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TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULU$LARI BIRLIGINE
Ilgi: 10.02.2009 tarihli ve 2009/154 sayili yaziniz
Ilgide kayith yazinizda "Suc Gelirlerinin Aklanmasinin ve Terorun Finansmaninin
Onlenmesine Dair Tedbirler Hakkinda Yonetmelik" He "Suc Gelirlerinin Aklanmasinin ve
Terorun Finansmaninin Onlenmesine Ili^kin Yukumluluklere Uyum Programi/4akkinda
Yonetmelik" kapsaminda tereddiit duyulan hususlar belirtilmi^ ve bu hus l a ili§kin
Ba^kanhgimiz goru5leri talep edilmi5tir.
Bu kapsamda hazirlanan Ba^kanhgimiz goru$leri ili§ikte gonderilmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
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Sug Gelirlerinin Aklanmasimn ve Terorun Finansmaninin Onlenmesine Dair Tedbirler
Hakkinda Yonetmelik He Suc Gelirlerinin Aklanmasimn ve Terorun Finansmammn
Onlenmesine Ili*kin Yukomluluklere Uyum Programi Hakkinda Yonetmelik
Kapsaminda Tereddut Duyulan Hususlara Ili^kin Aciklamalar
I- Yabanci uyruklu phislarin pasaportlarinda " anne-baba adi" bilgisinin yer almamasi
durumunda teyit uygulamasi
09/01/2008 tarihli ve 26751 saytli Resmi Gazete'de yayimlanan Suc Gelirlerinin
Aklanmasinin ve Terorun Finansmaninin Onlenmesine Dair Tedbirler Hakkinda
Yonetmeligin (Tedbirler Yonetmeligi) 6 nci maddesine gore gercek kisilerin kimlik tespitinde
"anne ve baba adi" bilgisi kimlik tespitinin asli unsurlarindandir.
Ayni madde uyarnnca soz konusu kimlik bilgilerinin, Turk uyruklu olmayanlar icin pasaport,
ikamet belgesi veya Bakanhkca uygun gorulen kimlik belgesi uzerinden teyit edilmesi
gerekmektedir.
Yabanci uyruklu ki^ilerin pasaportlarinda anne ve baba adi bilgilerinin yer almadigi
durumlarda; bu bilgilerin teyidi amaciyla mu^teriden, uzerinde anne ve baba admin yazili
oldugu, vatanda^i bulundugu ulke tarafindan verilmi^ kimligi tevsik edici ba^ka bir beige
talep edilmelidir. Baskaca bir kimlik belgesi ibraz edilemediginde veya pasaportta anne ve
baba adinin yer almamasinin makul bir sebebe dayanmamasi halinde, talep edilen islemin
gercekle*tirilmemesi gerekmektedir.
2- Hisselerinin tamami ya da cogunlugu bir kamu kurumuna ait olan bankalar
tarafindan verilen belgeler agisindan adres teyit uygulamasi
Tedbirler Yonetmeligi'nin 6 nci maddesinin ucuncu fikrasi uyarmca " Surekli i^ ili^kisi
tesisinde beyan edilen adresin dogrulugu; yerle^im yeri belgesi, ilgili adina duzenlenmi^
elektrik, su, dogalgaz, telefon gibi abonelik gercktiren bir hizmete ili*kin olan ve i*lem
tarihinden onceki uc ay icinde duzenlenmi^ fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafindan
verilen beige veya Ba*kanlikca uygun gorulen diger beige ve yontemlerle teyit edilir."
Tedbirler Yonetmeligi'nin 4/1-a maddesinde bankalar yukumlu olarak sayildigindan ve bu
kapsamda yukarida belirtilen adres teyidi yukumlulugunun de muhatabi bulunduklarmdan,
hisselerinin tamami ya da cogunlugu bir kamu kurumuna ait bulunan bir banka tarafindan
adres teyidine yonelik olarak verilecek belgenin kabulu mumkun bulunmamaktadir.
3- Adres teyidinde gonderilerin bizzat mu $ teriye yapilamamasi durumunda teyit
uygulamasi
5 ve 7 sera numarali Mali Su4lari Ara^tirma Kurulu Genel Tebligleri uyarinca, adres teyidinin
alma haberli posta veya anla*mali dagitim firmalarinca (kurye *irketlerince) teslim edilen
gonderilerle gercekle*tirilmesi halinde teyide iii§kin belgeler a^agidaki gibi belirlenmi*tir.
