğer usul ve esasları
belirlemeye, bu kapsamda denetim rehberleri hazırlamaya yetkilidir.
Hazine ve Maliye Uzmanlarının denetim elemanı olarak
görevlendirilmesi ve çalışma esasları
MADDE 37/B- (1) Başkanlık, yükümlülük denetimi görevini,
Başkanlıkta istihdam edilen ve bu işle görevlendirilen Hazine ve Maliye
Uzmanları vasıtasıyla da yerine getirebilir.
(2) Yükümlülük denetimi ile görevlendirilen Hazine ve Maliye
Uzmanları, yükümlülük denetiminden sorumlu daire başkanının gözetimi
ve koordinasyonuyla çalışır.
(3) Hazine ve Maliye Uzmanları, Başkanlık Makamından alınan
görevlendirme onayı ile görevlendirilir. Başkanlıkça yükümlülük
denetimi kapsamında birden fazla görevlendirme yapılabilir.
Görevlendirme onayının tebliği tarihinden itibaren derhal göreve başlanır.
(4) Verilen yükümlülük denetimi görevinin hangi sürede
sonuçlandırılacağı Başkanlık tarafından belirlenir. Bu süre sonunda
hazırlanacak rapor Başkanlığa sunulur.
(5) Yükümlülük denetimleri, Hazine ve Maliye Uzmanları tarafından
bizzat yürütülür ve sonuçlandırılır. Denetiminin yürütülmesinde bu
Yönetmeliğin 36 ncı maddesi uygulanır.
(6) Hazine ve Maliye Uzmanlarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin bu
maddede yer almayan hususlarda bu Yönetmeliğin yükümlülük
denetimiyle ilgili diğer hükümleri uygulanır.
Raporlar üzerine yapılacak işlemler
MADDE 39- (1) Denetim elemanları tarafından düzenlenerek Başkanlığa
sunulan raporlar, Başkanlıkça belirlenen rapor standartlarına uygunluk ve
hukuki ya da maddi hata bulunup bulunmadığı yönünden değerlendirilir.
(Değişik ikinci cümle: 28/12/2009-2009/15720 K.) Başkanlık tarafından
yapılan değerlendirme sonucuna göre işlem tesis edilir.
(2) Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümü ile 27 nci ve 28 inci maddelerinde
belirtilen hükümlere uymayan yükümlüler ile bu Yönetmeliğin 32 nci
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çalışanları ve işlemin sonuçlandırılması bakımından görev ve
sorumluluğu bulunan yöneticileri ile bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde
belirtilen hükümlere uymayan yükümlüler hakkında idari para cezası
uygulanır.
(3) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan eğitim, iç denetim, kontrol ve risk
yönetim sistemleri oluşturulması, uyum görevlisi tayini ile Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek diğer tedbirler kapsamındaki
yükümlülüklere uymayan yükümlülere, Başkanlıkça eksikliklerin
giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için otuz günden az olmamak
üzere süre verilir. Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi veya
gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda idari para cezası uygulanır.
(4) Yönetmeliğin 29 uncu, 31 inci ve 46 ncı maddelerindeki yükümlülüklerin
ihlali konusunda düzenlenen yükümlülük ihlali inceleme raporu Başkanlıkça
yetkili Cumhuriyet savcılığına gönderilir.
(5) (Değişik: 9/5/2014-2014/6381 K.) Yükümlülük ihlali inceleme
raporlarının Cumhuriyet savcılıkları nezdinde izlenmesi ve davaların takibi
ile diğer usule ilişkin işlemler 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname gereğince yapılır.

MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

maddesinde belirtilen hükümlere uymayan yükümlüler hakkında idari
para cezası uygulanır.
(3) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan eğitim, iç denetim, kontrol ve risk
yönetim sistemleri oluşturulması, uyum görevlisi tayini ile Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek diğer tedbirler kapsamındaki
yükümlülüklere aykırı hareket edilmesinin tespiti halinde yükümlülere
yazılı ihtar yapılarak otuz günden az olmamak üzere bir süre verilir. Bu
süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde beş yüz bin Türk
Lirası idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının tebliği ile birlikte
yazılı ihtar yapılarak altmış günden az olmamak üzere yeni bir süre verilir.
Bu süre sonunda da eksikliklerin tamamlanmaması halinde verilen ilk
idari para cezasının iki katı idari para cezası daha uygulanır. İkinci idari
para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde eksikliklerin
tamamlanmaması halinde yükümlünün faaliyetlerinin belli bir süre
durdurulması, kısıtlanması veya faaliyet izin belgesinin iptaline yönelik
tedbirlerin alınması için durum ilgili kuruma bildirilir. Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen söz konusu yükümlülüklere
uymayan sorumlu yönetim kurulu üyesine, yoksa üst düzey yöneticisine
ise belirtilen ihtarlar yapılmak ve sürelere uyulmak koşuluyla yükümlüye
verilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.
(4) Yönetmeliğin 29 uncu, 31 inci ve 46 ncı maddelerindeki
yükümlülüklerin ihlali konusunda düzenlenen yükümlülük ihlali inceleme
raporu Başkanlıkça yetkili Cumhuriyet savcılığına gönderilir.
(5) (Değişik: 9/5/2014-2014/6381 K.) Yükümlülük ihlali inceleme
raporlarının Cumhuriyet savcılıkları nezdinde izlenmesi ve davaların
takibi ile diğer usule ilişkin işlemler 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname gereğince yapılır.
MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı
yürütür.
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UYUM YÖNETMELİĞİ
MEVCUT DÜZENLEME
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
…
ifade eder.

DÜZENLEMENİN DEĞİŞİK HALİ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
….
j) Finansal Grup: Merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana
kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan Türkiye’de
yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari
vekil ve benzeri bağlı birimlerinden oluşan grubu,
ifade eder.
Finansal grubun mahiyeti
Madde 3/A – (1) Bir ana kuruluş tarafından bir finansal kuruluşun;
sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın,
çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu
çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde
bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy
hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya
herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu
atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulması, finansal
kuruluşun ana kuruluşa bağlı veya ana kuruluşun kontrolünde
bulunduğunu gösterir.
(2) Birinci fıkraya göre, merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan
bir ana kuruluşa bağlı olan veya ana kuruluşun kontrolünde bulunan
Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci
ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimleri, finansal grubu oluşturur. Ana
kuruluşun finansal kuruluş olması halinde kendisi, aksi halde ana kuruluşa
bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde olan finansal kuruluşlardan biri ana
finansal kuruluş olarak belirlenir.
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Uyum programı oluşturacak yükümlüler
MADDE 4 – (1) Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasında sayılan yükümlülerden;
a) Bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve
yatırım bankaları hariç),
b) Sermaye piyasası aracı kurumları,
c) Sigorta ve emeklilik şirketleri,
ç) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (Bankacılık faaliyetiyle
sınırlı olmak üzere),
uyum programı oluşturur.

(2) Oluşturulan uyum programı, merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün
yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı
birimlerini de faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin
izin verdiği ölçüde kapsar.

