
 

TSPAKB    
    
 
 

 
Büyükdere Cad. No: 173  
1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 
34394   1. Levent - İstanbul  
Tel : (212) 280 85 67 
Faks : (212) 280 85 89 
www.tspakb.org.tr 

    
TTÜÜRRKKİİYYEE  SSEERRMMAAYYEE  PPİİYYAASSAASSII  
AARRAACCII  KKUURRUULLUUŞŞLLAARRII  BBİİRRLLİİĞĞİİ    

 
 
 
İstanbul, 21 Mart 2011  2011/469 
 
 
 
GENEL MEKTUP 

No: 649 
 
 
 
Konu: Tedbirler Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin MASAK 

Görüşleri hk.  
 
 
SAYIN ÜYEMİZ, 
 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 
Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Tedbirler 
Yönetmeliği) uygulamasında üyelerimiz nezdinde tereddüt yaratan 
hususlarla ilgili olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 
Başkanlığı’na yapmış olduğumuz görüş talebi başvurumuza gelen 
yanıt ekte iletilmektedir. 
 
Gereği için bilgilerinize sunarım. 
 
Saygılarımla, 
 
 
İlkay ARIKAN 
GENEL SEKRETER 
 
 
 
Ek: MASAK’ın 10.03.2011 tarih ve B.07.0.MSK.0.10-010.03.(01)-3750 sayılı yazısı.  



T.C.
MALIYE BAKANLIGI

Mali Suclari Ara$titrma Kurulu Ba$kanligi

Say[ : B.07.0.MSK.0.10-010.03.[01] - 3rSfl
Konu : Elektronik transferler

ioIn3/2-01/

TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULU$LARI BIRLIGINE

Ilgi : 16/02/2011 tarih ve 201 1 /283 sayili yaziniz

Ilgide kayltll yazinizda belirtilen hususlara ili$kin Ba$kanhgim>.z goru$lerine a$aglda yer
verilmi$tir.

Sarth virman islemleri

27/12/2010 tarih ve 18216 saylll Merkezi Kayrt Kurulu$una hitaben duzenlenen yazimizda;
menkul kiymetlerin piyasada ahm satimma ve sonrasinda kaydi olarak izlenmesine ve
netle$tiri Imesine yonelik mesaj ve islemlerin Su4 Gelirlerinin Aklanmasmin ve Terorun
Finansmanmin Onlenmesine Dair Tedbirler Hakkinda Yonetmeligin (Tedbirler Yonetmeligi)
3 uncu rnaddesinde gecen elektronik transfer tannni kapsaminda olmadigi belirtilmi$tir. Bu
sebeple $artli vinnan i$lemleri de ancak ahm satundan kaynaklanmasi ko$uluyla elektronik
transfer tammmm ve Yonetmeligin 24 uncu maddesinin uygulamasmm di inda
bulunmaktadlr. Bununla birlikte, alicinin belli oldugu transferlerde Yonetmeligin 24 uncu
maddesinde yer clan esaslara uygun i$lem tesis edilmesi gerekmektedir.

Yurt di$inda yerlesik finansal kurulus adina emir veren 2ercek kisilcrin kimlik tespiti

5 Sira Numarali Mali Suclan Ara$tlnna Kurulu Genel Tebliginin 2.2.1. bolumunde
finansal kurulu$larm kendi aralannda gercekle$tirdiklerj i$lemlerde kimlik tespitinin usul
ve esaslan duzenlenmi$tir. Buna gore;

Yonetmeligin 3 uncu maddesinin birinci fikrasmtn ( 1) bendinde tanimlanan finansal
kurulu $ larin kendi aralannda gercekle$tirdiklerl i$lemlerde , mu$teri konumunda olan
finansal kurulu $a ili$kin olarak Yonetmeligin 7 nci maddesinin birinci fikrasindaki bilgiler
allnarak kaydedilir . Bu bilgilerin Yonetmeligin anilan maddesi uyarinca teyidi zorunlu
degildir.

Bu kapsamdaki mu$terilerle ilgili olarak Yonetmeligin 17 nci maddesinde gecen gercek
faydalanicm)n tamnmasl ve tuzel ki^ilere ozel dikkat gosterilmesi Ile 19 uncu maddesinde
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gecen musterinin durumunun ve islemlerin izlenmesi yukumluluklerinin uygulanmasi
zorunlulugu bulunmamaktadir.