• Mu,}teri adresine alma haherli posta voluyla tebligat yapzlmasz durumunda, tebligatin
miisteriye vapildikina dair beige,
• Yukiimliilerin znii sterilerine yonelik yapmz,F olduklari gonderilerin began edilen
adreste ve bizzat inii,yteri tarafindan teslim alindi rzna iliskin tutanak.

Buna gore mu§teriye yapilan tebligat ve teslimatlar adres teyidinde gecerli beige olarak kabul
edilmekle birlikte; mu*terinin yakini oldugunun kimlik bilgileri alinarak tespit edildigi
durumlarda, mu^terinin birlikte ikamet ettigi kisilere yapilan teslimatlar da adres teyidinde
gccerli beige olarak kabul edilecektir.
4- Basitle§tirilmi^ tedbirler kapsaminda tuzel ki^ilik temsilcileri icin teyit uygulamasi
Tedbirler Yonetmeligi uyarinca yukumlu sayilanlarca mu*terinin taninmasi ilkesi kapsaminda
uyulmasi gereken basitlestirilmi§ tedbirlerin ongoruldugu 5 sera numarali Mali Suclari
Ara^tirma Kurulu Genel Tebligi'nin;
"Finansal Kurulu^larin Kendi Aralarmda Gergekletirdikleri i^lemler " ba*liklt 2.2.1
bolumunde yer clan,
"Yonetmeligin 3 uncii maddesinin birinci fikrasman (f) bendinde tanimlanan finansal
kurulu,}lartn kendi aralannda gerceklecrirdikleri iylemlerde, uteri konumunda olan
finansal kurulu. a ili.Fkin olarak Yonetmeligin 7 nci maddesinin birinci ftkrastndaki bilgiler
alinarak kavdedilir. Bu bilgilerin Yonetmeligin antlan maddesi uyarucca tevidi zorunlu
clegildir."
^eklindeki duzenleme uyannca, Tedbirler Yonetmeligin 7 nci maddesinin birinci fikrasindaki
bilgilerin alinmasi gerckmekle birlikte teyit zorunlulugu bulunmamaktadir. Soz konusu
bilgiler arasinda tuzel ki*iligi temsile yetkili kisinin kimlik bilgileri de bulunmaktadir.
"Mi terinin Kamu idaresi veya Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kurulu^u Oldugu
i^lemler" baslikli 2.2.2 bolumunde yer clan,
"5018 sayih Kamu Mali YOnetimi ve Kontrol Kanununal gore genet yonetim kapsammda
Dian kamu idareleri He kamu kurumu niteligindeki meslek kurulu.larmm musteri olmasi
durttmunda viikumluler; bu kurum ve kurulu,}lar alma i.lem yapan ger4ek ki.ilerin kimlik
bilgilerini alarak kaydeder ve yetki durumlarmt da mevzuata uygun olarak diizenlenmi^ yetki
belgesi iizerinden teyit ederler. Bu kisilerin adres ve diger iletifim bilgilerinin Yonetmeligin 6
net maddesi uyarinca tevidi zorunlu degi/dir."
*eklindeki duzenleme uyarinca, soz konusu kurum ve kurulu*lar adina i*lem yapan gercek
ki$ilerin kimlik bilgilerinin alinarak kaydedilmesi yeterli olup, adres ve diger ileti^im bilgileri
gibi diger kimlik bilgilerinin de teyidi zorunlu degildir.
"Mii^terinin Hisseleri Borsaya Kote Edilmi^ $irket Oldugu i^lemler " ba^likli 2.2.5
bolumunde yer alan,
"Mii.s•terinin, hisseleri Istanbul Menkul Ktymetler Borsasi 'na kote edilmi^ ^irket oldugu
i lemlerde, fi rkete iliskin olarak Yonetmeligin 7 nci maddesinin birinci fikrasindaki bilgiler
ahnarak kaydedilir. Bu bilgilerin , Yonetmeligin antkm maddesi uyarmca tevidi zorunlu
degildir.
