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1_ GİRiŞ

Yaman Döviz Ticaret Yetkili Müessese Anonim Şirketi 'nin (Bundan sonra Şirket olarak
anılacaktır.) kurum politikası, Türkiye Cumhuriyeti'nin suç gelirlerinin aklanmasının ve
terörizmin finansmanın önlenmesi kapsamındaki mevzuattan yararlanrlarak di.izenlenmiştir.

Tedbirler Yönetmeliği'nin 4.maddesi uyarınca kurumumuz yükümlüler arasında yer
almaktadır.

Müşterinin tanınması, şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirimi siireci, Uyum görevlisınin
atanma§ı, şirket çahşanlanna konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi; iç denetim, kontrol ve risk
yönetimi ve bu konuda alınacak tedbirler konusunda kurum politikası oluşturulmuştur.

2- TANIMLAR

MASAK: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı

Mevzuat: Suç Gelirlerinin aklanması ve teröriin finansmanının önlenmesi ile ilgili yüriiılükteki
Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler ile MASAK karar ve talimatlan

Uyum Görevlisi: İlgili yasal diizenlemelerde yer aldığı üzere, Suç Gelirlerinin Aklanmasının
ve Terörün Finansmanı 'nın Önlenmesine ilişkin yiikümlülii,klere uyum programının
yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'na veya Yönetim Kurulu'nun açık bir şekilde ve yaziı
olarak devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağlı şekilde atanan personeli

Uyum Birimi: Uyum Görevlisinin ilgili yasal diizenlemelerce getirilen görev ve
sorumluluklannı etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla, Uyum Görevlisine
doğrudan bağlı olacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafindan uyum programtnın yiirütülmesiyle
görevlendirilen birimi

Suç Gelirlerinin Aklanması: Yasadışı yollardan elde edilen kazançlann yasal yollardan elde
edilmiş gibi gösterilmesi amacıyla, söz konusu kazançların mali sisteme sokularak özellikle
nakit şeklinden kurtanlmasına ve mali sistem içinde bir süreçten geçirilerek kimliğinin
değiştirilmesi suretiyle meşruluk kazandınlmasına yönelik işlemler

Müşteri Riski: Müşterinin faaliyet gösterdiği iş kolunun yoğun nakit kullanımı, yüksek değerli
malların alım satımı veya uluslararası fon transferlerinin kolayca gerçekleştirilmesine imkan
vermesi; müşterinin ya da müşterinin adına veya hesabına haıeket edenlerin, suç gelirlerinin
aklanması veya terörün finansmanı amacıyla hareket etmesi sebebiyle şirketin suiistimal edilme
riski

Hizmet Riski: Yüz yüze yapılmayan işlemler veya gelişen teknolojiler kullanılarak sunulacak
yeni ürünler kapsamında maruz kalınabilecek risklerdir.

Ülke Riski: Suç Gelirlerinin aklanması veya teröriirı finansmanının önlenmesi konusunda
yeterli diizenlemelere süip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli düzeyde işbirliği
yapmayan veya uluslar arası kuruluşlaıca riskli kabul edilen ülkelerden yürürlükteki mevzuat

çerçevesinde beIirlenenlerin vatandaşlan, şirketleri veya mali kuruluşlan ile girilecek
bankacılık ilişkileri ve bu kapsamda yapılacak işlemler sebebiyle şirketin maruz kalabileceği
risk.
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3_ AMAÇ:

Suç gelirlerinin aklanması ve terörimıin finansmanrnın önlenmesine dair ulusal
mevzuatın belirlediği yükümlülfülere uyumun sağlanması
Suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etme ve maıuz kalınma ihtimali riskinin
azaltılması için kurum stratejilerinin; bu bağlamda kurum politikasmın ve yazılı
prosediirlerinin belirlenmesi
Müşteri bilgi ve belgelerinin alınması ve kayda geçirilmesinin yzınr stra;
müşterilerimizin kullandığı üriin ve hizrrıet kanallanndan ortaya çıkabilecek riskleri
değerlendirmek ve derecelendirmek; ve risk yönetim sistemini oluşturmak
Kurum çalışanlan tarafindan; ulusal mevzuatın öngördüğü yasal yiikümlülüklerin
bilinmesi ve şirketimizin aracılık işlemlerinde dikkate alınması için gereken bilinç ve
farkındalığın yaratılması.

Şüpheli işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasların diizenlenmesi.

yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukiarı

.Uyum görevlisi atamak

.uyum görevlisinin ve uyum biriminin yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde ve yazıh
olarak belirlemek

.Kurum politikalannı, yıllık eğitim programlannı ve gelişmelere göre bunlarda yapılacak
değişiklikleri onaylamak

.Uyum programı kapsamında yürütülen risk yönetimi, izleme ve kontrol ile iç denetim
faaliyetlerinin sonuçlannr değerlendirmek

.Tespit edilen hata ve eksikliklerin zaman-ında giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uyum
programındaki tiim faaliyetlerin etkin bir şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini
sağlamak ile yetkili ve sorumludur. Yönetim kurulu bu kapsamdaki yetkilerinin bir kısmını
veya tam,ımını; bİr veya bİrden fazla yönetİm kurulu üyesİne açık bir şekİlde ve yazılı olarak
devredebilir. Ancak söz konusu yetki devrinin yapılması, yönetim kurulunun bu konudaki
sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Uyum görevlisinin yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu'nca şu şekilde belirlenmiştir:

a-Kanun ve kanun uyarınca çıkanlan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yiiktimlülüklere uyum
sağlamak amacıyla eğitim, araştırm4 geliştirme, gözetim, izleme ve kontrol çalışmalannı
yürütmek ve MASAK 'la gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

b-Kurum politika ve prosedürlerini oluşturmak ve kurum politikalannı yönetim kurulunun

onaytna srınmak,

c-Risk Yönetimi politikasını oluşturmak, risk yönetimi faaliyetlerini ytirütmek,
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4-SORUMLULUK:

Bu prosediirdeki kurallara uyulmasından şirket personeli, uyum programının büttinüniin yeterli
ve etkin bir şekilde yürütülmesinden Yönetim Kurulu; uygunluğunun denetlenmesinden
kurum Uyum görevlisi sorumludur.

Uyum programının bütünilnün, kurumun faaliyetlerinin kapsamı ve özelliklerine uygun bir
biçimde, yeterli ve etkin bir şekilde yürütiilmesinden, nihai olarak Yönetim Kurulu
sorumludur.



d-İzleme ve kontrol politikalannı oluşturmak ve buna ilişkin faaliyetleri yiirütmek,

e-Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik eğitim
programrna ilişkin çahşmalannı yönetim kurulunun onayına sunmak ve onaylanan eğitim
progrııİİxrxn etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak

f-Kendisine iletilen ve resen öğrendiği şüpheli olabilecek işlemler hakkında yetki ve imkanlan
ölçüsi,inde araştırma yaparak edindiği bilgi ve bulgulan değerlendirmek ve şüpheli olduğuna
karar verdiği işlemleri MASAK 'a bildirmek.

g-Bildirimlerin ve ilgili diğer hususlann gizliliğinin sağlaırmasına yönelik gerekli tedbirleri
almak,

h-Iç denetim ve eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistikleri düzenli olarak tutmak ve bunlan
yönetmelikte belirlenen sürelerde MASAK 'a göndermek,

MASAK 'la gerekli iletişim ve koordinasyonun sağlanması kapsamında; uyum görevlisi
MASAK'a bilgi ve belge verme yfüilmlülüğünü yerine getirir. Uyum görevlisi; kendisinden
bilgi ve belge istenilen yükiimlüni,in söz konusu bilgi ve belgeleri MASAK' ça belirlenen ve
kendisine bildirilen biçim ve yöntemde vermesi için gerekli kontrolleri yapar ve aracı kurum
biinyesindeki tiim birimlerden şüpheli işlemlerin değerlendirilmesi kapsamında her tiirlü biIgi
ve belgeyi talep eder.

Uyum görevlisi, görev ve sorumluluklannı yerine getirirken iyi niyetli, makul ve diirüst bir
şekilde, tarafsız ve bağımsız bir irade ile hareket etmek zorundadır. Yönetim kurulu tarafından
uyum görevlisinin bağımsız bir irade ile karar verebilecek, yükümlü bünyesindeki tüm
birimlerden kendi görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek ve bunlara
zamanında erişebilecek yetkilere haiz olması sağ[anır.