TUrkiye'de yerlesik bir finansal kurulusun musterisinin yabanci ulkede yerlesik bir finansal

kurulus olmasi durumunda yukanda bahsedilen basitlestirilmis tedbirlerin uygulanabilmesi

icin, yabanci finansal kurulusun aklama ve terorun finansmaniyla mucadele alanindaki
uluslararasi standartlara uygun duzenleme ve denetime tabi olan bir Ulkede yerlesik olmasi
gerekmektedir.

Ote yandan finansal kuruluslar, elektronik ortamda yuz yuze gerceklestirilmeyen islemler

bakimindan guvenli iletisim aglannin kullanilmasi, islem talep eden veya talimat veren
kisinin kimligini ve yetkisini tespite ve dogrulamaya yarayan sifrelerin kullanilmasi da
dahil gerekli tedbirleri almak zorundadirlar.

Tebligde finansal kurulusun musterisinin yabanci ulkede yerlesik bir finansal kurulus

olmasi ve yuz yiize olmayan islemler gerceklestirilmesi durumunda, musteri finansal

kurulusun Yonetmeligin 7 nci maddesinde yer alan bilgilerinin ahnmasi ve ayrica bu

islemlerin guvenliginin saglanmasina ve islem talep eden veya talimat veren kisinin

kimliginin ve yetkisinin tespit edilmesi ve dogrulanmasma yonelik tedbirlerin almmasi
ongorulmustur. Bu kapsamda finansal kuruluslar guvenli iletisim aglarmm kullanilmasi,
islem talep eden veya talimat veren kisinin kimligini ve yetkisini tespite ve dogrulamaya

yarayan sifrelerin kullanilmasi da dahil gerekli tedbirleri almak zorundadirlar.

Bu itibarla, musteri olan finansal kurulusa iliskin olarak oncelikle Tedbirler

Yonetmeliginin 7 nci maddesinde yer alan bilgilerin alrnmasii ve musteri finansal kurulus
adma emir veren gercek kisilerle ilgili olarak bunlarm kimliklerinin ve yetkilerinin tespiti
ve dogrulanmasma yonelik olarak guvenli iletisim aglarmm ve sifrelerin kullanilmasi

zorunludur. Bunlara ilave olarak, ilgi yazinizda belirtildigi uzere araci kurum musterisi
olan finansal kurulus adma emir veren gercek kisilerin kimliklerinin ve yetkilerinin tespiti
ve dogrulanmasi icin musteri finansal kurulusun internet sitesinde yer alan emir vermeye

yetkili kisilere iliskin listeler ya da musteri finansal kurulus tarafindan uyeniz araci

kurumlara iletilen musteri temsilcisi listeleri de kullanilabilecektir.

Hisseleri borsava kote edilmis $irketler

5 Sira Numarall Mali Suclan Arastlinna Kurulu Genel Tebliginin 2.2.8. bolumunde yer

alan duzenlemeler dolayisiyla; hisseleri borsaya kote edilmis sirketlere yonelik
basitlestirilmis tedbirlerin sadece hisseleri Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na kote
edilmis sirketlerle smirli olarak uygulanmasi mumkundur.

Yurt disinda yerlesik tuzel kililerde kimlik tespiti

Tedbirler Yonetmeliginin 11 inci maddesinde yer alan; "Yurt dismda yerlesik tuzel

kisilerin kimlik tespiti; Turkiye'de yerlesik tuzcl kisiler Win aranan belgelere ilgili ulkede
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tekabul eden belgelerin Turkiye Cumhuriyeti konsolosluklan tarafindan onaylanan veya
"Yabanci Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldirilmasi Sozle§mesi" cercevesinde

bu Sozlqmeye taraf ulke makami tarafindan tasdik $erhi du^ulen orneklerinin noter onayli
Turkce tercumeleri uzerinden yapilir." hukmu dolayisltyla yurt di^mda yerlqik tuzel

ki*ilerin kimlik tespitinin bu maddeye uygun yapilmasi gerekmektedir.

Bilgi ve geregini rica ederim.

brafiim Hakki POLAT
Bakan a.

Balkan Yardimcisi
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