Ancak tiizel ki. i'vi temsile yetkili kimselerin kimligi ve yetki durumu , Yonetmeligin 7 nci ve 14
uncii maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak tespit edilir. "

^eklindeki duzenleme uyarinca, tuzel ki^ilige ili^kin bilgilerin almmasi yeterli olmakla
birlikte, tuzel ki^iligi temsile yetkili ki^inin kimlik bilgileri ve yetki durumunun Tedbirler
Yonetmeligin 7 nci ve 14 uncu maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak tespit ve teyit
edilmesi gerekmektedir.
5- Tiizel ki^iligi temsile yetkili ki^iler ile temsile yetkili olanlarca yetkilendirilen diger
ki^iler
Tedbirler Yonetmeligin 7 nci maddesinin birinci fikrasinda ticaret siciline kayitli tuzel
ki^ilerin kimlik tespitinde gerek tuzel ki^inin gerekse tuzel kisiligi temsile yetkili ki^inin
kimliklerinin tespit edilecegi ongorulmu^ olup, ayni maddenin ucuncu fikrasi uyarinca tuzel
ki*iyi temsile yetkili ki^ilerin temsil yetkilerinin tescile dair belgeler uzerinden teyit edilecegi
belirtilmistir. Bu bakimdan maddede bahsi gecen "temsile yetkili ki*i" ile kastedilen ticaret
siciline tescile dair belgelerde temsile yetkili kilinan gercek ki*ilerdir.
Diger taraftan Tedbirler Yonetmeligin "Ba^kasi adm hareket edenlerde kimlik tespiti"
ba*1ikli 14(1)c maddesi uyarinca, tuzel ki^i adma i^lem gerceklqtiren ki^ilerin tuzel ki^iligi
temsile yetkili olanlarca noter onayli vekaletname veya yazili talimat ile yetkilendirilmi*
olmasi gerekmektedir.
6- Dani manhk hizmetlerinde kimlik tespiti uygulamasi
Kimlik tespiti gerektiren durumlar Tedbirler Yonetmeliginin 5 inci maddesinde sayilmi*tir.
Soz konusu maddenin birinci fikrasi uyarinca yukumluler;
a) Surekli i^ ili^kisi tesisinde tutar gozetmeksizin,
b) I^lem tutan ya da birbiriyle baglantili birden fazla i^lemin toplam tutari yirmibin
YTL veya uzerinde oldugunda,
c) Elektronik transferlerde i^lem tutari ya da birbiriyle baglantili birden fazla i§lemin
toplam tutari ikibin YTL veya uzerinde oldugunda,
c) Hayat sigortasi sozlqmelerine iliskin i^lemlerde bir yil icinde odenecek prim tutari
toplami iki bin veya tek primli olup prim tutari be§bin YTL veya uzerinde oldugunda,
d) $upheli islem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gozetmeksizin,
e) Daha once elde edilen musteri kimlik bilgilerinin yeterliligi ve dogrulugu
konusunda $uphe oldugunda tutar gozetmeksizin, kimlige ili*kin bilgileri almak ve bu
bilgilerin dogrulugunu teyit etmek suretiyle mu^terilerinin ve mu*terileri adina veya hesabina
hareket edenlerin kimligini tespit etmek zorundadir.
Buna gore yukumluler, Tedbirler Yonetmeliginin 5 inci maddesi kapsamindaki i*lemler i4in
yine Yonetmelikte belirlenen usul ve esaslar cercevesinde kimlik tespiti yapmak zorundadir.
Yukumlulerce mu*terilerine verilen her turlu hizmet kimlik tespiti yukumlulugu kapsaminda
oldugundan, yukumlu nezdinde kurumsal mu^terilere verilen dam^manlik hizmetleri icin de
kimlik tespit yukumlulugu bulundugu tabiidir.
Buna gore, araci kurumlar tarafindan verilen yatirim dani*manligi hizmetine mUnhasir olmak
uzere; verilen dam*manlik hizmeti, devamli bir dani^manlik ^eklinde icra ediliyorsa sUrekli i*
ili*kisi kapsaminda olacagindan tutar gozetmeksizin, sUrekli i* ili^kisi mahiyeti ta^imiyor ise
bu defa tek bir mu^teriye verilen hizmetin bedeli yirmibin YTL veya uzerinde oldugunda
kimlik tespiti yapilmasi gerekmektedir.
