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GENEL MEKTUP 
No: 843 

 
 
 
Konu : MASAK,   Hk. 
 
 
M (MASAK)   

 en ödeme ve elektronik para 
kurulu  
tespit ;  

• 

 https://www.turkiye.gov.tr/yetkisiz-
doviz-alim-satim-ihbar-basvurusu-5561 adresi üzerinden e-
ile; 

• https://www.turkiye.gov.tr/tcmbye-
sorun adresi üzerinden e-  

• 

Ticareti Bilgi Sistemine https://ttbs.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden e-devlet 
 

ecek ihbar u ren 
MASAK 17.02.2021 tarih ve 51877410-050.06 - E.4698  yaz
Mektubumuz ek gilerinize sun  
 

 
 
 

 
Genel Sekreteri 
 
 
 
Ek:  ve 51877410-050.06 -  
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Not: Evrak KEP ile gönderildiğinden fiziksel hali ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

Hazine ve Maliye Bakanlığı A Blok 06450 Dikmen-ANKARA İrtibat Telefon : 4977640 Faks : (0312) 4152535
Elektronik Ağ: www.masak.gov.tr BTN :  2225645
Kep Adresi: masak@hs01.kep.tr
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir. Evrak teyidi    
https://online.masak.gov.tr/evrakteyit adresinden d6344e41-30c7-45eb-8ae9-3e1e0dd54c9e kodu ile yapılabilir.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı :  51877410-050.06  - E.4698 $TARIH$
Konu :  Lisanssız/Yetkisiz Faaliyet 

Gösteren İşletmeler  

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİNE

Bildiğiniz üzere, ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirme 
Raporunun Aralık 2019’da yayınlanmasının ardından raporda yer alan eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla Başkanlığımız koordinasyonunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar 
kapsamında yetkisiz/lisanssız faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili 
müesseseler ve taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunanların tespit edilebilmesi amacıyla ihbar 
mekanizmaları kurulmuştur. 

Söz konusu ihbar mekanizmalarına, 

 Yetkili müessese faaliyet izni bulunmayan ve yetkisiz şekilde döviz alım satımı 
gerçekleştiren iş yerleri için https://www.turkiye.gov.tr/yetkisiz-doviz-alim-satim-
ihbar-basvurusu-5561 adresi üzerinden e-devlet şifresi ile;

 İzinsiz ödeme hizmeti sunanlar için https://www.turkiye.gov.tr/tcmbye-sorun adresi 
üzerinden e-devlet şifresi ile;

 Yetki belgesi olmadan emlakçılık faaliyetinde bulunanlar için Taşınmaz Ticareti Bilgi 
Sistemine https://ttbs.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak

ulaşılabilmektedir.

Bu itibarla, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede söz konusu 
ihbar mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılarak yetkisiz/lisanssız faaliyet gösterenlerin 
tespit edilmesinin sağlanması amacıyla Birliğiniz üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Hayrettin KURT

Bakan a.
Başkan

$PARAF$
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