5- PROSEDÜR

5.ı. RİSK YöNETİMİ

Bu böliimde temel olarak aşağıdaki unsurlar yer alacaktır:

. Müşteri kabul politikası ve kimlik tespiti siireci

. Müşteri riski; ülke/bölge riski ve iiriirı/hizmet riskini kapsayan risklerin tespiti
ı Risklerinderecelendirmesi
ı Riskin azaltılmasına ve önlenmesine yönelik tedbirler
o Risk yönetim sisteminin güncellenmesine yönelik tedbirler
o kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında kurum politikası
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Kurumun sunduğu hizmetlerden dolayı aracı kurumumuzun veya çalışanlann manız
kalabilecekleri finansal ya da itibari risklerin tanımlanması; derecelendirmesi; izlenmesi,
değerlendirilmesi ve azaltılmasının sağlanması yönünde yapılacak çahşmalar bu bölümde
incelenecektir.



5.1.1 Müşteri Kabul Politikası ve Müşterinin Tınınmasına İIişkin Esaslar

Müşterinin kabulü ve Tanınması Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın
Önlenmesine dair tedbirler yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen kıstaslara göre
gerçekleştirilecektir.

5.1,1.1 Kimlik Tespiti:

Şirket 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ön_lenmesi Hakkında Kanun ve yiirürltikteki
ilgili mevzuat hfütimleri uyuınnca hesap açmadan önce müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit
eder. Yine bu kanun ve yiiriirlükteki ilgili mevzuat hiiktimleri uyıınnca, Şirket hesap açmadan
önce, kendi adına ve fakat başkası adına hesabına haıeket edilip edilmediğine ilişkin
müşterilerinin yazılı beyanlannı alarak; kimlik bilgilerini tespit eder.

Kimlik tespitinde;

a-Siiıekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,

b-İşlem tutan ya da birbiriyle bağlantıh birden fazla işlemin tutan yetmişbeşbin Tiirk Lirası
veya iizerinde olduğunda,

c-Elektronik transferlerde işlem tutan ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin tutarı
Yedi bin beş yiiz Türk Lirası veya üzerinde olduğunda,

d-Şüpheli işlem bildirimi gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,

e-Düa önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusıında şüphe
olduğunda tutar gözetmeksizin,

Kimliğe ilişkin bilgiler ahrur ve bu bilgilerin doğruluğu teyit edilmek suretiyle müşterilerin ve
müşteri adına veya hesabma hareket edenlerin kimliği tespit edilir.

kimlik tesniti vanamad ığrmız. adı izleme listelerinde yer alan kişiler veya iş iliskisinin
amacı haklunda veterli bilgi edinemediğimiz durumlarda is iliskisi başIatılmayacaktır.

Bu kapsamda isimsiz veya hayali isimlerle ve adı izleme listelerinde yer alan kişilere hesap
açılamaz. Daha önceden elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu
konusunda şüphe duyulması nedeniyle yapılması gereken kimlik teyidinin yapılamadığı
durumda da iş ilişkisi sona erdirilir.

Yeni açılacak hesapların kimlik tespiti sırasında ve mevcut müşterilerin isimleri ayda bir defa
yaptınm listelerinden kontrol edilir.

Siirekli iş ilişkisi tesisinde iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında da bilgi alınır.

5.1.1.2. Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti

a-Gerçek Kişilerin kimlik tespitinde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik
belgesinin türü ve numarası, Türk vatandaşları için T.C, kimlik numarası, adresi ve im zA öme!|
varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve mesleğine ilişkin bilgiler
alınır. Tiirk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne adı, baba adı alınır.

b-İtgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu ve kimlik belgesinin tiirü
ve numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu;
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. Tiirk uyruklular için T.C. niifus ctizdanı, T.C. siiırücü belgesi veya pasaport, tizerinde

T.C. kimlik numaft§ı bulunan ve özel kanunlar uyannca resmi kimlik kartı hükmiinde
olan belgeler,

ı Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanhkça uygun görülen

kimlik belgesi, üzerinden teyit edilir.

c-Vekaletle hesap açılacaksa Vekaletnamenin noter tarafindan düzenlenmesi ve işlem yapma

veya para alış/verişlerinde bir kısıt olup olmadığına dikkat edilir.

B-Silrekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu aşağıda belirtilen yollaıdan
biriyle tespit edilir.

. İkametgü Belgesi,

. Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir
himıete ilişkiı son 3 ay içinde diizenlenmiş faturalar ve herhangi bir kamu kurumu

tarafındarı verilen belge ve Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit
edilir.

5.1.1.4. Dernek ve Valuflarda Kimlik Tespiti

Demeklerin kimlik tespitinde; demeğin adı, amacı, kiitiik numarası, açık adresi, telefon

numarası, varsa faks numaıası ve elektronik posta adresine ilişkin bilgiler ile demeği temsile
yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi; uyruğu, kimlik belgesinin tiirti ve numarasma

ilişkiı bilgiler ve imza ömeği ile Türk vatandaşlan için bu bilgilere ilave olarak arırıe, baba adı

ve T.C. kimlik numarası alınır. Demeğin adı, amacı, kütiik numarası ve adıes bilgileri, demek

tiiziiğü ile demek kütiiğiindeki kayda ilişkin belgeler; demeği temsili kişilerin kimlik
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Teyide esas kimlik belgelerinin asıllannın veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrasr

bu belgelerin okunabilir fotokopisi veya elektronik göriinti,isü müşteriden temin edilir.

5.1.1.3. Ticaret Sici|ine Kayıtlı Tüzel Kişi hesap açılışında ise:

Ticaret siciline kayıth tiizel kişilerin kimlik tespitinde; tiizet kişinin unvanı; İmza Sirküleri,
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası; Tüzel kişi adına işlem yapma

yetkilendirme yazısr temin edilir. Tiizel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri
ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin tiirti ve numaıasına ilişkin bilgiler ve imza ömeği ile Ttiık
vatandaşları için bu bilgilere ilave olaıak anne. baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır. İmza

sirkülerinde şirketi temsil etmeye yetkili olan kişiler tarafindan imzah sözleşme ye imza
kartonu, imzalayan kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi alrnır. İmza sirkülerlerinin geçerli ve

giincel olup olmadığıntn teyidi için yılda bir kez yenilenmesi istenir.

Tiizel kişilerden alınacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir
fotokopisi veya elektronik görüntüsü kabul edilecektir.

Vekaletle hesap açılacaksa; Vekaletnamenin noter taıafindan düzenlenmesi ve işlem yapma

veya para alış/verişlerinde bir kısıt olup olmadığına dikkat edilir.

Tiizel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu Madde 5.1.1.2de belirtilen
kimlik belgeleri; temsil yetkileri ise tescile dair belgeler iizerinden teyit edilir.

Mevcut bir sürekli iş ilişkisi kapsamında, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yazılı talimaiyla
tiizel kişi adına işlem talep edilmesi durumunda, talimatın şirket yetkilisine ait oldugundan emin
olmak kaydıyla, şirketi temsile yetkili kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğu, kimlik belgelerinde
yer alan bilgileri içeren noter onaylı imza sirküleri iDerinden teyit edilebilir.



bilgilerinin doğruluğu; Madde 5.1.1.2.de be[irtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise temsile
yetkili olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir.

Vakıflann kimlik tespitinde; vakfın adı, amacı, merkezi sicil kayıt numarası, açık adresi, telefon
nunarası, varsa faks numaıasr ve elektronik posta adıesine ilişkin belgeler ile temsile yetkili
kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin tiirü ve numarasına ilişkin
bilgiler ve imza ömeği ile Tiirk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C.
kimlik numarası alınır. Vakfin adı, atnacı, merkezi sicil kayıt numarası ve adres bilgileri, vakıf
senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin belgeler; vakfi temsile yetkili
kişilerin kimlik belgelerinin doğruluğu, Madde 5.1 . 1.2de belirtilen kimlik belgeleri; temsil
yetkisi ise temsile yetkili olunduğuna dair belgeler iizerinden teyit edilir.

Yetkililerce istenildiğinde sunulmak iizere teyide esas belgelerin asıllannın veya noterce
onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir veya elektronik görüntüsü ahnır yahut kimliğe
ilişkin bilgiler kaydedilir.

Yabancı demek ve vakıflann Türkiye'deki şube ve temsilciliklerinin kimlik tespiti, İçişleri
Bakanhğındaki kayda ilişkin belgeler esas alınmak suretiyle yapılır.

5.1.1.5. Sendika ve Konfederasyonlarda Kimlik Tespiti

Sendika ve konfederasyonlann kimlik tespitinde; bu kuruluşlann adı, amacı, sicil numarası,
açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi ile sendika veya
konfederasyonu temsile yetkili kişilerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik
|elgesinin tilrü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza ömeği ile Türk vatandaşlan için bu
bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır. Alınan bilgiler, bu
kuruluşlaıın tüzükleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlfülerinde
tutulan sicile esas diger belgeler; bu kuruluşlan temsile yetkili kişilerin kimlikleri; Madde
5.1.1.2de belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise temsile yetkili olunduğuna dair belgeler
üzerinden teyit edilir.