(4) Finansal grubu oluşturan ana finansal kuruluş ile diğer finansal
kuruluşlara ait unvan, pay sahipliği ve kontrol durumu ile iletişim bilgileri
ana finansal kuruluş tarafından Başkanlığa bildirilir. Başkanlık dördüncü
fıkraya göre belirlenen ve Başkanlığa bildirilen ana finansal kuruluş
yerine, grupta yer alan bir başka finansal kuruluşu ana finansal kuruluş
olarak belirleyebilir.
(5) Finansal gruba daha sonra katılan veya gruptan çıkan finansal
kuruluşlar olması halinde bu durum, değişikliğin meydana geldiği tarihten
itibaren 30 gün içinde Başkanlığa bildirilir.
Uyum programı oluşturacak yükümlüler
MADDE 4 – (1) Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasında sayılan yükümlülerden;
a) Bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım
bankaları hariç),
b) Sermaye piyasası aracı kurumları,
c) Sigorta ve emeklilik şirketleri,
ç) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (Bankacılık faaliyetiyle
sınırlı olmak üzere),
d) Kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler,
e) Finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri,
f) Portföy yönetim şirketleri,
g) Kıymetli madenler aracı kuruluşları,
ğ) Elektronik para kuruluşları
h) Ödeme kuruluşları (Münhasıran fatura ödeme hizmeti verenler hariç),
uyum programı oluşturur.
(2) Finansal gruplar, grup seviyesinde uyum programı oluşturur. Bu
durum, gruba bağlı finansal kuruluşun ayrı bir uyum programı
oluşturmasına engel teşkil etmez.
(3) Oluşturulan uyum programı, finansal gruba bağlı olup yurt dışında
yerleşik finansal kuruluşlar ile merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün
yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı
birimlerini de faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili
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Uyum programının kapsamı
MADDE 5 – (1) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının
önlenmesi için, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere
gerekli uyumun sağlanması amacıyla risk temelli bir yaklaşımla
oluşturulacak olan uyum programı aşağıdaki tedbirleri içerir:
a) Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması,
b) Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
c) İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi,
ç) Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması,
d) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.
(2) Uyum programı kapsamındaki risk yönetimi ile izleme ve kontrole
ilişkin faaliyetler, yönetim kurulunun gözetim, denetim ve sorumluluğunda,
uyum görevlisi tarafından yerine getirilir.
(3) Uyum programı kapsamındaki iç denetim faaliyetleri,
yükümlülerin iç denetim birimleri ya da teftiş kurulları tarafından yerine
getirilir. (26 ncı maddeye alındı.)
Yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu
MADDE 6 – (1) Uyum programının bütününün, yükümlünün
faaliyetlerinin kapsamı ve özelliklerine uygun bir biçimde, yeterli ve etkin
bir şekilde yürütülmesinden, nihai olarak yönetim kurulu sorumludur.
(2) Yönetim kurulu, birinci fıkra kapsamında; uyum görevlisi atamak,
uyum görevlisinin ve uyum biriminin yetki ve sorumluluklarını açık bir
şekilde ve yazılı olarak belirlemek, kurum politikalarını, yıllık eğitim
programlarını ve gelişmelere göre bunlarda yapılacak değişiklikleri
onaylamak, uyum programı kapsamında yürütülen risk yönetimi, izleme ve
kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, tespit

otoritelerinin izin verdiği ölçüde kapsar. İlgili ülke mevzuatının söz
konusu hükümlerin uygulanmasına cevaz vermemesi halinde durum
Başkanlığa bildirilir ve ilave tedbirler alınır.
Uyum programının kapsamı
MADDE 5 – (1) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün
finansmanının önlenmesi için, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan
yönetmelik ve tebliğlere gerekli uyumun sağlanması amacıyla risk temelli
bir yaklaşımla oluşturulacak olan uyum programı aşağıdaki tedbirleri
içerir:
a) Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması,
b) Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
c) İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi,
ç) Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması,
d) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.
(2) Uyum programı kapsamındaki risk yönetimi ile izleme ve
kontrole ilişkin faaliyetler, yönetim kurulunun gözetim, denetim ve
sorumluluğunda, uyum görevlisi tarafından yerine getirilir.
(3) Finansal gruplarda uyum programı, birinci fıkrada belirtilen
tedbirlerin yanı sıra müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin
bilgilerin grup içinde güvenli bir şekilde paylaşımına ilişkin politika ve
prosedürlerin oluşturulmasına dair tedbirleri de içerir.
Yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu
MADDE 6 – (1) Uyum programının bütününün, yükümlünün
faaliyetlerinin kapsamı ve özelliklerine uygun bir biçimde, yeterli ve etkin
bir şekilde yürütülmesinden, nihai olarak yönetim kurulu sorumludur.
(2) Yönetim kurulu, birinci fıkra kapsamında; uyum görevlisi ve
uyum görevlisi yardımcısı atamak, uyum görevlisinin ve uyum biriminin
yetki ve sorumluluklarını açık bir şekilde ve yazılı olarak belirlemek,
kurum politikalarını, yıllık eğitim programlarını ve gelişmelere göre
bunlarda yapılacak değişiklikleri onaylamak, uyum programı kapsamında
yürütülen risk yönetimi, izleme ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin
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edilen hata ve eksikliklerin zamanında giderilmesi için gerekli tedbirleri
almak ve uyum programı kapsamındaki tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde ve
koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamakla yetkili ve sorumludur.
(3) Yönetim kurulu, ikinci fıkra kapsamındaki yetkilerinin bir kısmını
veya tamamını, bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine (açık bir şekilde
ve yazılı olarak) devredebilir. Söz konusu yetki devrinin yapılması, yönetim
kurulunun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kurum politikası
MADDE 7 – (1) Yükümlüler, uyum programı kapsamında, işletme
büyüklüklerini, iş hacimlerini ve gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini
gözeterek, bir kurum politikası oluştururlar. Kurum politikası asgari
düzeyde; risk yönetimi, izleme ve kontrol, eğitim ve iç denetime ilişkin
politikaları içerir.
(2) Kurum politikasının amacı; yükümlünün, suç gelirlerinin
aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere
uyumunu sağlamaya ve müşterilerinin, işlemlerinin ve hizmetlerinin risk
temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, maruz kalabileceği riskin
azaltılmasına yönelik stratejilerin, kurum içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş
kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile kurum çalışanlarının bu
konularda bilinçlendirilmesidir.
Kurum politika ve prosedürlerinin oluşturulması
MADDE 9 – (1) Kurum politika ve prosedürleri; Kanun ve Kanun
uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olacak şekilde, mümkün
olduğunca yükümlü nezdindeki ilgili tüm birimlerin katılımının
sağlanmasıyla ve uyum görevlisinin gözetim ve koordinasyonunda, yazılı bir
şekilde oluşturulur.

