
MASAK YÜKÜMLÜLÜKLER EĞİTİMİ: 

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE 

TERÖRÜN FİNANSMANI İLE 

MÜCADELEDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 

TEB Cetelem Uyum Bölümü



TEB Finansman A.Ş olarak

TEB Finansman A.Ş olarak; iştiraki olduğumuz 

BNP Paribas Grubunun politika ve 

prosedürlerine uymakla yükümlü olmanın 

yanında, ulusal mevzuatımıza da (MASAK) 

uymakla yükümlüyüz.  
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MASAK :Yükümlüler
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelike göre yükümlü, aşağıda sayılanlar ile bunların 

şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir:

• Bankalar.

• Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.

• Kambiyo mevzuatinda belirtilen yetkili müesseseler.

• Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman 

ve faktoring şirketleri.

• Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri.

• Yatırım ortaklıkları,

• Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.

• Finansal kiralama şirketleri.

• Kıymetli Madenler ve Kıymeti Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı 

olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi

3



4

• Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.

• Saklama hizmeti ile sinirli olmak üzere Istanbul Altin Borsası Başkanlıgı.

• Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile kargo şirketleri.

• Varlık yönetim şirketleri

• Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,

• Kiymetli maden, tas veya mücevher alım satımı yapanlar.

• Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı 
olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.

• Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.

• Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık 
edenler.

• Is makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile 
uğraşanlar.

• Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların 
müzayedeciligini yapanlar.
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• Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunlari alaninda faaliyet 
gösterenler.

• Spor kulüpleri.

• Noterler.

• Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak 
kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek 
kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest 
avukatlar.

• Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest 
muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler.

• Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim 
kuruluşları



MASAK :Yükümlülükler

• Müşterinin Tanınmasına İlişkin 

Yükümlülükler 

• Şüpheli İşlem Bildirimi
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MÜŞTERİNİ TANI



Müşterinin tanınmasına ilişkin 

yükümlülükler

• Kimliğe ilişkilerin bilgilerin alınması

• Bilgilerin belgeler üzerinden teyit edilmesi

• Teyit belgelerinin fotokopisinin ya da elektronik görüntüsünün 

alınması

• Bilgilerin kaydedilmesi 

İş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce 

tamamlanması gereklidir. 
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Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti

Alınan Bilgiler 

Gerçek kişinin;

• Adı, soyadı

• Doğum yeri ve tarihi

• Anne ve baba adı

• Uyruğu

• Kimlik belgesinin türü ve 

numarası

• Türk vatandaşları için T.C. Kimlik 

numarası 

Teyit belgeleri 

• Türk uyruklular için; 

• T.C. Nüfus cüzdanı

• T.C  Sürücü belgesi veya pasaport

• Türk uyruklu olmayanlar için; 

• Pasaport

• İkamet belgesi veya bakanlıkça 

uygun görülen kimlik belgesi 
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• Yönetmeliğin “Gerçek kişilerde kimlik tespiti” başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle Türk uyruklular için T.C. nüfus 
cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaportun yanı sıra üzerinde T.C kimlik 
numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu 
açıkça belirtilen kimlik belgeleri, kimlik bilgilerinin teyit edileceği belgeler 
arasına dahil edilmiştir. Avukat kimlikleri, tüm resmî ve özel kuruluşlar 
tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.

• “29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun “Çıkma izni 
almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar” başlıklı 28 
inci maddesi kapsamında bulunan kişiler için söz konusu maddenin altıncı fıkrası 
uyarınca düzenlenen Mavi Kartların, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sistemi Mavi Kartlılar 
Kütüğünden sorgulanarak bilgilerin doğrulanması suretiyle, kimlik 
bilgilerinin teyidi bakımından geçerli belge olarak kullanılabilmesi” hususu 
Bakanlık Makamının 13.10.2017 tarihli ve 23887 sayılı onayları ile uygun 
bulunmuştur. 
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Müşterinin tanınmasına ilişkin 

yükümlülükler

• Kimliğe ilişkilerin bilgilerin alınması

• Bilgilerin belgeler üzerinden teyit edilmesi

• Teyit belgelerinin fotokopisinin ya da elektronik görüntüsünün 

alınması

• Bilgilerin kaydedilmesi 

İş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce 

tamamlanması gereklidir. 

