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GENEL MEKTUP 

No: 642 
 
 
 
Konu: Elektronik Transferlere İlişkin MASAK Duyurusu hk.  
 
 
SAYIN ÜYEMİZ, 
 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 
Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin “Elektronik 
transferler” başlıklı 24’üncü maddesi, 02.01.2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir. Söz konusu 
değişikliğin yürürlük tarihi 01.01.2011 olup; bu tarihten sonra 
yapılacak işlemlerde yeni hükümlerin uygulanması gerekecektir.  
 
Konuya ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 
(MASAK) 27.12.2010 tarih ve B.07.0.MSK.0-10-010.03.[01]-18213 
sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 
 
Saygılarımla, 
 
 
İlkay ARIKAN 
GENEL SEKRETER 
 
 
Ek: MASAK’ın 27.12.2010 tarih ve B.07.0.MSK.0-10-010.03.[01]-18213 sayılı yazısı.  



T.C.
MALIYE BAKANLIGI

Mali Suclari Ara$thrma Kurulu Ba^kanhgi

Sayi : B.07.0.MSK.0-10-010.03.[01 ] - I32-)3
Konu : Elektronik transferler

TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULUSSLARI BIRLk PIE

-7/11J2..D1O

Suc Gelirlerinin Akianmasinin ve Terorun Finansmanmm Onlenmesine Dair Tedbirler
Hakkinda Yonetmeligin (Tedbirler Yonetmeligi) "Elektronik transferler" ba^hkh 24 uncu
maddesinde, ikibin TL veya uzeri yurt iVi ve yurt di^i elektronik transfer mesajlarlnda
bulunmasi gereken bilgiler duzenlenmi^tir.

02.01.2010 tarihli ve 27450 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Yonetmelik degi^ikligiyle

Tedhirler Yonetmeliginin 24 uncu maddesinde degi^iklige gidilmi^ olup, 29.06.20 10 tarihli ve
27626 saylli Resmi Gazete'de yaylmlanan Yonetmelik degi^ikligi He de 24 uncu maddede

yapilan degi^ikliklerin yururluk tarihi 01.01.2011 tarihine ertelenmi§ bulunmaktadir. Bu tarihe

kadar. 24 uncu maddenin degi^tirilmeden onceki hukumlerinin uygulanmasina devam
olunacaktii-.

Tedbirler Yonetmeliginin "Tanimlar" ba^hkh 3 uncu maddesinin 1/e bendinde elektronik
transfer, gonderen adina bir finansal kurulu^tan ba§ka bir finansal kurulu§taki aliciya
elektronik araclar kullanilmak suretiyle belli tutardaki para ve menkul kiymetin gonderilmesi
amaciyla yapilan i^lem olarak tammlanmi^tir. Tanimdan da anla^llacagl uzere; belli bir
tutardaki para veya menkul kiymetin gonderen adina bir finansal kurulu§tan ba^ka bir finansal
kurulu^taki aliciya elektronik ara^lar kullanilmak suretiyle gonderilmesi soz konusudur.
Dolayisiyla gonderenin belli bir aliciya dogrudan menkul kiymet transfer edebildigi i lemler
bu kapsamda bulundugundan, transfer aninda gonderici tarafindan menkul kiymetin belli bir
ahcrya gonderilmesine olanak saglayan mesajlarda gerekli bilgilere yer verilmesi
gerekmektedir. Bu durumda yapllan transfer sonrasindaki kaydi izleme ve netle^tirme
islemleri madde uygulamaslnm di^indadlr. Aynca, menkul kiymetlerin piyasada allm
satimina ve sonrasinda kaydi olarak izlenmesine ve netle§tirilmesine yonelik mesaj ve
i§lemlerin soz konusu tanim kapsaminda bulunmadigi degerlendirilmektedir.

Diger taraftan araci kurumlar nezdinde a4>.lan yatirim hesaplarina elektronik fon transfer
sistemiyle para aktarilmasmda veya menkul kiymet allm satimi gercekle^tikten sonra hesapta
olu§an parasal bakiyenin veya allm satima bagll olmaksizin bir menkul kiymet yatlnm
hesabmda bulunan paranln elektronik fon transfer sisterniyle bir ba§ka ki^iye veya hesaba
transferinde, soz konusu madde hukmunun uygulanmasi gerektigi tabiidir.
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Konuya ili^kin onem arz eden diger bir husus ise, Tedbirler Yonetmeliginin 24 unc(i maddesi
uyarinca elektronik transfer gercekle^tiren her finansal kurulu^ ayni yukumluluge tabi
oldugundan, transfer emrinin verildigi finansal kurulu^tan odemeyi gercekle§tirecek finansal
kurulu^a kadar olu§an mesaj zincirinde, gondericiye ili^kin olarak elektronik transfer
mesajlarinda bulunmasi gereken bilgilere, bu transfere aracilik eden turn finansal kurulu§larca
yer verilmesine ve bu bilgilerin transferin her apmasmda aktarilmasina ozel dikkat
gosterilmesidir.

Bilgi ve geregini rica ederim.

Ibrahim Hakki POLAT
Bakan a.

Balkan Yardimeisi

Maliyc Bakanligi N Blok 06100 Dikmcn ANKARA Irtibat Tcletonu : 10312) 4153785 Faks : (0312) 4152535
c-posta: webmastcrca masak.gov.tr Flektronik Ag: www.masak._ov.tr Btn : 199520


	GM_642_EK_07 01 2011.pdf
	page 1
	page 2


