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GENEL MEKTUP
No: 691

Konu: Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve
İkincil
Mevzuatın
Uygulanmasına
İlişkin
MASAK
Açıklamaları hk.

SAYIN ÜYEMİZ,
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
ve ikincil mevzuatın uygulanması kapsamında karşılaşılan ve Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) yapılan
başvuralardan anlaşılan bazı hususlarla ilgili olarak üyelerimizin
bilgilendirilmesine yönelik MASAK’ın 10.04.2013 tarih ve 81683147010.99-2272 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: MASAK’ın 10.04.2013 tarih ve 81683147-010.99-2272 sayılı yazısı.

T.C.
MALI YE BAKANLIGI
Mali Suclari Ara^hrma Kurulu Ba^kanhgi

Ip/D442D13
Sava : 81683147-010.99 - 22 ? ..
Konu : Bilgilendinne

LARI BIRLIGINE
TURKiYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULU}

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayili Su4 Gelirlerinin Aklanmasinin Onlenmesi Iakkinda Kanun
ve ikincil mevzuatinin uygulanmasi kapsaminda kar*ila^ilan ve Ba*kanligimiza ula^an
bilgilerle yapilan ba^vurulardan anla*ilan bazi hususlarla ilgili olarak yukumlu gruplarimizin
bilgilendirilmesi ihtiyaci dogmu* bulunmaktadir.
Malumlari oldugu uzere. gerek 19.1 1.1996 tarihinde yururluge giren 4208 sayili Karaparanin
Aklanmasinm Onlenmesine 1)air Kanunla. gerekse 18.10.2006 tarihinde yururluge giren ve
mezkur Kanunu yururlukten kaldiran 5549 sayili Su4 Gelirlerinin Aklanmasinin Onlenmesi
Hakkinda Kanunla getirilmij bulunan yukumluluklere uyum saglanmasi. yasal bir zorunluluk
to kil etmektedir.
Ancak Ba^kanligimiza mu^teriler tarafindan yapilan yazili ve sozlu ba§vurulardan; soz
konusu yasal yukumluluklerin yerine getirilmesinde dogrudan Ba^kanligimizin muhatap
-i steriidigine muttali 01unmustur. "I'abi olunan yasal mevzuat uyarinca istenmesi gereken
belgelerin "MASAK tarafindan istcndigi", yapilmak istenen iglemle ilgili bir tereddut
dogdugunda ijlctnin tekemindlu igin "MASAK'a sorulmasi gerektigi" ya da mevzuat geregi
riskli kabul edilen durumlarda "MASAK izin vermiyor" ^eklinde yonlendirmelerde
bulunulmasi, vatanda* nezdinde vanli^ izlenimler dogmasina ve i^lemin MASAK tarafindan
onaylanmasi talebi gihi giri*imlerde hulunulmasina sebehiyet vermektedir. Ayrica yurutulen
incelemeler kapsarninda Ba^kanhgimiz yahut denetim elemanlari tarafndan yukumlulerden
mu^terileri hakkinda bilgi talep edildigi durumlarda, miisterinin bu durumdan dogrudan ya da
dolayli olarak haberdar edilmesi 5549 sayili Kam.m'un "Sirrin iffar' ba^likli 22 nci maddesi
uyarinca sir saklama yukiimlulugunun ihlali olarak degerlendirilebilecek ve yasal
mueyyidelerin uygulanmasi soz konusu olabilecektir.
Bu bakimdan, 5549 sayili Kanun kapsamindaki yasal yukumluluklerin yerine getirilmesinde,
musterilere Ba§kanligimizin referans gosterilmesinden kacinilmasi hususunda uyelerinizin
bilgilendirilmesi gerekinektedir.
1)iger taraftan yukumlulerin uyum gorevlileri yahut tali*anlari. Bakanligimiz elektronik bilgi
edinme sistemine yaptiklari ba*vuru vasitasiyla ve olay anlatimlariyla gorCt^ talep
edebilmektedir. 4982 sayili Bilgi Edinme Hakki Kanununun 27 nci maddesinde "Tavsiyc ve
miitalaa talepleri bu Kanun kapsami di^indadir." hiikinii yer almaktadir. I)olayisiyla gorii*
talepleri bilgi edinmenin konusunu to kil etmediginden, ilgili madde hUkumleri uyannca
yerine getirilemcmektedir.
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Ba^kanliglmizdan goru^ talep edilen hususlara ili^kin olarak uygulama birligi i inde haruc
edilmesi gerektiginden; 5549 sayili Kanun ve ilgili mevzuaUn u J 4 ket
ygulanmasmda
o^
l an
tereddutlerin Birliginiz kanalryla Ba^kanligunlza iletilmesine
6zen
ve Ba^kanliginmz tarafindan verilen T b sit mi
emizi i
"http://w-"'w.niasak.gov.tr/media/portals/masak2/fil s/sss.htm" adresinde ti r alan -Sikyan
Sorulan Sorular" ba^likli belgede yayinlandiginin bilinmesi hususlarinda uvelerimizin
bilgilendirilmesi, uygulamamn saglikli ve etkin ^ekilde surdurulmesi icin Onemar
etmektedir.
arz
Bilgi ve geregini rica ederim.
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