11



Türk Uyruklu Olmayan Gerçek 

Kişilerde Kimlik Tespiti

Türk uyruklu olmayan kişiler için ilgili kimlik belgeleri 

geçerlidir: 

• KKTC vatandaşları kimlik belgeleri

•Avrupa Konseyi üyesi ülke vatandaşları kimlik belgeleri

(13 Aralık 1957 tarihli Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında

Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa Anlaşması)
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Gerçek Kişilerin Kimlik Bilgilerinin 

Teyidinde Kabul Edilmeyen Kimlik 

Belgeleri

• Sarı basın kartları

• Memuriyet kimlik belgesi
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Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel 

Kişilerde Kimlik Tespiti

Alınan Bilgiler Teyit Belgeleri

Tüzel kişiliğin; 

• Unvanı

• Ticaret sicil numarası

• Faaliyet konusu

• Adresi

• Tüzel Kişiliğin vergi numarası

• Telefon numarası

• Faks numarası (varsa)

• E-posta adresi (varsa) 

Ticaret siciline tescile dair belgeler

Gelir idaresi tarafından düzenlenen belgeler

Teyit bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak 
suretiyle yapılır.
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Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel 

Kişilerde Kimlik Tespiti

Ticaret sicilinde yetkilendirilmiş kişilerce işlem talep edilmesi durumunda;

• Tüzel kişiliğin kendisi

• Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi

• Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakları 
(işlemi yapan yükümlü finansal kuruluş ise ve sürekli iş ilişkisi tesis ediliyorsa)

• Gerçek kişi ortakların kimlik tespitinde kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren 

noter onaylı imza sirküleri kullanılabilecektir.

• Tüzel kişiliğin % 25 ini aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakların adres ve iletişim 

bilgileri alınır ancak teyidinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır
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Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel 

Kişilerde Kimlik Tespiti

• Hissedarların (%25 hisseyi aşan tüzel kişi ortağın), %25'i aşan hisseye sahip gerçek 

ve tüzel kişi ortaklarının Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddeleri gereğince kimlik 

tespitinin yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, sürekli iş ilişkisi 

kapsamında müşteri olan bir tüzel kişiliği gerçekte yöneten, kontrolünde veya 

sahipliğinde bulunduranlar hakkında doğru bilgilere ulaşmak için gerekli tedbirler 

de alınmalıdır.

• Tedbirler Yönetmeliği'nin “Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti” başlıklı 

14(1)c maddesi uyarınca, tüzel kişi adına işlem gerçekleştiren bu kişilerin, tüzel 

kişiliği temsile yetkili olanlarca noter onaylı vekaletname veya yazılı talimat ile 

yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.
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Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel 

Kişilerde Kimlik Tespiti

Mevcut bir sürekli iş ilişkisi kapsamında, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin 

yazılı talimatıyla tüzel kişi adına işlem talep edilmesi durumunda;

• Talimatın şirket yetkilisine ait olduğundan emin olmak kaydıyla,

• Şirketi temsile yetkili kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğu

• Kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren noter onaylı imza sirküleri 

üzerinden teyit edilebilir. 
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Diğer tüzel kişilerde kimlik tespiti

• Derneklerin kimlik tespitinde; derneğin adı, amacı, kütük numarası, açık adresi,  

telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresine ilişkin bilgiler 

alınır. Bu bilgilerin teyidi, dernek tüzüğü ve dernek kütüğündeki kayda ilişkin 

bilgiler üzerinden yapılır.

• Vakıfların kimlik tespitinde; vakfın adı, amacı, merkezi sicil kayıt numarası, açık 

adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresine ilişkin 

bilgiler alınır. Bu bilgilerin teyidi Vakıf Senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde 

tutulan sicile ilişkin bilgiler üzerinden yapılır. 