Yetkililerce istenildiğinde sunulmak iizere teyide esas belgelerİn asıllannın veya noterce

onaylanınış suretlerinin ibrazı sonıası okunabilir veya elektronik göriintüsü alınır yahut kimliğe
ilişkin bilgiler kaydedilir.

5.1.1.6. Siyasi Partilerde Kimlik Tespiti

Siyasi parti teşkilatının kimlik tespitinde; siyasi partinin ilgili biriminin adı, açık adresi; telefon
numarası; varsa faks num.ırtısı ve elektronik posta adresi ile temsile yetkili kişinin adı, soyadı,
doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türii ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza
ömeği ile Ti.irk vatandaşlan için bu bilgilere ilave olarak anne adı, baba adı ve T.C. kimlik
nı.ımarası alınır. Siyasi partilerin ilgili biriminin adı ve adresi, tiizükleri; temsile yetkili kişinin
kimliği, Madde 5. l .1 .2de belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise temsile yetkili
olunduğuna dair belgeler iizerinden teyit edilir.

Yetkililerce istenildiğinde sunulmak iizere teyide esas belgelerin asıllannın veya noterce

onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir veya elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe
ilişkin bilgiler kaydedilir.

5.1.1.7 Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

Yurtdışında yerleşik tiizel kişilerin kimlik tespiti; Tüıkiye'de yerleşik tiizel kişiler için aranan

belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafindan

onaylanan veya 'Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldınlması Sözleşmesi'

çerçevesinde bu sözleşmeye taraf olan ülke makamı tarafindan tasdik şerhi düşürülen

ömeklerinin noteı onaylı Ttirkçe tercümeleri üzerinden yapılır.
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5.1.1.8 Tiizel Kişiliği Olmayan teşekküllerde Kimlik Tespiti

Apaıtman, site veya iş hanı yönetimi gibi tiizel kişiliği olmayan teşekküller adına yapılan
işlemlerde, teşekkülün adı, açık adresi ile varsa telefon numaftısı, faks numarası ve elektronik
posta adresi ile teşekkülü temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik
belgesinin tiirü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza ömeği ile Türk vatandaşlan için bu
bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır. Teşekkül adına hareket eden
kişinin kimlik belgelerinin doğruluğu, Madde 5.1.1.2de belirtilen kimlik belgeleri; temsil
yetkisi ise temsile yetkili olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilir.

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıklan gibi teşekküllerin kimlik tespitinde; ortaklığın adı, amacı,
faaliyet konusu, vergi kimlik numarası, açık adıesi ile vaısa telefon numa.rasr, faks numarası ve
elektronik posta adresi ile teşekkülü temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi,
uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numaıasına ilişkin bilgiler ve imza ömeği ile Türk
vatandaşlan için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır.
Ortaklığın adı, amacı, faaliyet konusu ve adresine ilişkin bilgilerin doğruluğu, noteı onayh
ortaklık sözleşmesi; vergi kimlik numarası, Gelir İdaresi Başkanhğının ilgili birimi tarafindan
düzenlenen belgeler, ortaklık adına işlem talep eden kişilerin kimliği, Madde 5.1.1.2de
belirtilen kimlik belgeleri; yetkiti durumlan ise temsile yetkili olunduğuna dair belgeler
üZerinden teyit edilir.

Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas belgelerin asıllarının veya noterce
onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir veya elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe
ilişkin bilgiler kaydediliı.

5.1.1.9 Kamu Kurumlarında Kimlik Tespiti

j0l 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamındaki kamu
idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannın müşteri olduğu işlemlerde;
bunlar adına işlem yapan kişinin kimliği Madde 5.1.1.2ye göre tespit edilir. Yetki durumu ise
mevzuata uygun olarak diizenlenmiş yetki belgesi iizerinden teyit edilir.

5.1.1.t0 Başkası Hesabına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti

Kurumumuzca, Müşterilerimizin, bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini tespit etmek
için gerekli tedbirler alınır. Bu kapsamda kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden
kimselere sorumluluklarınl hatırlatmak amacıyla yükümlüler, gerekli duyurulan hizmet
verdiklerİ tiirn İşyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asarlar. Aynca stirekli iş
ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanı
İlınır. Bu beyan müşteri sözleşmesinde belirtilebilir veya uygun formlar kullanılarak ahnabilir.

Kişinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine rağmen kendi adına ve fakat
başkası hesabına haıeket ettiğinden şüphelenilmesi halinde gerçek faydalanıcrnrn tanırıınasına
yönelik tedbiIler uygulanır.

Ti2el kişiler ve tiDel kişiliği olmayan teşekküller adına bunları temsile yetkili kimselerin
yetkilendirdiği kişilerce işlem talep edilmesi durumunda

a-Tüzel kişiler veya tiizel kişiliği olmayan teşekküllerin kimlik tespiti 5.1.1.3 ila 5.1.1.8.

maddelere göre yapılır.

b-Tüzel kişi veya ttizel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunlann
yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, Madde 5.1.1.2 deki usule göre yapılır. Temsile yetkili
kişinin kimlik tespitinin Madde 5.1.1.2 ye göre yapılamaması halinde tespit, kimlik
belgelerinde yer alan bilgileri içermek ve noter onaylı olmak kaydıyla vekaletname veya imza
sirküleri iizerinden yapılabiIir.
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c-Temsile yetkili olanlarca yetkilendirilen kişilerin yetki durumu noter onaylı vekaletname
veya temsile yetkili olanlar tarafindan verilmiş yazıh talimat iizerinden yapılır. Temsile yetkili
kimselerin yazılı talimat iLerindeki imzalan bunlara ait noter onaylı imza sirküleri iizerindeki
imzalar ile teyit edilir.

İşlemlerin gerçek kişi müşteri adına başka bir kişi tarafından yapılması durumunda müşteri
adına hareket eden kişinin kimlik tespiti Madde 5.1.1.2 ye göre yapılır. Ayrıca müşteri adına
hareket eden kimsenin yetki durumu noter onaylı vekaletname üzerinden teyit edilir. Adına
hareket edilen mğterinin kimlik tespiti Madde 5.1.1.2 ye göre yapılamadığı durumda noter
onaylı vekaletname üzerinden yapılır. Adına hareket edilen müşterinin daha önce yapılan
işlemler nedeniyle kimlik tespitinin yapılmış olması durumunda talep edilen işlem, yazılı
talimat iizerinde yer alan müşteri imzasının ytikümlü nezdindeki imza i|e teyit edilmesi
kaydıyla, adına hareket edilen müşterinin yazılı talimatı ile yapılabilir.

5.1.1.1l Gerçek faydalanıcının tanrnmasr

Hesap açılışı yapan müşteri ile ilgili gerçek faydalanıcı taruma formu imzalanarak müşterinin
bir başkası hesabrna hareket edip etmediği ve işlemin gerçek faydalanıcısı olduğu yönündeki
beyanı alınır.

Bu kapsamda kendi adına ve başkası hesabına haıeket eden kimselere sorumluklannı
hatırlatmak amacıyla; müşterilerin rahatça görebileceği bir şekilde gerekli duyurular
kurumumuzda asılır. Müşteri, bir başkası hesabına hareket ettiğini beyan ettiğinde; kurumumuz
MASAK Uyum Programı Kurum Politika ve Prosediirleri uyannca işlemi talep edenin kimliği
ve yetki durumu ile hesabına hareket edilenin kimliği tespit edilir.

Bunlara ek olarak stirekli iş ilişkisi kapsamında müşterisi olan bir tüzel kişiliği gerçekte
yöneten, kontroltinde veya sahipliğinde bulunduranlar hakkında doğru bilgilere ulaşmak için
gereken tedbirler alınır.

i{işinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine rağmen kendi adına ve fakat
başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi durumunda gerçek faydalanrcıyı ortaya

çıkarmak için araştırma yapılır.

5.1.1.12 Müteakip İşlemlerde Kimlik Tespiti

Daha önce usulüne uygun olarak kimliği tespit edilenlerin sürekli iş ilişkisi kapsamındaki yiiz
yiize yapılan müteakip işlemlerinde, kimliğe ilişkin bilgiler alınarak bu bilgiler yiiktimlüde
bulunan bilgilerle karşılaştınlır. Karşılaştırma sonr:§ında ilgili evraka işlemi yaptııan gerçek
kişinin ad ve soyadı yaz:/ır, ve imza ömeği alınır. Alınan bilgilerin doğruluğundan şüpheye
düşülmesi halinde bu bilgiler, teyide esas kimlik belgelerinin veya bunların noterce onaylanmış
suretlerinin ibrazı sonrası bu belgelerde yer alan bilgilerin yükiimlüde bulunan bilgilerle
karşılaştınlması suıetiyle doğrulanır. Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasrnı miimkün kılan
sistemleri kullanarak gerçekleştirilen müteakip işlemlerde ise müşteri kimliğinin
doğrulanmasına ve kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerin güncel tufulmasına yönelik gerekli
tedbirler alınır.