sonuçlarını değerlendirmek, tespit edilen hata ve eksikliklerin zamanında
giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uyum programı kapsamındaki
tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde ve koordinasyon içerisinde
yürütülmesini sağlamakla yetkili ve sorumludur.
(3) Yönetim kurulu, ikinci fıkra kapsamındaki yetkilerinin bir
kısmını veya tamamını, Türkiye’de mukim bir veya birden fazla yönetim
kurulu üyesine (açık bir şekilde ve yazılı olarak) devredebilir. Söz konusu
yetki devrinin yapılması, yönetim kurulunun bu konudaki sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.
(4) Uyum programının finansal grup seviyesinde yürütülmesinden
nihai olarak ana finansal kuruluşun yönetim kurulu sorumludur.
Kurum politikası
MADDE 7 – (1) Yükümlüler, uyum programı kapsamında, işletme
büyüklüklerini, iş hacimlerini ve gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini
gözeterek, bir kurum politikası oluştururlar. Kurum politikası asgari
düzeyde; risk yönetimi, izleme ve kontrol, eğitim ve iç denetim ile
finansal gruplarda ayrıca bilgi paylaşımına ilişkin politikaları içerir.
Kurum politikasının oluşturulmasında ulusal risk değerlendirmesi
kapsamında belirlenen hususlar da dikkate alınır.
(2) Kurum politikasının amacı; yükümlünün, suç gelirlerinin
aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin
yükümlülüklere uyumunu sağlamaya ve müşterilerinin, işlemlerinin ve
hizmetlerinin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, maruz
kalabileceği riskin azaltılmasına yönelik stratejilerin, kurum içi kontrol ve
önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile kurum
çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesidir.
Kurum politika ve prosedürlerinin oluşturulması
MADDE 9 – (1) Kurum politika ve prosedürleri; Kanun ve Kanun
uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olacak şekilde,
mümkün olduğunca yükümlü nezdindeki, finansal gruplarda grup
nezdindeki, ilgili tüm birimlerin katılımının sağlanmasıyla ve uyum
görevlisinin gözetim ve koordinasyonunda, yazılı bir şekilde oluşturulur.
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(2) Kurum politika ve prosedürleri oluşturulurken, Kanun ve Kanun
(2) Kurum politika ve prosedürleri oluşturulurken, Kanun ve
uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere aykırı olmamak şartıyla diğer Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere aykırı olmamak
ulusal ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve şartıyla diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke,
rehberlerden de faydalanılabilir.
standart ve rehberlerden de faydalanılabilir.
(3) Kurum politikaları yönetim kurulu tarafından onaylanır.
Kurum politikasının yürütülmesi
MADDE 9/A – (1) Yükümlüler faaliyet izninin alınmasını
müteakip, uyum görevlisinin atandığı tarihten itibaren en geç otuz gün
içerisinde kurum politikasını oluşturur. Finansal grup ise, ana finansal
kuruluşun uyum görevlisinin atandığı tarihten itibaren en geç otuz gün
içerisinde kurum politikası oluşturur. Kurum politikası aynı süre
içerisinde yönetim kurulu tarafından onaylanır.
(2) Kurum politikasının Başkanlık veya denetim elemanlarınca
talep edildiğinde ibrazı zorunludur.
(3) Kurum politikaları ve uygulanmasına ilişkin hususlar
yükümlülük denetiminde görevlendirilen denetim elemanlarınca
değerlendirilir.
(4) Yükümlüler ve finansal grup, ilgili personelini kurum
politikaları hakkında bilgilendirir.
Kurum politikalarının bildirimi
Kurum politikası taahhüt formu
MADDE 10 – (1) Yükümlüler, oluşturdukları kurum politikalarını
MADDE 10- (1) Kurum politikasına ilişkin Ek:1/A ve Ek:1/B’de
uyum görevlisi aracılığıyla Başkanlığa gönderir. Başkanlığa gönderilen yer alan taahhüt formları yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim
kurum politikalarında sonradan yapılan değişiklikler de değişikliğin kurulu üye veya üyeleri tarafından imzalanarak, kurum politikasının onay
yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde Başkanlığa gönderilir. tarihinden itibaren on gün içerisinde Başkanlığa gönderilir.
(2) Yükümlülerin kurum politikalarını, ilgili personele, imzalarını alarak
(2) Kurum Politikasının değişmesi halinde otuz gün içerisinde
tebliğ etmeleri zorunludur.
Ek:1/A ve Ek:1/B’de yer alan taahhüt formları yeniden düzenlenerek
imzalı olarak Başkanlığa gönderilir.
(3) Başkanlık kurum politikalarına ilişkin taahhüt formlarının
içeriğini değiştirmeye yetkilidir.
Uyum görevlisi atanması
Uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı atanması
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MADDE 16 – (1) Yükümlüler, faaliyet izninin alınmasını müteakip
otuz gün içerisinde uyum programının yürütülmesi amacıyla uyum görevlisi
atarlar. Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun 6 ncı
maddenin üçüncü fıkrasına göre yetkisini devrettiği bir veya birden fazla
üyeye bağlı olacak şekilde atanır.
(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; (a), (c) ve (ç) bentlerinde
sayılan yükümlülerin atayacakları uyum görevlilerinin uhdesinde satış,
pazarlama ve iç denetimle, (b) bendinde sayılan yükümlülerin atayacakları
uyum görevlisinin uhdesinde ise satış ve pazarlamayla ilgili olmamak
şartıyla, uyum programının yürütülmesini aksatmayacak diğer görevler
bulunabilir.
(3) Yükümlüler, uyum görevlisi olarak atanacak kişinin;
a) Nüfus cüzdanının örneğini,
b) Lisans ve varsa lisansüstü diplomasının noter onaylı örneğini,
c) Mesleki deneyimine ilişkin bilgileri kapsayan ayrıntılı özgeçmişini,
ç) Atamaya ilişkin yönetim kurulu onaylı belgeyi,
d) Arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesini,
Başkanlığa gönderir.
(4) Bildirilen kişi, uyum görevlisi olarak atanacaklarda aranan şartları
haiz olup olmadığı açısından Başkanlıkça değerlendirmeye tabi tutulur.
Üçüncü fıkrada belirtilen evrakın eklenmiş olduğu yazının Başkanlığa
ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde Başkanlıkça olumsuz görüş
bildirilmediği takdirde uyum görevlisi atanmış sayılır. Bildirilen kişinin
aranan şartları taşımaması halinde yükümlüler, durumun kendilerine
Başkanlıkça bildirilmesini müteakip otuz gün içinde, atanmak üzere başka
bir kişiyi Başkanlığa bildirir.
(5) Uyum görevlisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması
hâlinde, yükümlü ve görevden ayrılan uyum görevlisi tarafından, ayrılma
nedeninin ayrılış tarihinden itibaren on gün içinde Başkanlığa yazılı olarak
bildirilmesi zorunludur.
Uyum görevlisinin görevinden ayrılması

MADDE 16 – (1) Yükümlüler, faaliyet izninin alınmasını müteakip
otuz gün içerisinde uyum programının yürütülmesi amacıyla uyum
görevlisi atarlar.
(2) Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun 6
ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre yetkisini devrettiği bir veya birden
fazla üyeye bağlı olacak şekilde, münhasıran kurum personeli olarak
atanır. Uyum görevlisinin uhdesinde satış ve pazarlamayla ilgili olmamak
şartıyla, uyum programının yürütülmesini aksatmayacak diğer görevler
bulunabilir.
(3) Yükümlüler, uyum programının yürütülmesi amacıyla 17 nci
maddede yer alan şartları taşıyan bir veya birden fazla uyum görevlisi
yardımcısı atarlar. Uyum görevlisi yardımcısı, uyum görevlisine bağlı
olacak şekilde münhasıran kurum personeli olarak atanır. Uyum görevlisi
yardımcısı, uyum görevlisiyle birlikte aynı süre ve usulde atanır ve
Başkanlığa bildirilir.
(4) Uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısına ilişkin Ek:2’de
yer alan taahhüt formu yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim
kurulu üye veya üyeleri tarafından imzalanarak, atanma tarihinden
itibaren en geç on gün içerisinde Başkanlığa gönderilir.
(5) Uyum görevlisi, 19 uncu madde kapsamındaki görev ve
yetkilerinin bir kısmını veya tamamını, açık bir şekilde ve yazılı olarak
bir veya birden fazla uyum görevlisi yardımcısına devredebilir. Söz
konusu görev ve yetki devrinin yapılması, uyum görevlisinin bu konudaki
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(6) Başkanlık uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısına ilişkin
taahhüt formunun içeriğini değiştirmeye yetkilidir.