• Sendika ve konfederasyonların kimlik tespitinde; bu kuruluşların adı, amacı, 

sicil numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik 

posta adresi alınır. Bu bilgilerin teyidi, bu kuruluşların tüzükleri ile Çalışma ve 

Sosyal Güvelik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüklerinde tutulan sicile esas diğer 

belgeler üzerinden yapılır

• Siyasi parti teşkilatının kimlik tespitinde, siyasi partinin ilgili biriminin adı, açık 

adresi, telefon numarası, varsa faks numarası, ve elektronik posta adresi alınır. 

Bilgilerin teyidi, tüzükleri üzerinden yapılır. 

18



Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde 

kimlik tespiti

• Apartman, site veya iş hanı yönetimi gibi tüzel kişiliği olmayan 

teşekküller adına yapılan işlemlerde; teşekkülün adı, açık adresi 

ile varsa telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi 

(Teyidi noter onaylı karar defteri üzerinden yapılır.)

• Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerin kimlik 

tespitinde; ortaklığın adı, amacı, faaliyet konusu, vergi kimlik 

numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve 

elektronik posta adresi (Teyidi noter onaylı ortaklık sözleşmesi 

üzerinden yapılır.) 
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Kamu kurumlarında kimlik tespiti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 

genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının müşteri olduğu işlemlerde, 

bunlar adına işlem yapan kişinin kimliği gerçek kişilerde kimlik 

tespiti ile aynı şekilde yapılır. Yetki durumu ise mevzuata uygun 

olarak düzenlenmiş yetki belgesi üzerinden teyit edilir

20



Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerde 

kimlik tespiti
Alınacak bilgiler Teyit belgeleri

Şirketler için tüzel kişiliğin;

• Unvanı

• Ticaret sicil numarası

• Faaliyet konusu

• Ortakları ve adresi 

Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için aranan 
belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin 

• Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları 
tarafından onaylanan

Veya

• ” Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki 
Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkında 
Lahey Sözleşmesi” çerçevesinde bu 
sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından 
tasdik şerhi düşülen örneklerinin 
gerektiğinde noter onaylı Türkçe 
tercümeleri  ( risk bazlı yaklaşım dikkate 
alınarak bir değerlendirme yapılmalı)
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Başkası adına hareket edenlerde 

kimlik tespiti

• Tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan (TKO) teşekküller adına bunları 

temsile yetkili kimselerin (tescil belgelerine göre yetkili olan kişilerin) 

yetkilendirdiği kişilerce işlem talep edilmesi durumunda

• Bir gerçek kişi müşteri adına başka bir kişi tarafından yapılan işlemlerde

• Küçükler ve kısıtlılar adına bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılan 

işlemlerde 

Başkası adına hareket edilmektedir.
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Başkası adına hareket edenlerde 

kimlik tespiti
Tüzel kişiler veya TKO teşekküller adına bunları temsile yetkili kimselerin 

yetkilendirdiği kişilerce işlem talep edilmesi durumunda;

• Tüzel kişinin veya TKO Teşekkülün kimliği tespit edilir

• Tüzel kişiyi veya TKO Teşekkülü temsile yetkili kişinin kimliği tespit edilir 

(Kimlik bilgilerini içeren noter onaylı vekaletname veya imza sirküleri de 

kullanılabilir)

• Yetkilendirilen kişinin kimliği tespit edilir. 

 Ayrıca bu kişinin yetki durumu noter onaylı vekaletname veya yazılı
talimat üzerinden tespit edilir.

 Temsile yetkili kimselerin yazılı talimat üzerindeki imzaları bunlara ait
noter onaylı imza sirküleri üzerindeki imzalar ile teyit edilir.
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Örnek

ABC araç yetkili satıcısına gelen Ahmet ÖZDOĞAN kendisini Yorulmaz 

Holding A.Ş. genel müdürü Şinasi BİLGİNER’ in gönderdiğini, Yorulmaz 

Holding adına araç satın almak istediğini ve aracı kredi ile alabileceğini beyan 

etmektedir. 