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7- Mu^terilerin mali durumu ve amaclari hakkindaki bilgilerin elde edilmesine yonelik
olarak ilgili mevzuatlarda bulunan farkh hukumlerin uygulanmasi
Sermaye piyasasi araci kurumlarinin aklama suqu ve terorun finansmani bakimindan tabi
olduklan yukumlulukleri uyarinca; gerek Tedbirler Yonetmeliginin "Ozel dikkat gerektiren
i*lemler" ba^likli 18 ve "Mu^teri durumunun ve i^lemlerin izlenmesi" ba^likli 19 uncu
maddeleri kapsamindaki tedbirlere, gerekse Uyum Yonetmeligi'nin "Risk Yonetimi" ve
"Izleme ve Kontrol" faaliyetleri kapsamindaki duzenlemelere uymalari zorunludur ve soz
konusu hukumlerin gercekle*tirdikleri i§lemler ve mu^terileri bakimindan araci kurumlarca
uygulanmasi gerektigi tabiidir.
8- Uyum Programs kapsaminda gerceklqtirilecek egitim faaliyetleri
Egitimlerin intranet uzerinden yabanci dilde yapilmasi & Egitim materyallerinin yazili
olarak dagitilmasi
Suc Gelirlerinin Aklanmasinin ve Terorun Finansmaninin Onlenmesine Ili^kin
Yukumluluklere Uyum Programi Hakkinda Yonetmeligin (Uyum Yonetmeligi) 9 uncu
maddesinin ikinci fikrasinda yer alan "Kurum politika ve prosediirleri olugurulurken, Kanun
ve Kanun uyarmca cikarzlan yonetmelik ve tebliglere aykzrz olmamak ^artiyla diger ulusal ve
uluslararasz kuruluslarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehherlerden de faydalanzlabilir"
hukmu uyarinca, kurum politikasinin bilqenlerinden biri olan egitim politikalari
olu*turulurken yerel mevzuatimiza aykin olmamak Marti ile yabanci kaynaklardan
yararlanilabilinecektir.
Yinc Uyum Yonetmeliginin 22 nci maddesinin diirduncu fikrasinda "Yiikiimliiler, egitim
faaliyetlerinin kurum geneline yayzlmasmz temin edecek .yekilde; serniner ve paneller
duzenlenmesi, 4alqma gruplari oluyturulmasi, egitim faaliyetlerinde gorsel ve iyitsel
materyallerin kullanzlznasz, internet, intranet veva extranet vh. uzerinden (•alzcan hilgisayar
destekli egitim programlarz gibi egitim yontemlerinden yararlanirlar." denilmektedir.
Ayirica Uyum Yonetmeliginin "Egitim konulari" ba^likli 23 uncu maddesinde;
"(1) Yiikunzliiler turcifmdan personele verilecek egitimler asgari diizeyde;
a) Suc gelirlerinin aklaninasi ve terorun finansmani kavramlarz,
b) Sit( gelirlerinin aklanmasmzn a^amalarz, yontemleri ve bit konuda ornek olay calzsznalarz,
c) Su(- gelirlerinin aklanmasznuz ve teriiriin finansmaninin onlenmesi He il,eili mevzuat
() Risk alanlarz,
d) Kurum politikasz ve prosediirleri,
e) Kanun ve ilgili mevzuat (,ercevesinde;
1) Mii.yterinin taninmasina iliy'kin esaslar,
2),^iipheli i^lem hildirimine ilickin esaslar,
3) Muhafaza ve ibraz yiikumliiliigii,
4) Bilgi ve belge verme yukiimliiliigii,
5) Yiikiimliiliiklere uyulmamasz halinde uygulanacak miievyideler,
f).Aklama ve teroriin fnansmanz ile mucadele alanmda uluslararasz
diizenlemeler, konularinz icerir. " denilmektedir.
Buna gore, araci kurumlar tarafindan Yonetmeligin 22 nci maddesinin dorduncu maddesinde
belirtilen yontemler cercevesinde ve asil olarak 5549 sayili Kanun ve ikincil mevz ,atini
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kapsayan egitim faaliyetlerinin vcrilmesi zorunlu olup, hakim ortak tarafindan intranete
konulacak egitim belgelerinden de yararlanilmasi yukumlunun tasarrufunda bulunmaktadir.
Egitim donemleri
Uyum Yonetmeliginin 22 nci maddesinin ikinci fikrasinda "...Yokumluler egitim
faaliyetlerini, 23 once maddede belirtilen konulan icerecek *ekilde ve belirli bir egitim
programs dahilinde yuroturler...", u4uncu fikrasmda "Egitim faaliyetleri, olcme ve
degerlendirme sonuclarina gore ilgili birimlerin de katilimiyla gozden geririlir ve ihtiyaca
gore duzenli araliklarla tekrarlanir." denilmektedir.
