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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığından:

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 21)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 11/10/2006 tar�hl� ve 5549 sayılı Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının

Önlenmes� Hakkında Kanunun uygulanmasına yönel�k olarak, kamusal nüfuz sah�b� k�ş�ler hakkında yükümlüler
tarafından alınması ve uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedb�rlere �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ, 10/12/2007 tar�hl� ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe

konulan Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının ve Terörün F�nansmanının Önlenmes�ne Da�r Tedb�rler Hakkında
Yönetmel�ğ�n 26/A maddes� �le 16/9/2008 tar�hl� ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gel�rler�n�n
Aklanmasının ve Terörün F�nansmanının Önlenmes�ne İl�şk�n Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında
Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Başkanlık: Mal� Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
b) F�nansal kuruluş: Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde sayılan yükümlüler�,
c) F�nansal olmayan bel�rl� �ş ve meslekler: Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (m) bend�nde

sayılan yükümlüler�,
ç) Gerçek faydalanıcı: Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde tanımlanan gerçek k�ş�

veya k�ş�ler�,
d) Kamusal nüfuz sah�b� k�ş�: Yurt �ç�nde veya yabancı b�r ülkede seç�mle veya atama yoluyla kend�s�ne

öneml� b�r kamusal görev tevd� ed�len üst düzey gerçek k�ş�ler �le uluslararası kuruluşların yönet�m kurulu üyeler�, üst
düzey yönet�c�ler� �le eşdeğer görev yapan d�ğer k�ş�ler�,

e) Yönetmel�k: 10/12/2007 tar�hl� ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Suç
Gel�rler�n�n Aklanmasının ve Terörün F�nansmanının Önlenmes�ne Da�r Tedb�rler Hakkında Yönetmel�ğ�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kamusal Nüfuz Sah�b� K�ş�ler Bakımından Alınacak

Sıkılaştırılmış Tedb�rlere İl�şk�n Usul ve Esaslar

Kamusal nüfuz sah�b� k�ş�ler bakımından alınacak tedb�rler
MADDE 4- (1) F�nansal kuruluşlar, f�nansal olmayan bel�rl� �ş ve meslekler �le kr�pto varlık h�zmet

sağlayıcılar, müşter�n�n ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sah�b� k�ş� olup olmadığının bel�rlenmes� amacıyla
makul tedb�rler� alır.

(2) Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının ve Terörün F�nansmanının Önlenmes�ne İl�şk�n Yükümlülüklere Uyum
Programı Hakkında Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca uyum programı oluşturacak
yükümlüler�n r�sk yönet�m� faal�yetler�, yabancı b�r ülke tarafından seç�len veya atanan kamusal nüfuz sah�b� k�ş�ler�n
bel�rlenmes�ne yönel�k tedb�rler� de kapsar.

(3) Yabancı b�r ülke tarafından seç�len veya atanan kamusal nüfuz sah�b� k�ş�lerle veya bunların eşler�, b�r�nc�
derecede akrabaları ya da yakınları �le tes�s ed�len �ş �l�şk�ler�nde ve gerçekleşt�r�len �şlemlerde b�r�nc� fıkrada
bel�rt�len yükümlülerce asgar� olarak aşağıdak� tedb�rler uygulanır:

a) İş �l�şk�s� tes�s�n�, mevcut �ş �l�şk�s�n�n sürdürülmes�n� ya da �şlem�n gerçekleşt�r�lmes�n� üst sev�yedek�
görevl�n�n onayına bağlamak.

b) Bu k�ş�lere a�t veya �şleme konu malvarlıkları ve fonların kaynağının tesp�t� �ç�n makul tedb�rler almak.
c) Uygulanan kontroller�n sayı ve sıklığını artırmak ve �lave kontrol gerekt�ren �şlem türler�n� bel�rlemek

suret�yle �ş �l�şk�s�n� sıkı gözet�m altında tutmak.
(4) Üçüncü fıkrada yer alan tedb�rler, Türk�ye tarafından seç�len veya atanan ya da uluslararası kuruluşlarda

görev yapan kamusal nüfuz sah�b� k�ş�lerle yahut bunların eşler�, b�r�nc� derece akrabaları veya yakınları �le tes�s
ed�len �ş �l�şk�s�n�n ve gerçekleşt�r�len �şlemler�n yüksek r�skl� olarak değerlend�r�lmes� durumunda da uygulanır.

(5) Hayat s�gortası pol�çes�n�n lehdarının veya gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sah�b� k�ş� olup
olmadığının bel�rlenmes� amacıyla, s�gorta pol�çes�ne bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmes�nden önce veya en geç
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ödeme zamanında makul tedb�rler alınır. Buna �l�şk�n yüksek r�sk tesp�t ed�ld�ğ� durumlarda ödeme yapılmadan önce
üst yönet�m b�lg�lend�r�l�r ve üçüncü fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len tedb�rler uygulanır.

(6) Kamusal nüfuz sah�b� k�ş�ler�n yakınları �bares�nden, b�r çıkar veya amaç b�rl�ktel�ğ� olarak
değerlend�r�leb�lecek, b�r�nc� derece dışındak� akrabalık, n�şanlılık, ş�rket ortaklığı veya ş�rket çalışanı olmak g�b� her
türlü sosyal, kültürel veya ekonom�k n�tel�kl� yakınlık anlaşılır.

(7) Kamusal nüfuz sah�b� k�ş�ler�n görevden ayrılmaları veya bu n�tel�kler�n� kaybetmeler� hal�nde, üçüncü
fıkrada bel�rt�len tedb�rler�n uygulanmasına görevden ayrıldıkları veya bu n�tel�kler�n� kaybett�kler� tar�hten �t�baren en
az b�r yıl süreyle devam ed�l�r. Bu k�ş�lerle gerçekleşt�r�len �şlemler�n ya da �ş �l�şk�ler�n�n r�sk teşk�l etmes� hal�nde bu
süre uzatılab�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yükümlülük �hlal�nde uygulanacak ceza
MADDE 5- (1) F�nansal kuruluşlar, f�nansal olmayan bel�rl� �ş ve meslekler �le kr�pto varlık h�zmet

sağlayıcılar tarafından, kamusal nüfuz sah�b� k�ş�lere �l�şk�n olarak bu Tebl�ğ �le get�r�len yükümlülüklere r�ayet
ed�lmemes� hal�nde 5549 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanır.

Uygulama rehber�
MADDE 6- (1) Bu Tebl�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n Başkanlıkça uygulama rehber� çıkarılab�l�r. Uygulama

rehber�, Başkanlığın resmî �nternet s�tes� aracılığı �le duyurulur.
(2) Başkanlığın uygulama rehber�nde bel�rlenen usul veya esaslarda herhang� b�r değ�ş�kl�k öngörmes�

durumunda bu hususlar resmî �nternet s�tes�nde duyurulur ve uygulama, bel�rlenen yen� usul ve esaslar çerçeves�nde
oluşturulan güncel rehbere göre gerçekleşt�r�l�r.

Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