• Yorulmaz Holding’in kimlik tespiti yapılır

• Genel Müdür Şinasi Bilginer’in kimlik tespiti yapılır. (Kimlik bilgilerini 

içeren noter onaylı vekaletname veya imza sirküleri üzerinden de 

yapılabilir)

• Ahmet Özdoğan’ın kimlik tespiti yapılır

• Ahmet ÖZDOĞAN’ ın yetki durumu tespit edilir ve Şinasi BİLGİNER’ in 

imzası teyit edilir. (noter onaylı vekaletname veya yazılı talimat)
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Gerçek faydalanıcının tanınması ve 

tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi 

• Duyuru asılması

• Müşterinin yazılı beyanının alınması

• Başkası hesabına hareket edenlerin kimlik tespiti

• Tüzel kişiliğin %25’i aşan hisseye sahip ortaklarının kimliğinin tespiti

• Tüzel kişiliği gerçekte yöneten, kontrolünde veya sahipliğinde 

bulunduranlar hakkında doğru bilgilere ulaşmak 

• Şüphelenilmesi halinde gerçek faydalanıcıyı ortaya çıkarmak için makul 

araştırma yapmak
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Gerçek faydalanıcının tanınması ve 

tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi 

Tüzel kişiliğin %25’i aşan ortağının bulunmaması halinde  veya var olan 

ortaktan şüphelenilmesi halinde tüzel kişiliği kontrolünde bulunduran 

gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınır. 

Tespit edilen gerçek kişi ya da kişiler  gerçek faydalanıcı kabul edilir. Bu 

kapsamda, hala gerçek faydalanıcı tespit edilmemişse ticaret siciline kayıtlı 

en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici 

sıfatıyla gerçek faydalanıcı kabul edilir. 
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İşlemin reddi ve iş ilişkisinin sona 

erdirilmesi

• Kimlik tespitinin yapılamadığı veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi 
edinilemediği

• Sürekli iş ilişkisi tesis edilmiş olmasına rağmen yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde 
adres teyidinin yapılamadığı,

durumlarda kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştirmezler,

• Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda 
şüphe duyulması nedeniyle yapılması gereken kimlik tespit ve teyidinin yapılamadığı 
durumlarda

• Hesabın kredi işlemleri, haciz gibi nedenlerle kapatılamaması durumunda, müşterinin 
söz konusu hesap ile ilgili yüz yüze olmayan işlemler de dahil yeni işlem talepleri 
gerçekleştirmezler. 

• Yükümlüler yukarıda belirtilen hallerin şüpheli işlem olup olmadığını da ayrıca 
değerlendirirler. 
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Riskli ülkelerle olan ilişkiler 

Yükümlüler riskli ülkelerde yerleşik;

• Gerçek ve tüzel kişiler

• Tüzel kişiliği olmayan teşekküller

• Bu ülkelerin vatandaşları 

İle girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermek, görünürde makul 

hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin amacı ve mahiyeti hakkında 

mümkün olduğu ölçüde bilgi toplamalı ve bunları kayda geçirmelidir. 
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Şüpheli İşlem Bildirim 

Yükümlülüğü

29



Şüpheli İşlem Bildirim 

Yükümlülüğü 
Şüpheli işlem yönetmelikte aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

«Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu 
malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için 
ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da 
bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halidir.»

• Şüpheli işlem için herhangi bir parasal sınır yoktur. 

• Bildirim sürecinde, işlemin niteliği veya müşteri profiliyle ilgili daha ayrıntılı araştırma yapılması 
gerekebilir. Yetki ve imkânlar ölçüsünde yapılacak bu araştırmanın amacı, şüpheyi destekleyecek ek 
bulguların olup olmadığını tespit etmektir.

• Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde Başkanlığa 
bildirilir 

• Gerçekleşmiş işlemlerin yanı sıra teşebbüs aşamasında kalmış işlemlerde şüpheli işlem kapsamında 
değerlendirilmelidir

• Şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna dair yükümlülük denetimi ile görevli denetim elemanları, 
yargılamalar sırasında mahkemeler dışındaki kişilerle bilgi paylaşımında bulunulması yasaklanmıştır. 

• Bildirimde bulunanlar hukuken ve cezai açıdan güvence altına alınmışlardır. 