Yonetmeligin 24 uncu maddesinde ise ytikumlulerin her yihn Mart ayi sonunda egitim
faaliyetlerine iliskin istatistikleri Ba*kanligimiza gondermeleri gerektigi hokum altina
almmi^tir. Aynca Yonetmeligin 27 inci maddesinin ikinci fikrasinda egitim faaliyetlerin
incelenmesi ve denetlenmesini de kapsayan i4 denetimlerin yillik olarak yapilmasi
ongorulmu^tor.
Ilgili madde hi komleri birlikte degerlendirildiginde, egitimlerle ilgili asgari donemin bir
takvim yih olarak planlanmasi gerektigi tabiidir.
Aynca Yonetmeligin 22 nci maddesinin ilk fikrasm da "Yukumluler, su4 gelirlerinin
aklanmasinin ve teroron finansmaninin onlenmesi amactyla iletme buyukliklerine, is
hacimlerine ve de en kosullara uyumlu olacak $ekilde egitim faaliyetleri yurotmek
zorundadir." dcnilmektedir.
Buna gore her yil ba^mda o ytl yapilacak egitim faaliyetlerinin yukumluler tarafindan bir
program dahilinde belirlenmesi, egitim periyodu belirlenirken isletme buyukluklcri ve i^
hacimlerinin yam sera toplam personel, tube, acente ve benzeri hagli birimlerinin saylsi gibi
hususlarin goz onunde bulundurulmasi ve takip eden yilin Mart ayi sonunda bir onceki yd
egitim sonuclarinin Ba^kanliga gonderilmesi gerekmektedir.
9- Risk izieme ve degerlendirme sonuclarimn yonetim kuruluna raporlanmasinda sure
Uyum Yonetmeliginin 12 inci maddesinin 1/a ila d bentlerinde risk yonetimine ili^kin
faaliyetler sayilmi^, 1/e bendinde risk izleme ve degerlendirme sonuclarimn duzenli
araliklarla yonetim kuruluna raporlanmasi ongorulmu^tur.
Yonetmeligin 26 nci maddesinin ikinci fikrasinda ise, risk yonetimi faaliyetlerin incelenmesi
ve denetlenmesini de kapsayan i4 denctimlerin yillik olarak yapilmasi ongorulmu^tiir. Ayrica
27 nci maddenin birinci fikrasi uyarinca, is denetim neticesinde ortaya 4ikarilan eksiklik, hata
ve suistimaller ile bunlann yeniden ortaya cikmasinin onlenmesine yonelik goru^ ve oneriler
de yonetim kuruluna raporlanmaktadir. Buna gore risk yonetimi faaliyetlerin incelenmesi ve
denetlenmesini de kapsayan i4 denetim faaliyetleri yillik olarak yurutulecek, bunlarin
sonuclarmin yonetim kuruluna raporlanmasi da yillik bazda olacaktir.
Bu kapsamda risk yonetimi faaliyetleri arasinda sayilan risk izleme ve degerlendirme
sonu4larmin yonetim kuruluna raporlanmasma ili*kin periyotlarin da, asgari bir yil olmak
kaydiyla, i*lem hacimleri ve i^lemlerinin niteligi goz ononde bulundurularak yukumlulerce
belirlenmesi gerekmektedir.
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10- Kurum politikalarinin 4ahanlara bildirimi
Uyum Yonetmeliginin 10 uncu maddesinin ikinci fikrasinda "Yiikiimliilerin kurum
politikalarrna, ilgili personele, imzalarma alarak teblig etmeleri zorurnludur." hukmu yer
almaktadir.
Bu kapsamda kurum politikalarinin 4ali^anlara elektronik ortamdan ula§tirilmasi uygun
gorulmekle birlikte; soz konusu yontem kullanildigi durumda belgenin elektronik ortamda
teblig alindigina yonelik olarak calisanlarin elektronik imzalarinin alinmasi gerektigi
degerlendirilmektedir. Elektronik imza uygulamasi bulunmuyor ise kurum politikalarinin
elektronik ortamda teblig alindigina yonelik olarak cali^anlarin islak imzalarinin alinmasi
gerekecektir.