Uyum görevlisinin ve uyum görevlisi yardımcısının görevinden
ayrılması
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MADDE 20 – (1) Uyum görevlisinin izin, hastalık ve benzeri
nedenlerle geçici olarak görevden ayrılması halinde kendisine vekalet
edecek kişinin, 17 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları ((d) bendi
hariç) haiz olması aranır. Vekalet edecek kişinin kimlik ve iletişim bilgileri
derhal Başkanlığa gönderilir.
(2) Uyum görevlisine vekalet eden kişi, uyum görevlisinin tüm
görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir. Uyum görevlisi görevinden
ayrıldığı dönem itibarıyla yürütülen işlerden sorumlu olmaz.
(3) Uyum görevlisine bir takvim yılı içinde altmış günden fazla süre
ile vekalet edilemez.
(4) Uyum görevlisinin bu Yönetmelik ile aranan şartları kaybetmesi
veya bu şartları haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya görevinden
ayrılması halinde, yeni görevlendirme, 16 ncı madde hükümlerine göre
yükümlü tarafından en geç otuz gün içinde yapılarak Başkanlığa bildirilir.
Uyum görevlisi yeniden atanana kadar yukarıdaki fıkralarda öngörülen
usuller uygulanır.

MADDE 20 – (1) Uyum görevlisinin veya yardımcısının bu
Yönetmelik ile aranan şartları kaybetmesi veya bu şartları haiz
olmadığının sonradan anlaşılması veya görevinden ayrılması halinde,
yükümlü tarafından 16 ncı madde hükümlerine göre yeni atama en geç
otuz gün içinde yapılır. Atamaya ilişkin Ek:2’de yer alan taahhüt formu
yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri
tarafından imzalanarak, atanma tarihinden itibaren on gün içerisinde
Başkanlığa gönderilir.
(2) Uyum görevlisi birinci fıkra kapsamında yeniden atanana kadar,
yerine bir uyum görevlisi yardımcısı vekalet eder. Vekalet edecek uyum
görevlisi yardımcısı hakkında Başkanlığa derhal yazılı olarak bilgi verilir.

Finansal grup uyum görevlisi atanması ve uyum birimi
MADDE 20/A – (1) Finansal grup, grup seviyesinde uyum
programının yürütülmesi amacıyla ana finansal kuruluşun uyum
görevlisini, finansal grup uyum görevlisi olarak belirler. Ana finansal
kuruluşun uyum görevlisi yardımcıları ise finansal grup uyum görevlisi
yardımcıları olarak belirlenir. Finansal grup uyum görevlisi ve
yardımcıları, ana finansal kuruluşun yönetim kuruluna veya yönetim
kurulunun 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre yetkisini devrettiği bir
veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde atanır ve atamaya ilişkin
olarak 16 ncı maddenin üç ila beşinci fıkraları uygulanır.
(2) Finansal grup uyum görevlisinin görev ve sorumlulukları
şunlardır:
a) Finansal grubun Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan
düzenlemelere grup seviyesinde uyumunu sağlamak amacıyla gerekli
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çalışmaları yapmak ve Başkanlıkla gerekli iletişim ve koordinasyonu
sağlamak,
b) Finansal grubun politika ve prosedürlerini oluşturmak ve
grubun politikalarını yönetim kurulunun onayına sunmak,
c) Finansal grubun risk yönetimi politikasını oluşturmak, risk
yönetimi faaliyetlerini yürütmek,
ç) Finansal grubun izleme ve kontrol politikalarını oluşturmak ve
buna ilişkin faaliyetleri yürütmek,
d) Risk Yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda riskli
olduğu değerlendirilen hususları grup bünyesindeki ilgili finansal
kuruluşla paylaşmak,
e) Finansal grubun bilgi paylaşım politikasını oluşturmak ve bu
bilgilerin grup içinde güvenli bir şekilde paylaşımına ilişkin gerekli
tedbirleri almak,
f) Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının
önlenmesine yönelik olarak gruba bağlı finansal kuruluşların eğitim
programına ilişkin çalışmaları koordine etmek ve eğitim programlarının
etkin bir şekilde uygulanmasını gözetmek.
(3) Ana finansal kuruluşun uyum birimi, finansal grubun da uyum
birimi olarak faaliyet gösterir. Ana finansal kuruluşun yönetim kurulu,
finansal grup uyum görevlisinin bu Yönetmelikle getirilen görev ve
sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak
amacıyla grubun finansal büyüklüğü, işlem hacmi, şube ve personel sayısı
ya da karşılaşabileceği risklerin yüksekliği gibi unsurları göz önünde
bulundurarak uyum birimine yeterli personel ve kaynak tahsisi
yapılmasını sağlar.
Finansal Grup İçi Bilgi Paylaşımı
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Madde 20/B – (1) Gruba bağlı kuruluşlar, uyum programı
kapsamındaki tedbirlerin grup seviyesinde alınmasını teminen müşterinin
tanınması ile hesap ve işlemlere ilişkin olarak bilgi paylaşımında
bulunabilir. Özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümleri grup içi bilgi
paylaşımında uygulanmaz.
(2) Gruba bağlı kuruluşlarda görev yapanlar birinci fıkra
kapsamında öğrendikleri bilgileri ifşa edemezler ve kendilerinin veya
üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Bu kapsamda gizli kalması
gereken bilgileri ifşa edenler hakkında ilgili kanunlardaki yaptırımlar
uygulanır.
(3) Bilgilerin grup içinde güvenli bir şekilde paylaşılması için
gereken tedbirlerin alınmasında finansal grup uyum görevlisi ile birlikte
ana finansal kuruluşun yönetim kurulu da sorumludur.
(4) Gruba bağlı finansal kuruluşlar, şüpheli işlem bildiriminde
bulunulduğuna ilişkin bilgi paylaşımında bulunamazlar.
Eğitim politikası
MADDE 21 – (1) Yükümlüler, kurum politikası kapsamında, eğitim
faaliyetlerinin işleyişi, gerçekleştirilmesinden kimlerin sorumlu olacağı,
eğitim faaliyetlerine katılacak personelin ve eğiticilerin belirlenmesi,
yetiştirilmesi ve eğitim yöntemleri gibi hususları içerecek bir eğitim
politikası oluştururlar.
(2) Eğitim politikasının amacı, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan
yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanması,
personelin kurum politikası ve prosedürleri ile risk temelli yaklaşım
konularında sorumluluk bilincinin artırılarak bir kurum kültürü
oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.