• Şüpheli işlem kavramında geçen işlem ifadesi, tek bir işlem ile sınırlı olmayıp, şüphe ve şüpheyi gerektiren 
makul bir sebebin olup olmadığı hususu gerektiğinde birden çok işlem bir arada ele alınarak değerlendirilir
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Genel mahiyette şüpheli işlem tipleri

• Müşterilerin yükümlülere başvurularında; ibrazı gereken belgelerin yetersiz bilgiler 
içermesi, verdikleri bilgilerin birbirleriyle çelişkili olması ve bilgilerin verilmesinde 
isteksiz davranılması

• İşlem yapılması için para veya çeşitli hediyeler teklif edilmesi

• Müşteri hakkında suç gelirlerinin aklanması veya terörün finanse edilmesiyle ilgili 
olarak medyada olumsuz haber çıkmış olması

• Müşterinin genel davranış modellerinin dışına çıkması, çok yakın ya da  tehditkar 
davranması (bildirim yapılacağından şüphelendiği durumlarda)

• Müşterilerin işi/mesleği, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı 
bulunmaması

• Müşterilerin riskli kişi ve kuruluşlar ile ticari ya da başkaca ilişkisinin bulunması

• Şirketlerin, faaliyet gösterilen sektördeki diğer kuruluşlara veya genel olarak şirket 
yapılanmalarına uygun olmayan sermaye,ortaklık,yönetim ve istihdam yapısına 
sahip olması
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Tüketici Finansman Şirketlerine 

İlişkin Tipler 
• Müşterinin makul bir nedeni olmaksızın ve özellikle de önemli oranda maddi kayba 

yol açacak şekilde, aldığı krediyi aniden geri ödemesi ve ödemeyi büyük miktarda 
nakitle yapması

• Müşterinin elinde bulundurduğu önemli malvarlığına karşılık olarak kendisi için 
kazançlı olmayan kredi işlemlerine girişmesi

• Müşterinin kredi maliyetlerini ve vadesini umursamadığını gösteren işaretler 
olması.

• Müşterinin teminat olarak yurtdışında özellikle de riskli ve offshore merkezlerdeki 
hesapların veya varlıkların gösterilmesi. 

• Müşterinin daha çok ödeme aşamasıyla ilgilenilmesi ve bu bakımdan müşterinin 
ödemelerin banka kanalıyla yapılmaması konusunda ikna etmeye çalışması, bu 
konuda ısrar etmesi, müşterinin paravan şirketlerle çalışıyor olduğundan ve/veya 
ödemelerin suç gelirleriyle yapıldığından şüphelenilmesi

• Ödemelerinin sürekli olarak farklı farklı banka hesaplarından yapılması

• Müşterinin dikkat çekmemek için çok sayıda finansman şirketi ile sözleşme 
yaptığının tespit edilmesi

• Müşterinin gerçek dışı beyanlarda bulunması yahut yasadışı faaliyetlere ilişkin 
olarak somut bilgiler edinilmesi
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• Finansman işlemine konu olan alım-satım işlemindeki malların 

piyasa değerinin dikkat çekici derecede üzerinde bir fiyatla 

satıldığından/alındığından şüphe duyulması

• Alıcı ya da satıcı taraflardan birinin paravan olabileceği ya da 

aralarında muvazaalı (gerçek olmayan) bir işlem tesis edildiği 

konusunda şüphe olması
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Şüpheli işlem bildirimi yaparken 

dikkat edilmesi gereken noktalar

• Şüpheli işlemi fark eden şirket çalışanı öncelikle tutarına 

bakmaksızın imkanları dahilinde kimlik tespiti yapacaktır.

• Şüpheli olduğu düşünülen işlemin şirketimiz Uyum 

Bölümü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

• Şirketimizin diğer birimleri ve anlaşmalı olduğumuz yetkili 

satıcılarımız,  uyum görevlisinin bilgi ve belge talebinde 

gerekli kolaylığı sağlamalıdır. 
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Cezai Yaptırımlar
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İDARİ CEZALAR

-5549 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; aynı 

Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan kimlik tespiti yükümlülüğü, 6’ncı 

maddesinde yer alan devamlı bilgi verme yükümlülüğü ve 4’üncü maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlallerinde 

MASAK tarafından beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

http://www.masak.gov.tr/tr/content/yaptirimlar/88

-Yükümlünün banka,finansman şirketi, faktoring şirketi,ikrazatçı,finansal

kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi,emeklilik şirketi,sermaye piyasası 

kurumu ve yetkili müessese olması halinde idari para cezası iki kat olarak 

uygulanır. 
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Uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin 

yapıldığı yıl itibarıyla iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için on milyon 

Türk dışında kalan yükümlüler için bir milyon Türk lirasını aşamaz. Üst 

tutardan lirasını, bunlar ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda 

aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak 

uygulanır. 

Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para 

cezası verilemez. Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl 

geçtikten sonra idari para cezası verilemez. 

İDARİ CEZALAR
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• 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına 

göre; idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl 

için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci 

maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 

oranında artırılarak uygulanır. 

• Bununla birlikte, 5549 sayılı Kanunun 28’inci maddesinde ise aynı 

Kanunun 13 ve 16’ncı maddelerinde yer alan maktu tutarların her yılın 

başından geçerli olmak üzere, bir önceki yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında 

artırılarak uygulanacağı ve hesaplamalarda on Yeni Türk Lirasına kadar 

olan tutarların dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.



Hakkında idari para cezası 
verilecek

2006 yılı ve 
öncesi 
yıllardaki 
ihlaller için 
(TL) 

2014 yılı 
içindeki 
ihlaller için 
(TL)

2015 yılı 
içindeki 
ihlaller için 
(TL)

2016 yılı içindeki 
ihlaller için (TL)

2017 yılı 
içindeki 
ihlaller için 
(TL)

2018 yılı 
içindeki 
ihlaller için 
(TL)

2019 yılı 
içindeki 
ihlaller için 
(TL)

Yükümlü (5549 sayılı Kanun 
m.3, 4/1, 5, 6, 13/1,3)

5.000 8.796 9.685 10.225 10.616 12.152 15.035

- 1.000.000 1.101.100 1.162.540 1.207.060 1.381.720 1.709.600

Yükümlü
(iki kat ceza) (5549 sayılı 
Kanun m.3, 4/1, 5, 6, 13/1,3)

10.000 17.592 19.370 20.450 21.232 24.304 30.070

- 10.000.000 11.011.000 11.625.410 12.070.660 13.817.280 17.096.120

Yukarıdaki tablonun ikinci satırında yer alan tutarlar, ceza üst sınırlarını göstermektedir, ihlalin yapıldığı yıl 

itibariyle uygulanacak ceza toplamı her bir yükümlülük için bu tutarı aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan 

yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat 

olarak uygulanır.

İDARİ CEZALAR
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ADLİ CEZA

Şüpheli işlem bildirimi yapıldığına ilişkin yükümlülük denetimi 

ile görevlendirilen denetim elemanları ile yargılamalar sırasında 

mahkemeler dışındakilere bilgi verildiği tespit edilmesi 

durumunda bu kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suç dolayısıyla 

tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 

hükmolunur. 
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TEB CETELEM UYUM 

POLİTİKASI 



TEB Cetelem Uyum Politikası 

Şirketimiz, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanının 

önlenmesi hakkındaki ulusal mevzuat ve bağlı bulunduğumuz BNP 

PARIBAS grubunun bu kapsamda benimsemiş olduğu kuralları gereği 

uyum riski yönetim politikası oluşturmakla ve riskli olarak tanımladığı 

müşterilerini yakından takip etmekle yükümlüdür. 

Şirketimiz politikası gereği yakından takip edilmesi gereken müşteriler;  

• Siyasi nüfuz/etki sahibi müşteriler

• Yaptırım uygulanan ülkelerle ilişkisi olan müşteriler
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Siyasi etki sahibi müşteriler

Rüşvet ve yolsuzluk suçuna iştirak ettiği belirlenen, yasadışı işlerle uğraşan 

siyasi etki sahibi kişilerle çalışılması bankaların itibarına zarar verebilmekte ve 

kamuoyunun finansal sisteme olan güveninin azalmasına neden olabilmektedir. 

Bu nedenle, Şirketimiz müşterisi olan siyasi etki sahibi kişilerin belirlenmesi 

ve bu müşterilerin takip edilmesi önem arz etmektedir. 

