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GENEL MEKTUP
No: 645

Konu: MASAK’a Gönderilen Eğitim ve İç Denetim Faaliyet
Sonuçları hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında
Yönetmeliğin 24 ve 28’inci maddeleri uyarınca aracı kurumlar
tarafından yıl içinde uygulanan eğitim ve iç denetim faaliyetleri
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin ertesi yılın Mart ayı
sonuna kadar MASAK Başkanlığına gönderilmesi gereken bilgi ve
istatistiklere
ilişkin
MASAK’ın
18.02.2011
tarih
ve
B.07.0.MASK.0.05.370.01.(07-03)-2710
sayılı
yazısı
Genel
Mektubumuz ekinde iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: MASAK’ın 18.02.2011 tarih ve B.07.0.MASK.0.05.370.01.(07-03)-2710 sayılı
yazısı ve ekinde yer alan 2 adet form (8 sayfa)

T.C.
MALIYE BAKANLIGI
Mali Su4lari Ara^ti rma Kurulu Ba^kanhgi

i 8 /<) z/24D j t

Says : B.07.0.MSK.0.05-370.01.[07-03] - 2q-IC
Konu : Egitim ve Ir Denetim Sonurlan

TURKIYE SERMAYE PiYASASI ARACI KURUI.USLARI
BIRLIGINE
Biiyiikdere Cad. No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent/ISTANBUL

Bilindigi here, 5549 sayili Sur Gelirlerinin Aklanmasimn ve Terorun Finansmammn
Onlenmesine Ili^kin Yukumluluklere Uyum Programs Hakkinda Yonetmeligin 24 ve 28 inci
maddeleri geregince sermaye piyasasi araci kurumlan tarafindan yil irinde uygulanan egitim
faaliyetlerine ve it denetim faaliyeti kapsaminda gerreklqtirilen call*malara ili*kin bilgi ve
istatistikler ertesi yilin Mart ayi sonuna kadar uyum gorevlisi araciligiyla Ba*kanligimiza
intikal ettirilmektcdir.
Bu kapsamda ulkemizde faaliyet gosteren araci kurumlarin 2009 tarihinde gerrekle§tirdikleri
egitim ve it denetim rali^malanna ili^kin bilgi ve istatistikler 2010/Mart ayi sonuna kadar
Ba*kanllgimlza bildirilmi* olup soz konusu tali malarln degerlendirilmesi sonucunda;
• Uyum Yonetmeliginin 24 ve 28 inci maddeleri geregince yukumlerce Ba^kanllglmiza
intikal ettirilmesi gereken bilgilerin bazi yukumlulerce gonderilmedigi ya da eksik
gonderildigi,
• Yukumlulerce gonderilecek bazi istatistiki bilgilerle ilgili olarak Uyum Yonetmeliginde
yapilan duzenlemelerin farkll yorumlandlgl, veri iletim standardlnln fark111a^tigi,
• Baz1 yukumli lerce konu ile ilgili olarak standarttan uzak sayfalarca dokuman
gonderildigi, istatistiki hesaplamalarln Ba^kanligimiza birakildigi,
tespit edilmistir.
Soz konusu eksikliklerin ve standardizasyon sorununun uygulamanln ilk ylll olmasindan
kaynaklandigi degerlendirilmekte, bu kapsamda bahsi geren eksikliklerin onlenmesi,
standardizasyonun saglanmasi ve gonderilen bilgilerin ilgili veri tabanlanna kaydedilmesinde
zaman tasarrufu saglanabilmesi arisindan 2011/Mart ayi sonuna kadar Ba*kanligimiza
gonderilecek 2010 yili egitim ve it denetim faaliyetlerine iliskin bilgi iletiminde ekli formun
kullanilmasi, gerekli gorulmesi halinde gonderilen istatistiklere ili^kin daha ayrintili dokumanln
forma ek yapllmasl uygun gorulmu*tur.
Bilgi edinilmesini ve yukanda yapilan ar>_klamalar ile ekli formlarin Birliginiz uyesi araci
kurumlara iletilmesi hususunda geregini rica ederim.

Ibrahim Hakk i POLAT
Bakan a.
Ba*kan Yardimcisi
EK: 2 adet form (7 sayfa)

Malivc Bakanltgi N Blok 06100 Dikmen ANKARA
e-posta: webmaster @ masak .gov.tr Elektronik Ag: www .masak . gov.tr

Irtibat Telefonu : (0312) 4153824 Faks : (0312) 4152535
Btn : 202677

E K:10
EGITIM SONUIQLARI BII.DIRIM FORMU
(Mevduat ve Katilim Bankalari , Sermaye Piyasasi Araci Kurundari, Sigorta ve
Emeklilik $ irketleri ve Posta ve Telgraf Te^kilati Genet Miidiirlugii Icin)