5.1.1.13 Teyide Esas Belgelerin Gerçekliğinin KontroI Edilmesi

Kimlik tespiti siirecinde elde edilen bilgilerin teyidi amacıyla kullanılan belgelerin
gerçekliğinden şüphe duyulduğu durumda; imkanlar ın elverdiği ölçüde, belgeyi diizenleyen
kişi ya da kuruma veya diğer yetkili mercilere başvurmak suretiyle belgenin geıçekliği
doğrulanır.

j.1.1.14 Özel Dikkıt Gerektiren İşlemler
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Karmaşık ve olağanüstü büyfüliikteki işlemler ile göriiniirde makul hukuki ve ekonomik amacı
bulunmayan işlemlere özel dikkat gösterilir; talep edilen işlemin amacı hakkında yeterli bilgi
edinmek için gerekli tedbirler alınır ve bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kayıtlar
istenildiğinde yetkililere sunulmak iizere muhafaza edilir.

5.1.1.15 Üçüncü Tarafa Güven

Müşterinin, müşteri adına hareket eden kişinin ve gerçek faydalanıcının kimliğinin tespiti ve iş
ilişkisinin veya işlemin amacı hakkında bilgi edinme konu|annda, müşteriyle ilgili olaıak başka
bir finansal kuruluşun aldığı tedbirlere güvenerek iş ilişkisi tesis edilebilir veya işlem
yapılabilir. Bu durumda Kanun ve Karıuna ilişkin diizenlemeler kapsamında nihai sorumluluk
üçiincü tarafa güvenerek işlem gerçekleştiren kurumumuza aittir.

Ancak üçtincü tarafa güvenilebilmesi;

a-Üçilncü tarafın, kimlik tespiti, kayıtlann saklanması ve müşterinin tanırıınası kurallan
gereklerini sağlayacak tedbirleri aldığından, yurtdışında yerleşik olması durumunda ise aynca
aklama ve terörün finansmanıyla mücadele alanındaki uluslar arası standartlara uygun
diizenleme ve denetlemelere tabi olması,

b-Kimlik tespitine ilişkin belgelerin onaylı ömeklerinin, talep edildiğinde üçiincü taıaftan
derhal temin edileceğinden, emin olunması şartıyla mümkiindür.

Üçiincü tarafa güvenerek iş ilişkisi tesis edilmesi veya işlem yapılması durumunda müşterinin
kimlik bilgileri üçiincü taraftan derhal temin edilir.

Finansal kuruluşlann kendi aralannda müşterileri adına yaptıkları işlemler ile finansal
kuruluşlann acente ve benzeri birimleriyle ana hizmet birimlerinin uzantısr veya tamamlayıcısı
niteliğindeki hizmetleri yaptrdıklan kişilerle olan ilişkileri, üçiincü tarafa güven ilkesi
kapsamında değildir.

Üçüncü tarafa güven ilkesi üçüncü tarafin riskli ülkelerde yerleşik olması durumunda
uygulanmayacaktır.

Küçfüler ve kısıtlılar adına bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılan işlemlerde mahkeme
kararıyla veli tayin edilenler ve vasi ve kayyımların yetkisi, ilgili mahkeme kararının aslı veya
noter tasdik]i sureti iizerinden teyit edilir. Arırıe ve babalann reşit olmayan çocuklan adına da
işlem talep etmeleri durumunda adına işlem talep edilen çocuk ve işlemi talep eden velinin
Madde 5.1.1.2 ye göre kimliğinin tespiti yeterlidir.

Yetkililerce istenildiğinde sunulmak iizere teyide esas belgelerin asıllannın veya noterce
onaylanmış suretlerinin ibrazı sonıası okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntiisü alınır
yahut kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir.

5.1.1.16 İşIemin Reddi ve İş İlişkisinin Sona Erdiriimesi

Kurumumuzca, Müşterilerin, kimlik tespitinin yapılamadığı veya iş ilişkisinin amacı hakkrnda
yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda; iş ilişkisi tesis edilmez ve müşterilerce talep edilen
işlem gerçekleştirilmez. Bu kapsamda isimsiz veya hayali isimlere hesap açılamaz.

Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe
duyulması nedeniyle yapılması gereken kimlik tespit ve teyidinin yapılamadığı durumda iş
ilişkisi sona erdirilir.

Yukarda belirtilen hallerde şüpheli işlem olup olmadığınr da ayrıca değerlendirilir.
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Ş.1.1.17 Riskli Ülkeıerıe İıişkiıer

Kurumumuz, riskli ülkelerde yerleşik gerçek ve tiizel kişiler, tüzel kişiliği olmayan teşekkiiller
ve bu ülkelerin vatandaşlan ile girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermek,
göriiniirde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin amact ve mahiyeti
hakkında mtimkiin olduğu ölçüde bilgi toplamak ve bunlan kayda geçirmek zorundadır.

5.1.1.18 Elektronik Transferler

Elektronik Transferlerle ilgili prosediirler Havale/EFT ve Virman İşIemleri Prosediiründe yer
almaktadır.

5.1.1.19 Basitleştirilmiş Tedbirler

Aşağıda sayılan hallerde müşterinin tanınmasına yönelik tedbirler bakımından daha basit
tedbiıler alınabilir:

a-Diğer finansal kuruluşlar ile yapılan işlemlerde,

b-Müşterinin 5018 sayılı kanuna göre genel yönetim kapsamında olan kamu idaresi veya kamu
kuıumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu işlemlerde,

c-Çalışanlaıa ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik haklan sağlayan emeklilik
planlan ile emeklilik sözleşmelerine ilişkin işlemlerde,

d-Müşterinin halka açık ve hisseleri borsaya kote edilmiş şirket olduğu işlemlerde,

İşlem tiirleri bakımından aklama ve terörün finansmanı riskinin düşfü olarak
değerlendirilebileceği yukandaki durumlarda; müşterinin tanınmasına ilişkin kurallarda şu
kolaylıklar sağlanmıştır.

ı Alınan kimlik belgelerinin teyidine,
o Gerçek faydalanıcırun tanınmasına yönelik tedbirlerin alınmasın4
. Tiizel kişilere öze| dikkat edilmesine,
. Müşteri durumlannın ve işlemlerinin izlenmesine,

gerek bulunmamaktadır.

5.1.1.20 Teknolojik Risklere Karşı Tedbirler

a-Kurumumuz yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği imkdnlann aklama ve teröriin finansmanı
amacıyla kullarulması riskine karşı özel dikkat göstermekte ve bunu önlemeye yönelik uygun
tedbirleri almaktadır.

b- Kurumumuz yiiz yiıe olmayan işlemler yapılmasınr miimkiin kılan sistemleri kullanarak
gerçekleştirilen hesaba para yatırma, hesaptan para çekme ve elekhonik transfer gibi işIemlere
özel dikkat göstermekıedir. Müşteri, kendi hesabına Havale velveya EFT işlemi yapmak
istediğinde, Müşteri Temsilcisini Web sitesi müşteri paneli vasıtası ile; fax talimatı ile veya
ıslak imzalı talimat ile bilgilendirir.

c-Müşteriler kaldıraçlı varlık alım satım Para çekme talimatlanna ilişkin taleplerini işlem
platformu girişinde kullandıkları kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile şirketimiz web sitesi
üzerindeki müşteri panelinden girerek iletebilirler. Bu panel aracılığı ile çekilmek istenen tutaı
ve para birimi; banka hesap bilgileri paylaşılır. Müşteri panelinin yanı sıra fax veya ıslak imzalı
olarak da talimat iletilebilir ve bu talimatlarda tarih, müşteri imzast; çekilmek istenen tutar ve
pala birimi; banka hesap bilgileri, TC kimlik numar.ısı ve müşteri telefon numarasırun
bulunması unsurlan kontrol edilir.
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5.1.1.2 l Sıkılaştırılmış Tedbirler

