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İstanbul, 30 Ocak 2009 2009/127 
 
 
 
GENEL MEKTUP 

No: 593 
 
 
 
Konu: Basitleştirilmiş Tedbirler Hakkında MASAK Görüş Yazısı hk. 
 
 
SAYIN ÜYEMİZ, 
 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK), finansal 
kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemlere yönelik 
uygulayabilecekleri basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin olarak, bir 
üyemizin talebi üzerine verdiği görüş yazısı ekte iletilmektedir.  
 
Görüş yazısı, MASAK’ın konuya ilişkin V Sıra No’lu Genel Tebliğinde 
yer alan, finansal kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri 
işlemlerde uygulayabilecekleri basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin 
düzenlemenin açıklaması mahiyetinde olup, mevcut durumda 
değişiklik yaratan bir husus bulunmamaktadır.  
 
Bilgilerinize sunarım. 
 
Saygılarımla, 
 
 
İlkay ARIKAN 
GENEL SEKRETER 
 
 
Ek: MASAK’ın 24.01.2009 tarih ve B.07.0.MSK.0-10-010.03.02/999 sayılı yazısı. 
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MALIYE BAKANLIGI

Mali Suclari Ara$tirma Kurulu Ba$kanhigi

Say. : B.07.0.MSK.0-10-010.03.02 /9qi
Konu : Basitle$tirilmi$ tedbirler

2yo^ •'Lo9Qj

TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULU$LARI BIRLIGINE

Birliginize iiye bir araci kurumdan alinan yazida, 09/01/2008 tarihli ve 26751 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanan Suc Gelirlerinin Aklanmasinin ve Terorun Finansmanini.n
Onlenmesine Dair Tedbirler Hakkinda Yonetmeligin 17, 21 ve 26 nci maddeleri ile 5 Sira
No.lu Mali Suclari Ara$tirma Kurulu Genel Tebligi'nin (2.2.1) bolumunden bahisle; yurt
di$inda yerle$ik finansal kurulu$larca araci kurumlarda hesap acilarak i$lem yapilabildigi, bu
i$lemlerin finansal kurulu$un mu$terileri hesabina da olabilecegi, ancak finansal kurulu$lann
kendi adlarina fakat mu$terileri hesabina gercekle$tirdikleri i$lemlerde Genel Tebligin (2.2.1)
bolumunun uygulanip uygulanmayacagi hususunda kesin bir kanaate varilamadigi belirtilerek

bu konuda Ba$kanligiml.z goru$u talep edilmektedir.

Basitle$tirilmi$ tedbirlerin genel esaslari anilan Yonetmeligin 26 nci maddesinde belirlenmi$
olup, 5 Sira No.lu Mali Surlari Ara$tirma Kurulu Genel Tebligi'nde de uygulamaya ili$kin

duzenlemelere yer verilmi$tir.

Buna gore bir mu$terinin, anilan Yonetmelik kapsamindaki bir finansal kurulu$ta (yukumlu
nezdinde) Yonetmeligin 5 inci maddesi kapsaminda herhangi bir i$lem gercekle$tirmesi
durumunda, ilgili finansal kurulu$ tarafindan Yonetmelikte belirtildigi usulde kimlik tespiti

yapilmasi zorunludur.

Finansal kurulu$larin kendi aralarinda yaptiklari i$lemlerde, i$lem talep eden finansal kurulu$
mu$teri, i$lemi yapacak olan finansal kurulu$ yukumlu konumunda olup, bu gibi durumlarda
5 Sira No.lu Genel Teblig'in (2.2.1) bolumu geregince yukumlu finansal kurulu$un,
Yonetmeligin 7 nci maddesindeki teyit, 17 nci maddesindeki gercek faydalanicinin taninmasi
ve tuzel ki$ilere ozel dikkat gosterilmesi ile 19 uncu maddesindeki mu$terinin durumunun ve
i$lemlerin izlenmesi yukumluluklerini uygulamasina gerek bulunmamaktadir.

Ote yandan bir finansal kurulu$un, ba$ka bir finansal kurulu§
finansaldkurulu$ mu$tderia i$

ancak
lem

mu$terisi hesabina yaptigi i$lemlerde de i$lem talep eden
yapacak olan finansal kurulu$ yukumlu konumundadir. Mu$teri finansal kurulu$un, kendi

mu$terisi icin, Yonetmeligin kimlik tespitine dair hukumleri ile 17 ve 19 uncu madde
hukumlerini uygulamak zorunda oldugu izahtan varestedir. Ancak yukumlu finansal
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kurulu^un , anilan yukumluluklerin mu^teri konumundaki finansal kurulup ait olmasi
nedeniyle, mu^teri konumundaki finansal kurulu^un mu^terisi icin ayrica, Yonetmeligin
kimiik tespitini ongoren hukumleri ile 17 ve 19 uncu madde hukumlerini uygulamak
zorunlulugu bulunmamaktadir.

Yukarida belirtilen hususlar Tiirkiye'de faaliyette bulunan yukumluler icin gecerli olup
mu t i der;? urumundaki finansal kurulu^un yabanci ulkede bulundugu durumla
kapsamamaktadir . Ancak yabanci ulkede faaliyette bulunan finansal kurulu^/kla
terorun finansmammn onlenmesi konusunda yeterli duzenlemelere ve deneti
ulkede yerle^ik ise amlan Teblig hukmunden yararlanabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.
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