Yiiz Yiize Egitim
1-Egitim Sayisi ve
Egitim Tarihle r i

Uzaktan Egitim

Yuz Yuze Egitim
2-Egitim Verilen Bolge
ve y a illerin Sa y isi v e

Isimleri
Uzaktan Egitim

Yuz Yuze Egitim

3-Egiti m Yo n t em i

Uzaktan Egitim

Yuz Yuze Egitim
4-Kisi Bali Toplam
Egitim Saati

Uzaktan Egitim

Genel Miidiirliik

5-Toplam Personel
sayisi

$ubeler/Acenteler

Toplam
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Yiiz Yiize Egitim
Genel Miidurliik

Uzaktan Egitim
Yuz Yuze Egitim

6-Egitim Verilen

$ ubeler/Acenteler
Uzaktan Egitim

Personel Sayisi

Yuz Yiize Egitim

Toplam
Uzaktan Egitim
Yiiz Yiize Egitim

Gene! Miidiirliik
Uzaktan Egitim
7-Egitim Verilen
Personelin Toplam
Personel Sayisina
Oram (%)

Yuz Yiize Egitim

$ubeler/ Acenteler
Uzaktan Egitim
Yiiz Yuze Egitim

Toplam
Uzaktan Egitim

8-Egitim Verilen Personelin Birim ve
Unvanlarina Gore Dagilimi

9-Egitimin icerigi

10-Egitici Sayisi , Egiticilerin Adi-Soyadi, Unvani
ve Uzmanhk Alam

11-Diger

Uyum Gorevlisinin Adi Soyadi
Tarih-imza

1)

A4iklamalar
1- Bu bolumde, kullanilan her bir egitim yontemi (yuz yuze ve uzaktan) itibariyle
gercekle*tirilen egitim sayisi ve egitim tarihleri ayri ayri belirtilecektir. Egitim sayisinin cok
fazla olmasi nedeniyle egitim tarihlerinin forma sigmamasi halinde, yuz yuze egitimde ilk
egitime ba^lama tarihi He son egitimin tamamlanma tarihi, uzaktan egitimde egitim
platformunun acili^ tarihi ve kapani^ tarihi egitime ba§lama tarihi ve egitimin bitis tarihi
olarak forma yazilabilir, ayrintilar bir tablo veya liste halinde forma ek yapilabilir.
2- Bu bolumde, kullanilan her bir egitim yontemi (yuz yuze ve uzaktan) itibariyle egitim
verilen bulge veya illerin sayisi ve soz konusu bulge veya illerin isimleri ayri ayri
belirtilecektir. Egitim verilen bulge veya illerin cok fazla olmasi nedeniyle forma sigmamasi
halinde yalnizca egitim verilen bulge veya illerin sayisi forma yazilir, soz konusu bulge veya
illerin isimleri bir tablo veya liste halinde forma ek yapilabilir ve her bir egitim yontemi
kapsaminda ayri ayri gosterilir. Egitim tek bir merkezde duzenlenmekle beraber egitime
cqitli bulge veya illerde 4alipn personelin katilmasi halinde, egitime tabi tutulan personelin
cali^tigi bulge veya illerin "Egitim Verilen Bulge veya lller" kapsaminda degerlendirilerek
belirtilmesi gerekmektedir.
3- Egitim yontemi olarak yuz yuze egitim ve uzaktan egitim yontemlerinden birisi veya her
iki yontem tercih edilebilir. Hangi egitim yontemi kullanilmissa ilgili kutucuga (X)
konmalidir. E-posta yoluyla sirkuler gonderilmesi bir egitim yontemi olarak belirlenemez.
MASAK veya mesleki birliklerin duzenledigi seminerlere sinirli sayida personel
katildigindan, yalmzca bu tur seminerlere personel gonderilmekle egitim yukumlulugu
kar§ilanmi^ olamaz.
4- Bu bolumde, kullanilan her bir egitim yontemine (yuz yuze ve uzaktan) ait ki^i ha§i verilen
toplarn egitim saati ayri ayri belirtilecektir. (Ornegin, 10 ki^inin katildigi 8 saatlik bir egitim
icin ki^i basi toplam egitim saati 8 saattir.)
5- Toplam personel sayisi olarak; §ofor, sekreter, teknik eleman, guvenlik gorevlisi gibi
destek gorevlilerinin di^indaki MASAK mevzuatini bilmesi ve uygulamasi gereken personel
sayisi genel mudurluk, *ubeler/acenteler ve toplam olmak uzere ayri ayri verilmelidir. Yine
yd irinde i^ten ayrilan veya i§e ba^layan personel olabileceginden, tum yukumluler itibariyle
bir standart saglanabilmesi icin 31 Aralik tarihinin esas alinmasi uygun olacaktir.
6- Egitim verilen personel sayisi, genel mudurluk/merkez, *ubeler/acenteler ve toplam olmak
Ozere her bir egitim yontemine gore ayri ayrl belirtilecektir.
7- Egitim verilen personelin toplam personel sayisina oram bolumunde; 5 no.lu bolumde
belirtilen personel sayisi, 6 no.lu bolumde belirtilen egitim verilen personel sayisina
bolunmek suretiyle ayri ayri hesaplanarak gosterilecektir.
8- Egitim verilen personelin birim ve unvanlarina gore dagdiminin forma sigmamasi
durumunda forma ayri bir ek yapilabilir.
9- Egitimin icerigi; Sue Gelirlerinin Aklanmasinin ve Terorun Finansmanmin Onlenmesine
[li*kin Yukumluluklere Uyum Programs Hakkinda Yonetmeligin 23 uncu maddesinde yer
alan konu ba^liklari itibariyle belirtilecektir.
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10- Bu bolumde yuz yuze egitim veren ki*inin adi-soyadi, unvani ile uzmanlik alani
belirtilecektir. Egiticilerin 4ok sayida olmasi halinde ek bir tablo yapilabilir. Yalnizca uzaktan
egitim verilmesi halinde bu bolumun doldurulmasina gerek bulunmamaktadir.
11- Bu bolumde uyum gorevlisi tarafindan aciklanmasmda fayda bulunan hususlara yer
verilecektir.
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EK:12