Eğitim politikası
MADDE 21 – (1) Yükümlüler, kurum politikası kapsamında,
eğitim faaliyetlerinin işleyişi, gerçekleştirilmesinden kimlerin sorumlu
olacağı, eğitim faaliyetlerine katılacak personelin ve eğiticilerin
belirlenmesi, yetiştirilmesi ve eğitim yöntemleri gibi hususları içerecek
bir eğitim politikası oluştururlar.
(2) Eğitim politikasının amacı, Kanun ve Kanun uyarınca
çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumun
sağlanması, personelin kurum politikası ve prosedürleri ile risk temelli
yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak bir kurum kültürü
oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.
(3) Finansal grubun eğitim politikası; asgari olarak finansal grubun
kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, risk yönetimi, izleme
ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi ile grup içi bilgi paylaşımına ilişkin
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Eğitim faaliyetleri
MADDE 22 – …..
(2) Eğitim faaliyetleri uyum görevlisi gözetiminde ve koordinasyonunda
yürütülür. Yükümlüler eğitim faaliyetlerini, 23 üncü maddede belirtilen
konuları içerecek şekilde ve belirli bir eğitim programı dâhilinde yürütürler.
Eğitim programı uyum görevlisi tarafından ilgili birimlerin de katılımıyla
hazırlanır. Eğitim programının etkin bir şekilde uygulanması uyum görevlisi
tarafından gözetilir.
Eğitim sonuçlarının bildirimi
MADDE 24 – (1) Yükümlüler, uyguladıkları eğitim faaliyetlerine
ilişkin;
a) Eğitim tarihleri,
b) Eğitim verilen bölge veya iller,
c) Eğitim yöntemi,
ç) Toplam eğitim saati,
d) Eğitim verilen personelin sayısı ve toplam personel sayısına oranı,
e) Eğitim verilen personelin birim ve unvanlarına göre dağılımı,
f) Eğitimin içeriği,
g) Eğiticilerin unvanı ve uzmanlık alanları,
ile ilgili bilgi ve istatistikleri, her yılın Mart ayının sonuna kadar
uyum görevlisi vasıtasıyla Başkanlığa bildirirler.
İç denetim
MADDE 26 – (1) İç denetimin amacı, uyum programının bütününün
etkinliği ve yeterliği hususunda yönetim kuruluna güvence sağlamaktır.
(2) Yükümlüler, kurum politika ve prosedürlerinin, risk yönetimi,
izleme ve kontrol faaliyetleri ile eğitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup
olmadığı, yükümlünün risk politikasının yeterliği ve etkinliği, işlemlerin
Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile kurum

konuları içerecek şekilde hazırlanır ve eğitim konuları bu kapsamda
belirlenir.
Eğitim faaliyetleri
MADDE 22 –….
(2) Eğitim faaliyetleri uyum görevlisi gözetiminde ve koordinasyonunda
yürütülür. Yükümlüler eğitim faaliyetlerini, 23 üncü maddede belirtilen
konuları içerecek şekilde ve yıllık eğitim programı dâhilinde yürütürler.
Eğitim programı uyum görevlisi tarafından ilgili birimlerin de katılımıyla
hazırlanır. Eğitim programının etkin bir şekilde uygulanması uyum
görevlisi tarafından gözetilir.
Eğitim sonuçlarının bildirimi
MADDE 24 – (1) Yükümlüler, uyguladıkları eğitim faaliyetlerine
ilişkin;
a) Eğitim tarihleri,
b) Eğitim verilen bölge veya iller,
c) Eğitim yöntemi,
ç) Toplam eğitim saati,
d) Eğitim verilen personelin sayısı ve toplam personel sayısına
oranı,
e) Eğitim verilen personelin birim ve unvanlarına göre dağılımı,
f) Eğitimin içeriği,
g) Eğiticilerin unvanı ve uzmanlık alanları,
ile ilgili bilgi ve istatistikleri, takip eden yılın Mart ayının sonuna
kadar uyum görevlisi vasıtasıyla Başkanlığa bildirirler.
İç denetim
MADDE 26 – (1) İç denetimin amacı, uyum programının
bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda yönetim kuruluna güvence
sağlamaktır.
(2) Yükümlüler, kurum politika ve prosedürlerinin, risk yönetimi,
izleme ve kontrol faaliyetleri ile eğitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli
olup olmadığı, yükümlünün risk politikasının yeterliği ve etkinliği,
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politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği işlemlerin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile
hususlarının yıllık olarak ve risk temelli bir yaklaşımla incelenmesini ve kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği
denetlenmesini sağlarlar.
hususlarının yıllık olarak ve risk temelli bir yaklaşımla incelenmesini ve
denetlenmesini sağlarlar.
(3) Uyum programı kapsamındaki yükümlülerin iç denetim
Madde 5 (3)- Uyum programı kapsamındaki iç denetim faaliyetleri,
faaliyetleri,
iç denetim birimleri ya da teftiş kurulu bulunan
yükümlülerin iç denetim birimleri ya da teftiş kurulları tarafından yerine
yükümlülerde bunlar tarafından yerine getirilir. Finansal grubun iç
getirilir.
denetimi ana finansal kuruluşun ilgili birimince gerçekleştirilir. Diğer
yükümlülerde iç denetim faaliyetleri, yönetim kurulu tarafından
yetkilendirilen kişi ya da birim tarafından yerine getirilir. Söz konusu
yetkilendirmede görev alacak personelin bağımsız çalışmasını teminen,
uyum programı kapsamındaki diğer tedbirleri gerçekleştiren personel
olmamasını sağlayacak şekilde görev ve yetkilendirme yapılır.
İç denetim sonuçlarının bildirimi
İç denetim sonuçlarının bildirimi
MADDE 28 – (1) İç denetim faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen
MADDE 28 – (1) İç denetim faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalara ilişkin olarak; yükümlünün yıllık işlem hacmi, toplam personel çalışmalara ilişkin olarak; yükümlünün yıllık işlem hacmi, toplam
sayısı ve toplam şube, acente ve benzeri bağlı birimlerinin sayısı, denetlenen personel sayısı ve toplam şube, acente ve benzeri bağlı birimlerinin sayısı,
şube, acente ve benzeri birimlerin sayısı, bu birimlerde yapılan denetimlerin denetlenen şube, acente ve benzeri birimlerin sayısı, bu birimlerde yapılan
tarihleri, toplam denetim süresi, denetimde çalıştırılan personel ve denetimlerin tarihleri, toplam denetim süresi, denetimde çalıştırılan
denetlenen işlem sayısına ilişkin bilgileri içeren istatistikler, her yılın Mart personel ve denetlenen işlem sayısına ilişkin bilgileri içeren istatistikler,
ayı sonuna kadar uyum görevlisi tarafından Başkanlığa bildirilir.
takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar uyum görevlisi tarafından
Başkanlığa bildirilir.
Münhasıran uyum görevlisi atayacak yükümlüler
MADDE 29 – (1) Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasında sayılan yükümlülerden; Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları, bankalar dışında banka kartı veya
kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, kambiyo mevzuatında
belirtilen yetkili müesseseler, finansman ve faktoring şirketleri, reasürans
şirketleri, finansal kiralama şirketleri, ödeme kuruluşları, elektronik para
kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, kargo şirketleri ve sermaye piyasası

Münhasıran uyum görevlisi atayacak yükümlüler
MADDE 29 – Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasında sayılan yükümlülerden; Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları, bankalar dışında banka kartı
veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, kambiyo
mevzuatında belirtilen B grubu yetkili müesseseler, reasürans şirketleri,
yatırım ortaklıkları, varlık yönetim şirketleri, kargo şirketleri ve sermaye
piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar

Sayfa 26 / 35

mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar faaliyet
izninin alınmasını müteakip otuz gün içerisinde bu Yönetmelikte bahsedilen
uyum programını oluşturmaksızın idari düzeyde uyum görevlisi atamak
zorundadır. Bu madde uyarınca atanacak uyum görevlisinin uhdesinde başka
görevler de bulunabilir
(2) Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya genel müdüre doğrudan
bağlı olacak şekilde görevlendirilir. Görevlendirmeye ilişkin karar,
yetkililerce talep edildiğinde ibraz edilmek üzere, yazılı olarak düzenlenir.

faaliyet izninin alınmasını müteakip otuz gün içerisinde bu Yönetmelikte
bahsedilen uyum programını oluşturmaksızın idari düzeyde uyum
görevlisi atamak zorundadır. Bu madde uyarınca atanacak uyum
görevlisinin uhdesinde başka görevler de bulunabilir.

