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TTÜÜRRKKİİYYEE SSEERRMMAAYYEE PPİİYYAASSAASSII
AARRAACCII KKUURRUULLUUŞŞLLAARRII BBİİRRLLİİĞĞİİ

İstanbul, 19 Nisan 2013 2013/396

GENEL MEKTUP
No: 692

Konu: Uyum Görevlisi ve Uyum Görevlisi Vekillerine İlişkin İletişim
Bilgileri hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın
(MASAK) 18.04.2013 tarih ve 52055169-370.01.[07-01]-2431 sayılı
yazısı ile; Birliğimiz üyesi aracı kurumlarca atanan uyum görevlilerin
ve varsa devamlı surette atanan uyum görevlisi vekillerin adı soyadı ile
iletişim bilgilerinin aracı kurumlarca MASAK’a ivedilikle bildirilmesi
talep edilmektedir.

Bu kapsamda;

(a) Aracı kurumlarca atanan uyum görevlilerinin ve varsa devamlı
surette atanan uyum görevlisi vekillerinin adı-soyadı ile iletişim
bilgilerine ilişkin ekte yer alan tablonun eksiksiz doldurulmak
suretiyle bir üst yazı ekinde 7 (yedi) gün içerisinde MASAK’a
gönderilmesi,

(b) Söz konusu iletişim bilgilerinde değişiklik meydana gelmesi
halinde söz konusu değişikliklerin de ivedi olarak MASAK’a
gönderilmesi,

(c) Uyum görevlisi değişikliklerinde yeni atanan uyum görevlisine
ilişkin olarak Uyum Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde



belirtilen belgelerin aracı kurumlarca MASAK’a gönderilmesi
sırasında bahsi geçen iletişim bilgilerinin de eksiksiz olarak
gönderilmesi,

gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: MASAK’ın 18.04.2013 tarih ve 52055169-370.01.[07-01]-2431 sayılı yazısı



UYUM GÖREVLİSİ VE UYUM GÖREVLİSİ VEKİLLERİNE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ TABLOSU

Uyum Görevlisinin

Adı Soyadı

Direkt İşyeri Telefon Numarası (1)

Cep Telefonu Numarası

İşyeri Faks Numarası

İşyerine Ait Kurumsal Uzantılı
E-Posta Adresi (2)

İşyeri Adresi (3)

(1) Öncelikle direkt telefon numarası bildirilecek olup, santral numarası verilmeyecektir. Direkt
telefon numarasının bulunmaması halinde santral numarası ile birlikte dahili numara da
bildirilecektir.
(2) E-posta adresi olarak kurumsal uzantılı işyeri e-posta adresi bildirilecek olup olup, “gmail,
hotmail” uzantılı özel e-posta adresi bildirilmeyecektir.
(3) Yükümlü genel müdürlük adresi ile uyum görevlisinin işyeri adresinin farklı olması halinde
her iki adres te ayrı ayrı gösterilecektir.

Uyum Görevlisi
Vekilinin (1)

Adı Soyadı

Direkt İşyeri Telefon Numarası (2)

Cep Telefonu Numarası

İşyeri Faks Numarası

İşyerine Ait Kurumsal Uzantılı
E-Posta Adresi (3)

İşyeri Adresi (4)

(1) Yükümlü tarafından sürekli olarak görev yapacak uyum görevlisi vekili atanmış olması
halinde doldurulacaktır. Geçici bir süre için atanmış olanlar bildirilmeyecektir.
(2) Öncelikle direkt telefon numarası bildirilecek olup, santral numarası verilmeyecektir. Direkt
telefon numarasının bulunmaması halinde santral numarası ile birlikte dahili numara da
bildirilecektir.
(3) E-posta adresi olarak kurumsal uzantılı işyeri e-posta adresi bildirilecek olup, “gmail,
hotmail” uzantılı özel e-posta adresleri bildirilmeyecektir.
(4) Yükümlü genel müdürlük adresi ile uyum görevlisi vekilinin işyeri adresinin farklı olması
halinde her iki adres te ayrı ayrı gösterilecektir.