Şirketimiz uygulamasında siyasi etki sahibi kişiler 2 kategoriye ayrılmaktadır: 

• Siyasi etki sahibi kişiler (PEP) ve

• Yüksek riskli siyasi etki sahibi kişiler (HR PEP)
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Siyasi etki sahibi müşteriler

Siyasi etki sahibi kişiler Yüksek riskli siyasi etki sahibi 

kişiler
• Devlet veya hükümet başkanları, ulusal 

yasama veya AB Komisyonu üyeleri

• Bir ulusal parlamento veya Avrupa 
Parlamentosu üyesi

• Bir Yargıtay, Danıştay üyesi

• Bir İdare mahkemesi üyesi

• Merkez Bankası Başkanı veya Merkez 
Bankası Yönetim Kurulu Üyesi

• Büyükelçi veya Konsolos

• Bir antlaşma tarafından oluşturulan 
uluslararası bir kamu kurumu müdürü

• Bir kamu şirketi yönetim kurulu başkanı, 
yönetim veya denetim kurulu üyesi

• Yüksek rütbeli bir subay

• Devlet başkanları,

• Bakanlar (göreve devam eden),

• Yüksek ve çok yüksek riskli ülkelerde 
(BNP PARIBAS tarafından belirlenen; 
kara para aklama ve terörün finansmanının 
önlenmesi konusunda yeterli 
düzenlemelere sahip olmayan ülkeler ) 
görev yapan milletvekilleri, hakimler, 
savcılar, emniyet müdürleri, silahlı 
kuvvetler üst düzey yetkilileri, 
büyükelçiler ve konsoloslar,

• Anılan kişilere yakın diğer şahıslar (aile 
bireyleri, yakın iş ilişkisinde olan kişiler)

• Hükümette görev yapmış eski bakanlar 
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Siyasi etki sahibi kişiler 

PEP’ ler için Müşteri Kabul Komitesi (MKK) süreci başlatılmaktadır. 

İlaveten,

• ortakları veya vekilleri arasında siyasi etki sahibi kişiler,

• aile üyeleri ile yakın bağı bulunan şahıslar ile ilgili olarak da Müşteri Kabul 

Komitesi akışı başlatılmaktadır. Şirket Genel Müdürü’nün onayı olmadan 

herhangi bir PEP ile çalışılması mümkün değildir

• Yüksek ve çok yüksek riskli ülkelerin devlet/hükümet başkanları 

çalışılmaması esastır.
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Siyasi etki sahibi kişiler 

Siyasi etki sahibi müşteriler,  suç gelirlerini firmalar ve bazı meslek 

grubundan kişiler (avukatlar, muhasebeciler) üzerinden dikkat çekmeden 

yasal sisteme sokabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunan; 

• Tüzel kişilerin nihai faydalanıcı ve ortaklarının öğrenilmesine önem 

göstermeleri, nihai faydalanıcısı veya ortaklarının PEP olduğu

• Gerçek kişilerin siyasi etki sahibi olduğunu  öğrendikleri bununla birlikte 

bu kişilerin kredilerinin otomatik olarak onaylandığı

• Avukat ve muhasebeci olan kişilerin PEP kişilerle bağlantılarının tespit 

edildiği 

Durumlarda Şirketimiz Uyum Bölümüne bilgi vermelidirler. 
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Yaptırım uygulanan ülkelerle 

bağlantılı olan müşteriler 

• Ticari ve finansal olmak üzere iki tür yaptırım bulunmaktadır. 

 Ticari  yaptırım, bazı ülkelere/ülkelerden ürün, hizmet ve/veya teknoloji ithalat ve ihracatını 

kapsamaktadır. (Örneğin, Suriye’ye silah ihracatı yasaktır.) 

 Finansal yaptırım, ticari bir yaptırıma ilişkin olup olmadığına bakılmaksızın tüm bankacılık 

operasyonlarını da içeren finansal işlemlerin yasaklanması. (Örneğin, Suriye için silah finansmanının 

yasaklanması ya da Suriye hükümetine yakın kişisel varlıkların dondurulması.