Münhasıran uyum görevlisi olarak atanacakların görev, yetki ve
sorumlulukları
MADDE 31 – (1) 29 uncu madde uyarınca atanacak uyum
görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kendisine iletilen veya resen öğrendiği şüpheli olabilecek işlemler
hakkında, yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaparak edindiği bilgi ve
bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri
Başkanlığa bildirmek,
b) Şüpheli işlemlerin değerlendirilmesinde ve Başkanlığa
bildirilmesinde iyi niyetli, makul ve dürüst bir şekilde, tarafsız ve bağımsız
bir irade ile hareket etmek, bildirimlerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik
gerekli tedbirleri almak,
c) Yükümlü bünyesindeki tüm birimlerden şüpheli işlemlerin
değerlendirilmesi kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek,
ç) Yükümlünün, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve
tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumunu sağlamak amacıyla eğitim,
araştırma, geliştirme, gözetim, izleme ve kontrol çalışmalarını yürütmek ve
Başkanlık ile gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

Münhasıran uyum görevlisi olarak atanacakların görev, yetki
ve sorumlulukları
MADDE 31 – (1) 29 uncu madde uyarınca atanacak uyum
görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kendisine iletilen veya resen öğrendiği şüpheli olabilecek
işlemler hakkında, yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaparak
edindiği bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar
verdiği işlemleri Başkanlığa bildirmek,
b) Şüpheli işlemlerin değerlendirilmesinde ve Başkanlığa
bildirilmesinde iyi niyetli, makul ve dürüst bir şekilde, tarafsız ve
bağımsız bir irade ile hareket etmek, bildirimlerin gizliliğinin
sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,
c) Yükümlü bünyesindeki tüm birimlerden şüpheli işlemlerin
değerlendirilmesi kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi talep
etmek,
ç) Yükümlünün, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve
tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumunu sağlamak amacıyla eğitim,
araştırma, geliştirme, gözetim, ulusal risk değerlendirmesi kapsamında
belirlenen riskleri de dikkate almak suretiyle risk yönetimi, izleme ve
kontrol çalışmalarını yürütmek ve Başkanlık ile gerekli iletişim ve
koordinasyonu sağlamak.

(2) Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya genel müdüre
doğrudan bağlı olacak şekilde görevlendirilir. Görevlendirmeye ilişkin
karar, yetkililerce talep edildiğinde ibraz edilmek üzere, yazılı olarak
düzenlenir.
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Uyum programı oluşturma veya münhasıran uyum görevlisi atama
yükümlülüğü bulunmayan yükümlülerin sorumlulukları
Madde 33- (1) Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (k), (m), (n), (s), (ş), (t) ve (u) bentlerinde sayılan yükümlüler
Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen
yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla eğitim, gözetim, ulusal risk
değerlendirmesi kapsamında belirlenen riskleri de dikkate almak suretiyle
risklerin belirlenmesi ile risklerin takibi ve azaltılması için izleme ve iç
kontrol çalışmalarını yürütürler ve bu kapsamda gerekli tedbirleri alırlar.
Uyum görevlisi atanmasında süre
Uyum görevlisi atanmasında süre
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Değişik birinci cümle:RG-26/9/200827009) 4 ve 29 uncu maddeler uyarınca uyum görevlisi atayacak olan
yükümlüler durumlarına göre, Yönetmeliğin 17 nci ve 30 uncu maddelerinde
yazılı şartları haiz uyum görevlisini 1/12/2008 tarihine kadar atarlar. Bu
atama işlemi gerçekleştirilinceye kadar, şüpheli işlem bildirimlerinin,
3/6/1997 tarihli ve 97/9523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili Genel Tebliğler uyarınca
bildirilmesine devam olunur.
(2) (Ek:RG-2/1/2010-27450) Vadeli işlemler aracılık şirketleri,
Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yazılı şartları haiz uyum görevlisini
2/2/2010 tarihine kadar atarlar.
(3) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Halihazırda faaliyet izni almış
bulunan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile portföy yönetim
şirketleri ve kargo şirketleri bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yazılı
şartları haiz uyum görevlisini 31/3/2016 tarihine kadar atarlar.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)
…………….

(4) Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca uyum görevlisi
atamış bulunan yetkili müesseseler, portföy yönetim şirketleri, finansman,
faktoring ve finansal kiralama şirketleri ile ödeme kuruluşları ve
elektronik para kuruluşları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yazılı
şartları haiz uyum görevlisini 30/4/2021 tarihine kadar atarlar. Bu

Sayfa 28 / 35

kuruluşlar uyum programlarını 30/4/2021 tarihine kadar oluştururlar ve
uyum programı kapsamında belirlenen kurum politikalarına ilişkin
Ek:1/A’da yer alan taahhüt formlarını aynı tarihe kadar Başkanlığa
gönderirler.
(5) Yönetmeliğin 3/A maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki
bilgiler, aynı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında belirlenen ana
finansal kuruluş tarafından 30/4/2021 tarihine kadar Başkanlığa bildirilir.
Taahhüt Formlarının gönderilmesinde süre
GEÇİCİ MADDE 4– (1) Yönetmelik kapsamında kurum politikası
oluşturmuş olan yükümlüler Ek:1/A’da yer alan taahhüt formlarını kurum
politikalarında yapılan ilk değişikliği müteakip Başkanlığa en geç 10 gün
içerisinde gönderirler.
(2) Yönetmelik kapsamında halihazırda uyum görevlisi atamış
bulunan yükümlüler uyum görevlisi yardımcısını 30/4/2021 tarihine
kadar, finansal gruplar ise uyum görevlisi ve yardımcılarını
30/4/2021 tarihe kadar atarlar ve yükümlüler mevcut uyum görevlisi
bilgilerini de içeren Ek:2’de yer alan taahhüt formunu atanma tarihinden
itibaren en geç 10 gün içerisinde Başkanlığa gönderirler.
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5 NOLU MASAK GENEL TEBLİĞİ
MEVCUT DÜZENLEME
DÜZENLEMENİN DEĞİŞİK HALİ
2.1. Basitleştirilmiş Tedbirlerin Mahiyeti ve Sınırları
2.1. Basitleştirilmiş Tedbirlerin Mahiyeti ve Sınırları
………………
……………….
Basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek her bir durum için yükümlüler; Basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek her bir durum için
aklama veya terörün finansmanı bakımından kötüye kullanımın söz konusu yükümlüler; aklama veya terörün finansmanı bakımından kötüye
olup olmayacağını ve dolayısıyla aklama ve terörün finansmanı riskini her kullanımın söz konusu olup olmayacağını ve dolayısıyla aklama ve
bir işlem bakımından ayrı ayrı değerlendirmelidirler. Aklama veya terörün terörün finansmanı riskini her bir işlem bakımından ayrı ayrı
finansmanı şüphesinin söz konusu olduğu durumlarda yükümlüler, değerlendirmelidirler. Bu bakımdan riskli olarak değerlendirilen
basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamaz ve konuyu şüpheli işlemler ile aklama veya terörün finansmanı şüphesinin söz konusu
işlem bildirimi olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na olduğu
durumlarda
yükümlüler,
basitleştirilmiş
tedbir
bildirirler.
uygulamasından yararlanamaz ve şüpheli işlemleri Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirirler.
2.2.3. (Değişik madde numarası: RG-2/1/2010-27450) Müşterinin
Kamu İdaresi veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu
Olduğu İşlemler
(Değişik birinci paragraf:RG-2/1/2010-27450) 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa1 göre genel yönetim kapsamında olan
kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının müşteri
olması durumunda yükümlüler; bu kurum ve kuruluşlar adına işlem yapan
gerçek kişilerin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki
bilgilerini alarak kaydeder ve yetki durumlarını da mevzuata uygun olarak
düzenlenmiş yetki belgesi üzerinden teyit ederler. Yönetmeliğin 6 ncı
maddesi uyarınca alınan bilgilerin teyidi zorunlu değildir.
Bu kapsamdaki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci
maddesinde (Değişik ibare:RG-11/6/2014-29027) başkası hesabına hareket
edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının
tanınması ile 19 uncu maddesinde geçen müşterinin durumunun ve
işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu
bulunmamaktadır.