Kurumumuzca;

a-Karmaşık ve olağarıdışı büyiiklfüteki işlemler ile görtintirde makul hukuki ve ekonomik amacı

bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, talep edilen işlemin amacı hakkında yeterli bilgi
edinmek için gerekli tedbirleri almak ve bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kayıtlan
istenildiğinde yetkililere sunmak i.izere müafaza edilmesi zorunludur,

b-Yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği imkdn-ların aklama ve teröriin finansmarıı amacıyla
kullanılması riskine karşı özel dikkat gösterilmesi ve bunu önlemeye yönelik uygun tedbirlerin
alınması zorunludur,

c-Yiiz yüze olmayan işlemler yapılmasını miimkiin kılan sistemleri kullanarak gerçekleştirilen
hesaba para yatıITna, hesaptan para çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere özel dikkat
göstermek, müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygı,ın olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi
bulunmayan işlemleri yakından izlemek, tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek de dAhil uygun
ve etkili tedbirleri almak zorundadır,

d-Riskli ülkelerde yerleşik gerçek ve tiizel kişiler, tiizel kişiliği olmayan teşekküller ve bu
ülkelerin vatandaşlan ile girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermek,
göriintirde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin aınacı ve mahiyeti
haklanda miimkiin olduğu ölçüde bilgi toplamak ve bunlan kayda geçirmek zorundadır,

e-Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini
düa sık gtincellemek,

f-İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi edinmek,

g-İşleme konu malvarlığınrn ve müşteriye ait fonlann kaynağı hakkında miimkiin olduğu
ölçüde bilgi edinmek,

h-İşlemin amacı hakkında bilgi edinmek,

I-İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin siiırdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini
üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak,

i-Uygulanan kontrollerin sayı ve sıkhğını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem tiirlerini
belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutrnak,

j-Silrekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanlnmasına ilişkin esaslann
.iygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak.

k-Bu madde kapsamında dikkate alınacak yüksek riskli durumlar ile yukanda sayılanlar dışında
aynca Bakarılıkça belirlenecek sıkılaştınlmış tedbirlere uyulması zorunludur.

5.1.1.22 Risk Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Asgari diizeyde; Riskli bulunan müşterilerin işlemlerinin daha yakından takip edilmesi,
izlenmesi ve istendiği zaman denetlenmesi için ilgili birime anlık olarak rapor edilmesi ve
bunun sonucunda eğer uygun bulunursa şüpheli işlem bildirimi olarak bildirilmesini
kapsamaktadır.

Müşteri pozisyon ve marj ın seviyeleri hem giirı içerisinde hem giin sonunda takip edilmekte
Ölup gtln sonunda ilgili birimlere rapor edilmeiıedir.

Aynca şirket tarafindan belirlenen limitler dahilinde yapılan işlemler imza sirkülerindeki
yetkiler çerçevesinde, imza yetkililerinin talimatı ile gerçekleştirilmektedir.

12



5.1.2 RISKLER

Hesap açılışı siirecinden başlayarak risk unsurlan tespit edilir ve tespit edilen riskler göz öniine
alınarak müşteri hesaplan izleme ve kontrol altına alınır. Gereken durumlarda şüpheli işlem
bildirimi yapıhr.

Karmaşık ve olağanüstü büyfülükteki işlemler ile göriinüde makul hukuki ve ekonomik amacı
bulunmayan işlemlere özel dikkat gösterilir; talep edilen işlemin amacı hakkında yeterli bilgi
edinmek için gerekli tedbirler alınır ve bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kayıtlar
istenildiğinde yetkililere sunulmak iizere müafaza edilir.

Bunun yanı sıra yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği imkanlann aklama ve teıörün
finansmarıı amacıyla kullanrlması riskine karşı özel dikkat gösterilir ve bunu önlemeye yönelik
tedbirler alınrr.

Ytiz yiize olmayan işlemler yapılmasıru miimkün kılan sistemleri kullanarak gerçekleştirilen
hesaba para yatırma hesaptan para çekme ve elektronik transfer işlernlerine özel dikkat
gösterilir. Müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayarı veya faaliyet|erle ilgisi
bulunmayan işlemleri yakından izlemek, tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek de dahil uygun
ve etkili tedbirler alınır. Bu limitlere ilişkin uygulamalar da aşağıda müşteri riski bölümtınde
görülmektedir.

Riskler ise şu ana başltklar altında toplanabilir:

5.1.2.1. Müşteri Riski:

Müşteri tanıma formunda yer alan bilgilere göre; uygunluk ve yerindelik testi ve sonuçlanna
göre ve müşterilerin alım/satım si.irecindeki dawanışlanna göre sınıflandırmalar yapılacaktır.
Aşağıda belirtilen durumlarla karşılaşılması durumunda müşterinin risk grubu tespit edilecek,
risklilik durumuna göre müşteri daha dikkatli takip edilecek ve gerektiği durumlarda müşteri
işlemi kabul edilmeyip si.aekli iş ilişkisi sonlandınlacak ve şüpheli işlem bildirimleri
yapılacaktır.

l-Mali bilgilerle ilgili beyanını bildirmeyen müşteriler.

2-Riskli iş kolunda faaliyet gösteren müşteriler

3-Spekülatif alım-satım amaçlı hesap açıhşı yapan müşteriler

4-Hisse senedi piyasalannda kedili işlem yapanlar

S-Hisse senedi piyasalannda açığa satış işlemi yapanlar

ü-Organize olmayan piyasalarda işlem yapanlar

7-Aylık gelir beyanıyla bulundurulan teminat arasında futarsıdık bulunan müşteriler

8-Ayhk işlem hacmi yurtiçi piyasalarda l0,000,000 TL iizeri olan müşteriler

9-Aylık işlem hacmi yurtdışı piyasalarda 30,000,000 USD iizeri olan müşteriler

10- Adı izleme listelerinde olan müşteriler

1l-Farklı finansal kuruluşlara aşın sıkhkta transferler yapan müşteriler

l2-Elde ettiği karı derhal üçtincü şahıslara aktaran müşteriler
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l3-Yaptığı işlemlerde kar amacı gütmediği; risk ve maliyeti önemsemez bir tutum içinde
davrandığı tespit edilen müşteriler

l4-Fon-lan çeşitli bölgelere sık sık nedensiz transfer eden müşteriler

1S-Uluslararası fon trarısferi yapanlar

l6-Yiiksek değerde mal alım/satımı ile uğraşanlar

17-Gerçek sahibinir/yöneteninin tespit edilmesi miimkiin olmayan şirketler

l8-Döviz biirosu, kumarhaneler gibi nakit hassasiyeti yüksek işlerle uğraşanlar

l9-Denetime tabi olmayan hayır kuruluşlan, demekler ve özellikle deniz aşın faaliyetleri olan
kuruluşlar

20-Müasebeciler, avukatlar veya diğer vekiller

21-Aracılar

22-Siyasi nüfuz sahibi kişiler

23-Uygunluk testi sonucuna göre ait olduğu müşteri grubunda yer almak istemeyen kişiler

23-Uygunluk ve Yerindelik testinde tutaısız cevaplar verip değerlendirme yapılamayan kişiler.

23-Uygunluk ve Yerindelik testini cevaplamak istemeyen kişiler.

5.1.2.1.1. Yüksek derecede riskli gruplara yönelik ilave tedbirler

a-Müşterilerin pozisyonları ve marj ın seviyeleri hazine birimi tarafından anlık kontrol
edilmekte olup gi.in sonunda ilgili birimlere mail ortamında rapor edilmektediı.

b-Yapılan işlemlerin mahiyeti veya müşterinin yüksek riskli sınıfta yer alması gibi durumlarda
müşteriden istenildiği zaman işlemin zımacı ve işleme konu malvarhğının kaynağı hakkında ek
bilgi ve belge istenebileceği hesap açılışı sırasrnda müşteriye bildirilir. İşlemler sırasında da
gerektiği takdirde müşteriden mutabakat ve beyan istenmektedir.

c-Müşterinin tanınınası kapsamında uygun görüldüğü takdirde müşteriden istenildiği zaman
ilave bilgi ve belge talep edilir, sunulan bilgilerin teyidi ve tevsiki konusunda ilave önlemler
ahnır. Bu kapsamda müşteriye ulaşılabilecek ikinci bir ulaşım aracı istenir, Müşteri ile
görüşüldiikten sonra hesap açılışı yapılmadan önce ulaşım araçlanndan müşteriye ulaşılarak
kontrol edilir.

5.|.2.2.IJ rtıntHnm et Riski :

Müşteriler kayıtlı telefonlardan dealer/müşteri temsilcisine alım-satım emirlerini iletebilirler.
Ancak yeni hesap açtıran veya sesi tanınmayan müşterilere ana adı, baba adı, doğum tarihi gibi
bilgi/güvenlik sorulan yöneltilip yanıtlan alındıktan sonra alım/satım emirleri kabul edilebilir.

Müşterilerin gerek alım,/satım işlemlerinde; gerek yiiz yiize olmayan işlemler yapılmasını
mümktin kılan sistemleri kullanarak gerçekleştirilen hesaba para yatırma; hesaptan para çekme
ve elektronik transfer yolu ile gerçekleştirilen işlemlere özel özen gösterilir.

Mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan ve faaliyetleriyle ilgisi olmayan işlemler
yakndan izlenecektir.

Tutar ve işlem sayısı açısından göze çarpan işlem yapanlann takibi yapılacaktır.

5.1.23.Ülke/Bölge Riski:

I4



Riskti bölgelerde yerleşik gerçek ve ttizel kişiler, tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve bu

ülkelerin vatandaşlanyla girilecek iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat gösterilecektir.

Göriintirde, makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin aınacı v9 mahiyeti
hakkında mtimkün olduğu ölçüde bilgi toplanır ve kayda geçirilir.

Aklama ve terörizmin finansmanı konusunda yeterli düzeyde işbirliği yapmayan ve yeterli yasal

düzenlemelere sahip olmayan ülkelerin vatandaşlan; mali kuruluşları ve şirketleri ile yapılan
işlemler dolayısı ile karşılaşılan riskler bu kapsamda yer almaktadır. r,

5.13 RİsK DERECELENDİRıIEsİ:

Müşteri fuski, Ürün/Hizrnet Riski ve Ülke/Bolge Riski kriterlerine göre değerlendirilen
müşterilerin aşağıdaki puanlama esaslanna risk profili çıkanlacak ve yüksek risk grubuna dahil
olan müşterilerin izleme ve kontrolü yapılacak ve riskin azaltılmasını teminin ilave tedbirler
alınacaktır.

Müşterinin risk profilinin değerlendirilmesi müşteri ile kurulan iş ilişkisinin başlangıcında;

çerçeve sözleşme imzalanmasr sonrasında yapılır. Ancak iş ilişkisinin tesisi sonrası müşteri
hareketlerine, alım/satım tavnna göre de risk profilinde değişiklikler yapılabilir.

İş ilişkisine girilmesi ve si,irdiirülmesi sürecinde bir üst seviyedeki yöneticinin onayı alınır ve

üst yönelim bilgilendirilir.

Riskli iş kolunda faaliyet gösteren müşteriler üst amirin onayı ile işlem yapabilir.

5.1.4 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) Kapsamında Alınan
Tedbirler:

M§erilere ve çalışan personele ait kişisel verilerin gizliliğine maximum özen gösterilir.
Kişisel veri kapsayan her ttirlü ewak ve bilgi kilitli dolaplar içinde tutulmakta ve sadece ilgili
personelin erişimine izin verilmektedir.

Tiim müşterilere "aydınlatma beyanı " yapılmakta, potansiyel müşterilerden ise "nza beyanı"
alınmasına dikkat edilmekte, bu konuda talebi olan ya da yasal yiikümlüliik sürelerinin geçmesi

durumunda ttim veriler silinmekte, silinen veri loglan kilitli olarak müafaza edilmektedir.

5.2 izı,F,wE,ve KoNTRoL

Yiikümlülerin riskten korunması ve yapılan faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere, ve kurum
politika prosedtirlerine uygunluğu sağlamak için izleme ve kontrol faaliyetleri ytirütiilür.
İzleme ve kontrol faaliyetlerinde risk bazlı politika ve prosedürler gözetilir. Risk kontrol
sisteminin giincel futulmasına da dikkat edilir.

Müşteri tarafindan gerçekleştirilen işlemlerin, müşterilerin mesleği, ticari faaliyetleri, iş
geçmişi, mali durumu, risk profili ve fon kaynaklanna dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığıru
siirekli iş ilişkisi kapsamında devamlı olarak izlenir ve müşteriler hakkındaki bilgi, belge ve
kayıtlann gilncel tutulması sağlanır. Aynca bu müşterilerin kimlik tespitine ilişkin alınan
i:lefon ve faks numarası ile elektronik posta adresine ilişkin bilgilerin doğ:ruluğu, risk temelli
yakiaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle teyit
edilir. Sürekli iş ilişkisi dışında gerçekleştirilen işlemleri de risk temelli yaklaşımla idenmek
için gereken tedbirler alınır ve buna uygun risk yönetim sistemi oluşturulur.
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Tespit edilen müşteri risk gruplarına göre müşterilerin takibi yapılır. Özellikle yüksek risk
grubuna dahil olduğu tespit edilen müşterilerin izlenmesi ve kontrolü yapılır. Yapılan kontroller
sonucunda bu gruba dahil müşteriler ve şüpheli işlem bildirimi yapılacak müşterilerle ilgili üst
yönetimle bilgi paylaşıma yapılır.

Risk politikasında belirlenen tutann üzerindeki işlemlerin; müşteri profili ile uyumlu olup
olmadığının ömekleme yöntemi ile kontrolü yapılır.

Birlikte ele alındıklannda kimlik tespiti yapılmasını gerektiren tutan aşan bağlantılı işlemlerin
izlenmesi ve kontrolü yapıhr.

Müşteriler hakkında elektronik ortamda yahut yazılı olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve
belgeler ile elektronik transfer mesajlannda yer verilmesi zorunlu bilgilerin kontrolü,
eksikliklerin tamamlatılması ve bunlann giincellemesi yapılır.

Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolü yapılır.

Yiiz yiıze olmayan işlemler yapılmasını miimkün kılan sistemler kullanılarak gerçekleştirilen
işlemlerin kontrolü yapılır.

Karmaşık ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü yapılır.

İşlemlerin siirekli izlenmesi önemlidir. Müşteri tarafindan yiiı:ütülen işlemin, müşterinin risk
profiline ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığının iş ilişkisi siiresince
devamlı olarak izlenmesi sağlanrr. İşlemler izlenirken işlem sayısı veya toplam işlem hacmi
kiterlerine göre müşteri işlemlerinin takibi yapılır. İşlemlerde görülen olağanüstülfülerde üst
makamın onayı ahnır.

Müşterilerin kendi hesapları ya da birbirleri aıasında herhangi bir para transferi yapılıp
yapılmadığının kontrolü sağlanır.

Elden hesaba para yatırılması dıırumunda parayı yatıran kişinin kimlik fotokopisi alındığı,
imzasmın eksiksiz olması, makbuz diizenlenip diizenlemediği, paranın hangi hesaba
yatınlacağının açıkça belirtildiği bir beyarı alınrp ahnmadığı kontrol edilir.

5.2.1 ŞÜPHELİ işı,nıı siınİRİNIi

Yükti,rnlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme
konu malvarlığınrn; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına,
terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafindan
kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlanülı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya

şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde şüpheli işlem bildirimi yapıhr.

Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde,
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Başkanlığa bildirilecektir

Yükiimlüler, Şüpheli İşlem Bildirim Formu (ŞİBF) doldurmak suretiyle Başkanlığa şüpheli
işlem bildiriminde bulunacaklardır. Bildirim sürecinde, işlemin niteliği veya müşteri profiliyle
ilgili daha aynntılı araştırma yapılması gerekebilir. Araşhrmalar yapılırken müşterinin,
hakkında bildirimde bulunulacağından şüphelenmesine neden olacak tutum ve davranışlardan
kaçırulması gerekir.

Yiikiimlüler karşılaştıklan şüpheli işlemleri, herhangi bir parasal srnır gözetmeksizin ŞİBF
doldurmak suretiyle Başkanlığa bildireceklerdir.
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Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda yükümlüler, gerekli kimlik tespit işlemlennr
de yaparlar. Bildirime konu şüpheli işlemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve gerçekleştirilmediği
durumlarda da kimlik tespiti yükilmlülüğü miimkiin olduğu ölçüde yerine getirilir.

Bildirimde bulunulan işlemle ilgili olarak yeni bilgi ve bulgular elde edildiği takdirde, tekar
ŞİBF doldurutur ve daha önce yapıları bildirime ek olduğu belirtilerek gecikilmeksizin
Başkanhğa gönderilir.

Birden çok işlem bir arada ele alınarak değerlendirildiğinde şüphe arz eden işlemler için tek bir
ŞİBF dtlzenlenir. Şüpheyi destekleyen bilgi ve belgeler ŞİBF'ye ek yapılır.

Ytiktimlüler, işleme konu malvarlığırun suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla
ilgili olduğuna dair belge veya ciddi emare bulunması halinde, Başkanlığı şüpheli işlem
bildirim formuyla ("çok ivedi" kaydı içerecek şekilde) bilgilendirinceye kadar, talep edilen
işlemi gerçekleştirmeklen imtina ederler. Şüphelenilen bu işlemi gerçekleştirmekten
kaçrnmanrn imkdnsız olduğu ya da işlemi gerçekleştirmekten imtina etmeniı işlemin
faydalanıcılannı tespit etme çabalannı engelleyebileceği drırumlarda bilgilendirme, işlemden
hemen sonra da yapılabilir.