• Ulusal mevzuatta yükümlülerin riskli ülkeler ile bağlantılı olduğunu tespit ettikleri 

müşterileri ve işlemlerini yakından takip etmeleri gerektiği belirtilmektedir. 

• İştiraki olduğumuz BNP PARIBAS grubunun da yaptırımlar ve ambargolar ile 

uyumlu olabilmek için bağlayıcı kuralları vardır. 
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Yaptırım uygulanan ülkelerle bağlantılı olan 

müşteriler 

Liste, çeşitli seviyelerden ambargo 

uygulanan 21 ülkeden oluşmaktadır.

Müşterilerin ilk 5 sırada yer alan 

ülkeler (ağır ambargo altındaki 

ülkeler) ile iş ilişkisi olduğu tespit 

edilmesi halinde ve müşterinin 

toplam cirosunun veya satışının %10’ 

undan fazlası söz konusu ambargolu 

ülkeler ile iş ilişkisinden 

kaynaklanıyor ise müşteri BNP 

Paribas Grup Uyum Birimi 

onayına sunulmalıdır.
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Yaptırım uygulanan ülkelerle bağlantılı olan 

müşteriler 
İran, Sudan, Suriye, Küba ve Kuzey Kore ağır ambargoya tabi ülkelerdir. 

• Küba, Kuzey Kore, Sudan, İran ve Suriye vatandaşlarına ve bu ülkelerde yerleşik kişilere ait başvurular otomatik olarak 

reddedilir. 

- Ambargolu ülkelerdeki firmalara % 25 ve üzeri ortak olan ya da bu ülkelerde serbest meslek sahibi olan kişilerin 

başvuruları reddedilir. 

- Ambargolu ülke vatandaşlarının %25 ’ten fazla ortak olduğu tüzel şirket başvuruları reddedilir 

- Küba, Kuzey Kore, Sudan, İran ve Suriye ile “yurtdışı satış” ya da bu ülkelerden “yurtdışı alımları” tespit edilen firmalara 

MSCQ formu doldurtularak satış ve alımın oranları tespit edilir, Ambargolu ülkelere yapılan toplam net satışların / firmanın 

toplam net satışlarına oranına göre farklı birim ve komite görüşleri alınması gerekecektir. 

Ambargo ile uyumsuzluk durumlarında,

• Uluslararası yaptırımlar ile ilgili bir olay gerçekleşmesi durumunda çalışanlar üstlerine ve Şirketimiz Uyum 

Bölümü’ne bilgi vermelidir.

• Finansal kurumlar, finansal güvenlik düzenlemeleri ile uyumsuz oldukları durumda Grubun imajına ve itibarına ciddi 

olumsuz etki edecek çok ağır cezalara çaptırılabilirler. Finansal yaptırımlara ek olarak, Grubun faaliyette olduğu 

ülkelerde gerçek kişilere veya kurumlara karşı idari yaptırım veya cezai yaptırım riski bulunmaktadır.
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Yaptırım uygulanan ülkelerle 

bağlantılı olan müşteriler 

Şirketin ve müşterilerin çıkarlarını korumak amacıyla Uluslararası finansal

yaptırımlarla uyumlu çalışılmalıdır. Bu sebeple; müşteri ilişkisinin her

evresinde, müşteri ve işlemleri ile ilgili soruları kendilerine sormaları

gerekmektedir;

• Müşterinin adres teyidi yapıldı mı?

• Müşterinin işleminde aracı (üçüncü bir kişi ) bulunmakta mıdır?

• Müşteri işlemin gerçek faydalanıcısı mı?

• Müşterinin ambargo uygulanan ülkelerle ticareti olabilir mi

• İşlemin konusu çift kullanım amaçlı mıdır? (İran’a uygulanan ekonomik yaptırımların ana nedeni

nükleer silah üretimidir. Maddede belirtilen çift amaçlı kullanımla, nükleer çift kullanımlı

malzemeler, anlatılmak istenmiştir. Bir diğer deyişle, söz konusu malzemenin, nükleer silah

yapımında kullanılıp kullanılmayacağının anlaşılması önemlidir. )
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