I(^ DENETIM SONUcLARI BILDIRIM FORMU
(Sermaye Piyasasi Araci Kurumlari Icin)

Aktif Hesap Sayisi (Adet)

Mu^teri Portfoy Buyuklugii (TL)

Toplam I^lem Hacmi ( Hisse senedi, tahvil vb. ahm,
satim, virman sayisi ) (Adet)
Aktif Mii^teri Sayisi (Adet)

Aktif Hesap Sayisi (Adet)

Mti teri Portfoy Buyuklugu (TL)

Toplam I^lem Hacmi (Hisse senedi , tahvil vb. ahm,
satim , virman sayisi ) (Adet)
Genel Miidiirliik Birimleri
$ubeler
Toplam

Toplam Genel Mudurluk Birim Sayisi

4-Toplam Birim /Sube Sayisi (Adet)
Toplam Sube Sayisi
Denetlenen Toplam Genel Mudurluk Birim Sayisi

5-Denetlenen Birim /Sube Sayisi (Adet)
Denetlenen Toplam Sube Sayisi
Gene] Mudurluk Birimleri

6-Denetim Tarihleri
Subeler
(:enel Mudurluk Birimleri
7-Toplam Denetim Suresi (I^ Gunu )

Subeler
Toplam

8-Denetimde (;ali^tirilan Personel Sayisi (Adet)

Uyum Gorevlisinin Adi Soyadi
Tarih

2

Aciklamalar
1- Yilhk islem hacmi ba^ligi altinda yilsonu itibariyle toplam; aktif mu^teri sayisi, aktif hesap sayisi, mii^teri portfoy huyuklugu ve i^lem hacmi
bilgileri bildirilecektir.
2- Bu boliimde, yalnizca is denetim faaliyetleri kapsaminda araci kurum is denetim birimleri tarafindan 5549 sayili Kanun ve ilgili mevzuat
kapsamindaki yukumlulukler yonunden bir onceki yilda denetlenen i^lemler "Yillik l^lem Hacrni" ba^ligi altinda yer alan ba^lrklar itihariyle
verilmelidir. Ic kontrol faaliyetleri kapsaminda rutin (gunluk, haftalik gibi) olarak yapilan kontroller bu boliimde yer almamalidir.
3- Toplam personel sayrsr olarak; ^ofor, sekreter, teknik eleman, giivenlik gorevlisi gibi destek gorevlilerinin di^indaki MASAK mevzuatim
bilmesi ve uygulamasi gereken personel sayisi genel mudurliik, ^ubeler ve toplarn olmak uzere ayri ayrr verilmelidir. Yine yil icinde i^ten ayrilan
veya ise ba^layan personel olabileceginden, turn yukiimliiler itihariyle bir standart saglanabilinesi icin 31 Aralik tarihinin esas alinmasi uygun
olacaktir.
4- Bu boliimde, araci kurumun toplarn genel mudurliik hirim sayisi ve toplam tube sayisi ayrr ayrr verilmelidir.
5- Bu boliimde, araci kurumun denetlenen toplam genel mudurliik hirim sayisi ve toplarn phe sayisi ayri ayri verilmelidir.
6- Bu boliimde, is denetim faaliyetinin ger4ekle tirildigi donem tarih veya tarih araligi verilmek suretiyle genel mudurliik birimleri ve ^ubeler
agisindan ayri ayrr bildirilmelidir. cok sayida denetim gercekle§tirilmesi nedeniyle denetim tarihlerinin forma sigmarnasi ve her bir denetimin
ba^lama ve hiti^ tarihleri farkh olmasi halinde, ilk denetime ba§lama tarihi ile en son denetimin tamamlandigi tarih denetim tarihleri olarak forma
yazilabilir, ayrintilar bir tablo veya liste halinde forma ek yapilabilir.
7- Toplarn denetim suresi, genel mudurliik birimleri, ^ubeler ve toplam olmak uzere ayri ayri i§ genii olarak verilmelidir.
8- Bu boliimde, iq denetim faaliyetlerinde bulunan toplarn is denetim elemani sayrsr verilmelidir.
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