Şüpheli işlem bildirimlerinde bütiin risk gruplan göz önünde bulundurulur. Ömegin, düşük risk
kategorisinde yer alan bir müşteri için de şüpheli işlem bildiriminde bulunulabilir.

Şüphe[ İşbm Bildirim Tipleri

5549 sayıh Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun,
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakkında Yönetmelik, 13 Sıra No.lu MASAK Genel Tebliği, Terörün Finansmanrna Yönelik

Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği

Şüpheti İşlem Bildirim Usul ve Esaslarr

Bildirimde Bulunmadan Önce Yapılacak İşlemler

Uyum Görevlisi Atanması Zorunlu Olan Yükiimlülerde Bildirim
Uyum Görevlisi Atanması Zorunluluğu Bulunmayan Yiiıkiimlülerde Bildirim

Şüpheli İşlem Bildirim Formunun Diizenlenmesi

Bildirimde Bulunmadan Önce Yapılacak İşlemler

Genel olarak

Yiüümlüler, şüpheli bir işlemle karşılaştıklannda, işlem hakkında yetki ve imkinlan
ölçüsiinde araştırma yaptıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, Şüpheli İşlem

Bildirim Formu (ŞİBF) doldurmak suretiyle MASAK 'a şüpheli işlem bildiriminde

bulunacaklardır.

Bildirim sürecinde, işlemin niteliği veya müşteri profiliyle ilgili daha aynntılı araştırma

yapılması gerekebilir. Yükümlüler karşılaştıkları şüpheli işlemleri, herhangi bir parasal sınır

gözetmeksizin ŞİBF doldurmak suretiyle MASAK 'a bildireceklerdir,

Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda yiikümlüler, gerekli kimlik tespit işlemlerini
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de yaparlar. Bildirime konu şüpheli iştemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve

gerçekleştirilmediği durumlarda da kimlik tespiti ytikümlülüğü mümkün olduğu ölçüde yerine

getirilir.

Birden çok işlem bir arada ele ahnarak değerlendirildiğinde şüphe arz eden işlemler için tek

bir ŞİBF düzen]enir.

Şüpheyi destekteyen bilgi ve belgeler ŞİBF 'ye ek yapılır.

Şüpheli işlem bildirimlerinde tiim yiikümlüler tarafindan göz önİinde bulundurulması gereken

yüandaki hususlann yanı sıra bildirim stirecinde dikkate alınacak diğer hususlaı Yiikümlüler

itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Uyum görevlisi atanan yükümlülerin şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı

birimterinin şüpheli işlem biıdirim yiikiimlülüğü, uyum görevlisi vasıtasıyla yerine getirilir.

uyum görevlisi, kendisine bildirilen veya resen öğrendiği şüpheli olabilecek işlemler

hakkında, yetki ve imkönlan ölçüsünde araştırma yaparak edindiği bilgi ve bulguları

değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar veıdiği işlemleri MAsAk ,a bildirmekle görevli ve

yetkilidir.

yukanda sayılan yükümlüler tarafından MAsAk ,a intikal ettirilecek şüpheli işlem

bildirimleri, uyum görevlileri vasıtasıyla aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktıı.

a) Uyum görevlisi atanan yilkiimtü gruplannda (şube, acente, temsilci ve tİcari vekİlleri ile

benzeri bağlı birimleri dahil) şüpheli işlemle karşılaşılması durumunda işlem, ytikümlünün

belirleyeceği prosedür doğrultusunda uyum görevlisine bildirilir,

Kurum bünyesinde uyum görevlisine yapılacak bildirimlerin usulü serbestçe belirlenebilir.

Ancak, sözlü bildirim bir usul olarak belirlenemez. Bu kapsamda e_posta veya düili bildirime

imkan veren yazılımlar kullanılabilir. Şu kadar ki dahili bildirim kurallan yazılı olarak

belirlenir ve tüm çahşanlarca bilinmesi sağlanır.

yükiirnlü nezdinde veya aracılığıyla yilz y:üze olmayan işlemler yapılmasını miimkün kılan

intemet bankacıhğı, telefon bankacılığı, ATM gibi interaktif uygulamalar kullanılarak YaPılan

işlemlerde veya izleme ve kontrol faaliyetleri sırasında şüpheli bir işlemin

gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, durum yine belirlenecek dahili prosedür doğrultusunda

uyum görevlisine bildirilir. Bu durumda kimlik tespitinde, yükümlü biinyesinde mevcut bilgi
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Ve belgeler esas alınır.

b) Uyum görevlisi kendisine bildirilen veya resen öğrendiği şüpheli işlemi, yükiiınlü

biiınyesinde mevcut diğer bilgi ve belgeler ile ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer

mevzuatı göz öniinde bulundurmak suretiyle değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre

işlemin, şüpheli işlem olarak MASAK 'a bildirilmesine veya bildirilmemesine karar verir.

Uyum görevlisi, bu değerlendirme si.irecinde, yükümlü biinyesindeki tilm birimlerden kendi

görev alanı ile ilgili her tiirlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. Bu kapsamda kendisinden bilgi ve

belge istenen birimler de istenilen bilgi ve belgeleri vermek ve uyum görevlisine gerekli

kolaylığı sağlamak zorundadır.

c) Uyum görevlisince bildirimde bulunma karan verildiğinde ŞİBF düzenlenir. Düzenlenen ve

uyum görevlisi tarafindan imzalanan ŞİBF ile birlikte varsa ilave değerlendirme, bilgi ve

belgeler MASAK 'a gönderilir.

Uyum Görevlisi Atanması Zorunluluğu Bulunmayan Yükümlülerde Bildirim

Uyum görevlisi atanması öngörülmeyen yükümlülerde şüpheli işlem bildirimi; gerçek kişi

yiikiimlüniin bizzat kendisi, tüzel kişi yiikümliintin kanuni temsilcileri, tilzel kişiliği

bulunmayanlann yöneticileri veya bunlar tarafından yetkili kılınan görevlilerce yerine

getirilir.

Bildirim, şüpheli işlemleri bildirmek zorunda olanlara ait şube, acente, temsilci ve ticari

vekilleri ve benzeri bağlı birimleri tarafindan yapılır.

yabancı kişi veya kuruluşlann Tiirkiye,de faaliyet gösteren birimlerinin (şube, acente gibi)

ytiü<iimlü olması durumıında, şüpheli işlemlere ilişkin bildirim bu birimler tarafından yerine

getirilir.

Bu yfüiimlüleı, şüpheli işlemleri ŞİBF dtlzenleyerek MASAK 'a bildirirler. ŞİBF
diizenlendikten sonra form, işlemi gerçekleştiren veya tespit eden kişi veya görevli ile birlikte

iarsa bu işlernin sonuçlandınlması konusunda imza yetkisine sahip bir kişi taraflndan

imzalanır.

Şüpheli İşlem Bildirim Formlarının Düzenlenmesi

şüpheli işlem bildiriminde bulunacak ytiki.imlülerce ŞiBF doldurulur. Bildirime konu şüpheli

işlemin, birden çok işlemi ihtiva etmesi veya birden fazla hesapla ilgili olması gibi

durumlarda, formun ilgili alanlarının çoğaltılarak kullanılmasl mümkiindiiır. MAsAk ŞiBF

,iin şekil ve müteviyatında değişiklik yapmaya yetkilidir,

Yiikiimlü nezdinde gerçekleştirilen şüpheli bir işlemin, farklı bölümler altında sayılan (genel

müiyette, sektörel mahiyette veya teröriin finansmanl ile bağlantılı) tiplelle ilişkili olması
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GENEL MAHivETTE şüpHELi işı,rıı ripı,Bni

miimkündiir. Bu durumda, ilgisine göre, birden fazla şüpheli işlem tipi işaretlenebilir ve

gerekli hususlar "AÇIKLAMA" kısmında belirtilir.

İşaretleme yapılırken, terörün finansmarıı şüphesini banndıran bir işlem, "Terörtin Finansmanı

ile Bağlantılı Şüpheli İşlem Tipleri" bölümiinde yer alan tiplerle açık bir şekilde örtüşüyor ise

bu tip işaretlenir. Ancak yapılmak istenen işlem genel veya sektörel mahiyette şüpheli işlem

tipleri arasında sayılmakla birlikte özellikle terörün finansmanı şüphesi barındınyor ise ilgili

şüpheli işlem tipi işaretlenir ve bu husus "AÇIKLAMA" kısmında özellikle belirtilir.

Şüpheli işlem, üç böliim halinde sayılan tiplerin hiçbirine uymuyorsa, duyuları şüphe ve

işlemin müiyetine ilişkin ayrıntılı bilgi, "AÇIKLAMA" kısmına yazıhr.