2.2.3. (Değişik madde numarası: RG-2/1/2010-27450)
Müşterinin Kamu İdaresi veya Kamu Kurumu Niteliğindeki
Meslek Kuruluşu Olduğu İşlemler
(Değişik birinci paragraf:RG-2/1/2010-27450) 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim
kapsamında olan kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının müşteri olması durumunda yükümlüler; bu
kurum ve kuruluşlar adına işlem yapan gerçek kişilerin
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgilerini alarak
kaydeder ve yetki durumlarını da mevzuata uygun olarak
düzenlenmiş yetki belgesi üzerinden teyit ederler. Yönetmeliğin 6
ncı maddesi uyarınca alınan bilgilerin teyidi zorunlu değildir.
Bu kapsamdaki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci
maddesinde (Değişik
ibare:RG-11/6/2014-29027) başkası
hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen
gerçek faydalanıcının tanınması ile 19 uncu maddesinde geçen
müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin
uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.
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(Ek paragraf:RG-7/12/2017-30263) Merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin ödeme ve tahsilatlarına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası ve Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’nde belirlenen banka
ve finansal kuruluşlar nezdinde açılacak hesaplar üzerinde Bütünleşik Kamu
Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde,
kamu idaresi adına işlem yapan gerçek kişilere ilişkin olarak alınması
gereken bilgiler anılan sistem vasıtasıyla gönderilebilir. Söz konusu hesaplar
üzerinde sistem vasıtasıyla yapılan işlemlerde muhasebe birimlerince
kullanılan güvenli elektronik imza, alınması gereken imza hükmündedir.
2.2.7. (Başlığı ve numarasıyla beraber değişik:RG-2/1/2010-27450)
Emeklilik Sözleşmeleri, Emeklilik Planları ve Hayat Sigortası
Sözleşmelerine İlişkin İşlemler
Emeklilik sözleşmeleri ve çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak
suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile bir yıl içinde
ödenecek
prim
tutarı
toplamı (Değişik
ibare:RG-18/3/201629657) üçbin veya tek primli olup prim tutarı (Değişik ibare:RG18/3/2016-29657) yedibinbeşyüz TL’nin altında olan hayat sigortası
sözleşmelerine ilişkin işlemlerde yükümlüler; Yönetmeliğin 6 ncı (Değişik
ibare:RG-2/2/2017-29967) ve
7
nci
maddelerinin
birinci
fıkralarındaki bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle
işlem yapabilirler.
Bu kapsamdaki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci
maddesinde geçen (Değişik ibare:RG-11/6/2014-29027) başkası hesabına
hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek
faydalanıcının tanınması ile 19 uncu maddesinde geçen müşterinin
durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması
zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yukarıdaki hükümler, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu
İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
düzenlenmiş bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri için de uygulanır.
(Ek paragraf:RG-7/12/2017-30263) Merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin ödeme ve tahsilatlarına ilişkin
olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kamu Haznedarlığı
Genel Tebliği’nde belirlenen banka ve finansal kuruluşlar nezdinde
açılacak hesaplar üzerinde Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim
Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde, kamu idaresi
adına işlem yapan gerçek kişilere ilişkin olarak alınması gereken
bilgiler anılan sistem vasıtasıyla gönderilebilir. Söz konusu hesaplar
üzerinde sistem vasıtasıyla yapılan işlemlerde muhasebe
birimlerince kullanılan güvenli elektronik imza, alınması gereken
imza hükmündedir.
2.2.7. (Başlığı ve numarasıyla beraber değişik:RG2/1/2010-27450)
Emeklilik Sözleşmeleri, Emeklilik Planları ve Hayat
Sigortası Sözleşmelerine İlişkin İşlemler
Emeklilik sözleşmeleri ve çalışanlara ücretlerinden kesinti
yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile
bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı (Değişik ibare:RG18/3/2016-29657) beş bin veya tek primli olup prim tutarı (Değişik
ibare:RG-18/3/2016-29657) on iki bin beşyüz TL’nin altında olan
hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde yükümlüler;
Yönetmeliğin 6 ncı (Değişik ibare:RG-2/2/2017-29967) ve 7 nci
maddelerinin birinci fıkralarındaki bilgileri, teyit belgelerine gerek
olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabilirler.
Bu kapsamdaki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci
maddesinde geçen (Değişik ibare:RG-11/6/2014-29027) başkası
hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen
gerçek faydalanıcının tanınması ile 19 uncu maddesinde geçen
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(Ek paragraf:RG-19/11/2013-28826) (Değişik:RG-18/3/201629657) Emeklilik sözleşmesi ile bu madde kapsamındaki hayat sigortası
sözleşmesinin mesafeli satış kapsamında düzenlenmesi halinde, imza örneği
aranmamakla birlikte bu sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile
Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur.
(Ek paragraf:RG-2/2/2017-29967) Emeklilik şirketleri 28/3/2001
tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsamında işverenin düzenlediği emeklilik
sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilen çalışanlara ilişkin olarak;
çalışanın imza örneği hariç Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasındaki bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle
işlem yapabilirler. İşverenin çalışanları adına sağladığı kimlik bilgileri
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik
paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden tamamlanabilir. Bu kapsamdaki
işlemlerle ilgili olarak ikinci paragrafta yer alan hükümler uygulanabilir ve
bu sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile Yönetmeliğin 20 nci
maddesinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur.

müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin
uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.
(Ek
paragraf:RG-19/11/2013-28826)
(Değişik:RG18/3/2016-29657) Emeklilik sözleşmesi ile bu madde kapsamındaki
hayat sigortası sözleşmesinin mesafeli satış kapsamında
düzenlenmesi halinde, imza örneği aranmamakla birlikte bu
sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile Yönetmeliğin 20 nci
maddesinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur.
(Ek paragraf:RG-2/2/2017-29967) Emeklilik şirketleri
28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsamında işverenin
düzenlediği emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilen
çalışanlara ilişkin olarak; çalışanın imza örneği hariç Yönetmeliğin
6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgileri, teyit belgelerine
gerek olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabilirler. İşverenin
çalışanları adına sağladığı kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri
tabanı üzerinden tamamlanabilir. Bu kapsamdaki işlemlerle ilgili
olarak ikinci paragrafta yer alan hükümler uygulanabilir ve bu
sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile Yönetmeliğin 20 nci
maddesinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur. Söz konusu
tedbirler işveren grup emeklilik sözleşmelerinin yanı sıra açılan
gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeleri için de uygulanabilir.

