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GENEL MEKTUP
No: 602

Konu: Uyum Görevlisine Vekalet hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında
Yönetmelik (Uyum Yönetmeliği) hükümleri kapsamında, uyum
görevlisine bir takvim yılı içinde altmış (60) günden fazla süre ile
vekalet edilemeyeceğine ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı’nın (MASAK) açıklaması Genel Mektubumuz ekinde
iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: MASAK’ın 17.06.2009 tarih ve B.07.0.MSK.0-10-010.03.07/8428 sayılı yazısı.

T.C.
MALIYE BAKANLIGI
Mali Sudlari Ara$tirma Kurulu Ba^kanligi

Sayi

: B.07.0.MSK.0-10-010.03.071842.$ .4'4106/200'5

Konu : Uyum Gorevlisine Vekalet
TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULUSLARI BIRLIGINE

Ilgi: 22 .04.2009 tarihli ve 2009/663 sayili yaziniz
Ilgide kayitli yazida , Suc Gelirlerinin Aklanmasinin ve Terorun Finansmaninin Onlenmesine
Ili$kin Yukumluluklere Uyum Programi Hakkinda Yonetmeligin (Uyum Yonetmeligi) 20 nci
maddesinde uyum gorevlisine vekalet edilmesine ili$kin esaslarin belirlendigi ve uyum
gorevlisine bir takvim yili icinde altmi$ gunden fazla sure He vekalet edilemeyeceginin
duzenlendigi, ancak uygulamada onalti hafta dogum izni ve devaminda alti aya kadar ucretsiz
izin kullanilmasi gibi bazi durumlarda uyum gorevlisine altmi$ gunden fazla sure He vekalet
edilmesi gerekliliginin ortaya ciktigi belirtilerek , bu tur durumlarda izlenmesi gereken
yontem hakkinda Ba$kanligimiz goru $ leri talep edilmi$tir.
Uyum Yonetmeligi'nin "Uyum gorevlisinin gorevinden ayrilmasi" ba$likli 20 nci maddesinin
birinci fikrasinda, "Uyum gorevlisinin izin, hastahk ve benzeri nedenlerle gecici olarak
gorevden ayrilmasi halinde kendisine vekalet edecek ki$inin, 17 nci maddenin birinci
fikrasinda sayilan $artlari ((d) bendi hark) haiz olmasi aranir. Vekalet edecek ki$inin kimlik
ve ileti$im bilgileri derhal Ba$kanliga gonderilir." denilmektedir.
Uyum Yonetmeligi'nin 20 nci maddesinin ucuncu fikrasinda ise, uyum gorevlisine bir takvim
yili icinde altmi$ gunden fazla sure He vekalet edilemeyecegi acik bicimde ifade edilmi$tir.
Bu bakimdan, uyum gorevlisinin izin, hastalik ve benzeri nedenlerle gecici olarak gorevinden
ayrilmasi halinde, kendisine bir takvim yih icinde en fazia altmi$ gun vekalet edilebilecegi
hususunda,
Bilgilerinizi rica ederim.
Huseyin K
Bakan a.
Ba$kan Yrd.
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