2.2.8. Müşterinin Hisseleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket Olduğu
İşlemler
Müşterinin, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote
edilmiş şirket olduğu işlemlerde, şirkete ilişkin olarak Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilir. Bu bilgilerin,
Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir.

2.2.8. Müşterinin Hisseleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket
Olduğu İşlemler
Müşterinin veya yüzde elliyi aşan çoğunluk hissesine sahip
ortağının, hisseleri Borsa İstanbul Anonim Şirketine kote edilmiş
şirket olduğu işlemlerde, şirkete ilişkin olarak Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilir. Bu
bilgilerin, Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu
değildir.
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2.2.9. Ön Ödemeli Kartlara İlişkin İşlemler
(Değişik birinci paragraf:RG-2/1/2010-27450) Üzerindeki numara
bazında hesap takibi yapılan, isimsiz, önceden ödeme ya da yükleme
yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen ve yüklenen bakiye kadar
kullanıma izin verilen ön ödemeli kartlarla ilgili işlemlerde yükümlüler;
(Ek:RG-18/3/2016-29657) - Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı üçyüz
TL’yi,
- Tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün
olmayanlarda
yüklü
para
tutarı (Değişik
ibare:RG-18/3/201629657) yediyüzelli TL’yi,
- (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Yeniden yükleme yapılabilen ve
toplam yükleme limiti bir ay içinde yediyüzelli TL’yi ve her halükarda
bakiyesi yediyüzelli TL’yi
aşmayan ön ödemeli kartların satışında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
kapsamında kimlik tespiti yapmayabilirler.
(Değişik ikinci paragraf:RG-11/6/2014-29027) Bu kapsamdaki
müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler
ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir.
Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun
sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve
kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.

2.2.9. Ön Ödemeli Kartlara İlişkin İşlemler
(Değişik birinci paragraf:RG-2/1/2010-27450) Üzerindeki
numara bazında hesap takibi yapılan, isimsiz, önceden ödeme ya da
yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen ve yüklenen
bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli kartlarla ilgili
işlemlerde yükümlüler;
(Ek:RG-18/3/2016-29657) - Aynı yıl içinde nakit çekim
tutarı beş yüz TL’yi,
- Tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün
olmayanlarda yüklü para tutarı (Değişik ibare:RG-18/3/201629657) bin iki yüz elli TL’yi,
- (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Yeniden
yükleme
yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir ay içinde bin iki yüz elli
TL’yi ve her halükarda bakiyesi bin iki yüz elli TL’yi
aşmayan ve sadece mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı
ön ödemeli kartların satışında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
kapsamında kimlik tespiti yapmayabilirler.
(Değişik
ikinci
paragraf:RG-11/6/2014-29027) Bu
kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci
maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin
yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi
kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve
kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.
(2)
2.2.10. (Ek: RG-19/11/2013-28826)
2.2.10. (Ek: RG-19/11/2013-28826)(2)
Faaliyetlerini Münhasıran Elektronik Ortamda Gerçekleştiren
Faaliyetlerini
Münhasıran
Elektronik
Ortamda
Yükümlüler
Gerçekleştiren Yükümlüler
Ticari faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın ve
Ticari faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın
müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda
gerçekleştiren yükümlülerce;
gerçekleştiren yükümlülerce;
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- Türkiye’de mukim bankayla, sunulan mal veya hizmete ilişkin
tahsilat ve ödeme işlemlerinin elektronik ortam üzerinden
gerçekleştirileceğine dair sözleşme yapılmış olması,
- Müşterinin elektronik ortamda alınan üyelik başvurusunda, kimliğe
ilişkin bilgilerin (Adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için
T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası)
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı
kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi,
- Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği
kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı vasıtasıyla
yapılması
koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ncı
maddesindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu
değildir.
Şans ve bahis oyunları düzenleme hak ve yetkisini haiz kurum ve
kuruluşlar tarafından bayilik verilmeksizin, bu faaliyetlerin sanal ortamda
bizzat kendilerince gerçekleştirilmesi halinde de bu tedbirler uygulanır.
2.2.11. (Ek:RG-18/3/2016-29657) (Başlığı ile birlikte değişik:RG2/2/2017-29967)
Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin İşlemler
Yükümlüler, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanunun;
a) 20 nci maddesi kapsamında elektronik paranın teminine yönelik
işlemlerde,
- Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı üçyüz TL’yi,
- Yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik olarak
saklanan fon tutarı yediyüzelli TL’yi,
- Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme tutarı bir ay içinde
yediyüzelli TL’yi ve her halükarda bakiyesi yediyüzelli TL’yi,

- Türkiye’de mukim bankayla, sunulan mal veya hizmete
ilişkin tahsilat ve ödeme işlemlerinin elektronik ortam üzerinden
gerçekleştirileceğine dair sözleşme yapılmış olması,
- Müşterinin elektronik ortamda alınan üyelik başvurusunda,
kimliğe ilişkin bilgilerin (Adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk
vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için
yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması
yoluyla teyit edilmesi,
- Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek
üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka
hesabı veya kredi kartı hesabı vasıtasıyla yapılması
koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ncı
maddesindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması
zorunlu değildir.
Şans ve bahis oyunları düzenleme hak ve yetkisini haiz kurum
ve kuruluşlar tarafından bayilik verilmeksizin, bu faaliyetlerin sanal
ortamda bizzat kendilerince gerçekleştirilmesi halinde de bu
tedbirler uygulanır.
2.2.11. (Ek:RG-18/3/2016-29657) (Başlığı ile birlikte
değişik:RG-2/2/2017-29967)
Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin İşlemler
Yükümlüler, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve
Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun;
a) 20 nci maddesi kapsamında elektronik paranın teminine
yönelik işlemlerde,
- Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı beş yüz TL’yi,
- Yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik
olarak saklanan fon tutarı bin iki yüz elli TL’yi,

Sayfa 34 / 35

b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında elektronik
haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme
hizmeti) ilişkin işlemlerde ise,
- Bir seferlik işlem tutarı üçyüz TL’yi,
- Aylık işlem tutarı yediyüzelli TL’yi,
aşmayan ve sadece mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı elektronik
para ihracında ve ödeme hizmetlerinde kimlik tespiti yapmayabilirler.

- Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme tutarı bir
ay içinde bin iki yüz elli TL’yi ve her halükarda bakiyesi bin iki yüz
elli TL’yi,
b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında
elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme
hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde ise,
- Bir seferlik işlem tutarı beş yüz TL’yi,
- Aylık işlem tutarı bin iki yüz elli TL’yi,
aşmayan ve sadece mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı
elektronik para ihracında ve ödeme hizmetlerinde kimlik tespiti
yapmayabilirler.
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