Şüpheti İşlem Tipleri

. Genel Mahiyette Şüpheli İşlem Tipleri

. Terörün Finansmanr İle Baglantılı Şüpheli İşlem Tipleri

1. Müşteri Profiline İıişkin Tipıer

1.1. Müşterilerin yiıkümlülere başıurulannda; ibrazı ya da tevdii gereken belgelerin yetersız

bilgiler içermesi, verdikleri bilgilerin birbiriyle çelişkili olması veya bilgilerin verilmesinde

isteksiz dawanrlması.

1.2. İşlem yapılması için para veya çeşitli hediyeler teklif edilmesi ya da müşteri hakkında suç

gelirlerinin aklanmasl veya terörün finanse edilmesiyle ilgili olarak medyada menfi haberler

çıkmış olması gibi şüphe duyulmasını gerektiren somut bir durumun varlığı.

1.3. Müşterinin, genel müşteri davranış modellerinin dışına çıkması ömeğin hakkında şüpheli

işlem bildiriminde bulunulmasrnr engellemek amacıyla bazen çok yakın, bazen tehditkar tavır

takınmalan.

1.4. Müşterilerin işi/mesleği, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı

lıulunmaması.

1.5. Müşterilerin, riskli kişi veya kuruluşlar ile ticari ya da başkaca bir ilişkisinin bulunması.

2. İşlemtere İlişkin Tipler

z.l. Ticari faaliyet gösteren kişi veya kuruluşlann faaliyetleri kapsamında olağan olarak

zo

1.6. Şirketlerin, faaliyet gösterilen sektördeki diğer kuruluşlara veya genel olarak şiıket

yapılanmalanna nazaran mutad olmayan serınaye, ortaklık, yönetim ve istihdam yapısına

sahip olması.



tekıarı gereken işlemlerin münferit işlem olarak kalması ya da aksine olağan ticari hayatta sık
yapılmayan işlemlerin silrekli olarak tekrarlanması.

2.2. Mutad uygulamalarda toplu yapılması gereken mali işlemlerin, tespit ve bildirimlerden

kaçınmak amacıyla, mantıklı bir gerekçesi olmaksızın bölünmesi.

2.3. Yapılan ya da yapılmak istenen işlemin mutad ve makul hukuki veya ekonomik bir
gerekçesi ya da mantığının olmaması.

2.4. Müşterinin küçiik kupiirlerle yiiksek tutaıda nakit ödeme yapması veya sık kullanılmayan

bir döviz ile ödeme yapmak istemesi gibi ödeme araçlarının alışılmışın dışında kullanılması.

3. Şüpheli Müşteri Davranışları ile Yetersiz-Yanıltıcı-Sahte Bilgi ve Belge Verilmesine
İlişkin Göstergeler

3.1. Müşterinin işlem yapmadan önce, kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirim zorunluluğu,

işlem limitleri, aracı kurumun aklama ile mücadelede kontrol yöntemleri hakkında bilgi
edinmeye çalışması ve bu yönde sorular sorması.

3.2. Müşteriden faaliyeti, mesleği ya da kimlik, adres ve telefon gibi kişisel bilgilerinin

alınmasında zorluklarla karşılaşılması.

3.3. Müşterinin işlemin amacı ya da işleme konu fonun kaynağı hakkında açıklama yapmakta

zorlanması veya bilgi vermekten kaçınması.

3.4. Müşterinin yasal veya idari olarak ibrazı veya doldurulması gereken bir belgeyi ibraz

etmemek veya doldurmamak için aracı kurum görevlisini ikna etmeye çalışması.

3.5. Müşterinin makul ve geçerli bir nedene dayanmaksızın; yurt içinde veya dışında yerleşik

çok sayıda kişi adına hesap açtırmak istemesi veya siiıekli olarak üçiincü şahıslar aüna

açılmış hesaplara nakit para yatırması veya çekmesi.

3.6. Hesap sahiplerinin, hesabına yatınlan veya hesabında bulunan paıa konusunda yeterli

bilgi sahibi olmaması.

3.7. Göriiniirde birbirinden bağımsız hareket eden müşterilerin; aynı adres, telefon ve benzeri

iletişim bilgilerini vermesi, aynr lehdarlara havale göndermesi, aynı amirlerden havale alması

veya açtıklan hesaplarda imza yetkisini aynı kişi ya da kişilere vermesi.

3.8. Tüzel kişi müşterilerin ortakları veya yöneticileri olarak göriinen gerçek veya ttizel

kişilerin, firmanın gerçek ortak veya yöneticisi olmadığının anlaşılması; fırmanın sermayesi

ve idaresinin, kötü bir iinü olan ya da resmi makamlarca haklannda dava açılmış veya

soruştulma yapıldığı bilinen üçiincü şahısların kontrolünde olduğuna dair bilgi veya şüpheyi

gerektirecek bir durum bulunması.
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Kimlik Tespiti, Kayıtların Saklanması ve Bildirim Prosedürlerinden Kaçınılmasına
İıişkin Göstergeler

3.10. Müşterinin kimlik ibraz etmeksizin veya geçerli kimlik belgesi olmaksızn sahte-hayali

olduğundan şüphe duyulan isimle hesap açtıımaya, işlem yapmaya veya başkalan adına veya

hesaplan iizerinden işlem yaptırmaya teşebbüs etmesi.

3.1l. Müşteri taıafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaması konusunda yfüümlü

ça[ışanlanna teklif, baskı veya tehditte bulunulması.

3.12. Müşterilerin bildirim prosediirlerinden kaçınmak amacıyla işleme konu parayı birden

fazla hesaba, havaleye veya nakde bölmek suıetiyle işlem yapması veya buna teşebbüs

etmesi.

3.13. Makul bir açıklama yapılmaksızın, çok sayıda kişinin aynı hesaba para yatırması veya

birçok ayn hesaptan aynı hesaba para transferi yapılması.

Nakit Karakterli İşlemlere İlişkin Göstergeler

3.14. Müşteri tarafından getirilen banknotlann; çeşitli maddeler içinde gizlenerek taşındığını

gösteren kokular yayması ve lekeler içermesi, özensiz ve acele bir şekilde paketlenmiş

görüntüsü vermesi, sayıldığında beyan edilenden önemli miktarda eksik veya fazla olması,

içinde sahte olanlanna rastlanması.

3.15. Müşterinin hesaplarında; hayat standardı, işi ve gelir seviyesi ile ilgisi kurulamayan

dikkat çekici meblağlara tekabül eden (sık sık düşiik tutarlı veya tek işlemde yiiksek tutarlı)

nakit çekme veya yatırma işlemlerinin gözlenmesi.

3.16. Hesaba yatırılan nakdin, parçalar halinde ve makul açıkJama yapılmaksızın yurtiçi veya

yurtdışındaki başka bir hesaba transfer edilmesi veya belli bir dönem bu tür işlemler

yapıldıktan sonra hesabın uzun süre hareketsiz kalması,

3.17. Sadece yurtdışından transfer edilen paranrn çekilmesi amacıyla açıldığı anlaşılan bir

hesaba gelen paranın, sitekli nakit olarak çekilmesi veya kısa bir siire bu tiir işlemler

yapıldıktan sonra hesabın uzun süre hareketsiz kalması.

3.18. Ticari işletme ile açık bağlanlsı bulunmayan kişilerce, işletme adına açılmış hesaplaıa,

ticari saikle yapılmadığı belli olan tutarda nakit para yatınlması veya çekilmesi.

3.19. Müşterinin, nakit paranın taştnmasl sonucu oluşabilecek can güvenliği, hırsızlık ve

suiistimal risklerini göz önİinde bulundurmaksızın (makul nedenler hariç olmak üzere), aracı
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3.9. Tüzel kişi müşterilerin, hakim yeni ortak velveya ortaklannın; kişisel ve ticari geçmişleri

tıakkında bilgi vermekten kaçınmalan, düa önce firmarun faaliyet gösterdiği alanda herhangi

bir ilgisi, eğitimi ve iş tecrübesine sahip olmadıklarına dair emareler olması.



3.20. Hesap açma amacı konusunda göriinürde ekonomik sebepleri olmayan ve haklannda

1eterli bilgi bulunmayan kişi ve kurumlann yüksek miktarda nakitle hesap açtırmaları.

3.21. Aynı kişilerce farklı kanallar vasıtasıyla veya aracı kuruma aynı anda gelen kişiler
tarafından aynı hesaba paıça parça nakit yatınlması.

3.22. Çok düşiik bir bakiyeye sahip olan biı hesaba yiik]ü tutarlarda nakit yatınlması ve

müteakiben yatırılan nakdin çekilmesi veya başka bir veya birden çok hesaba havale edilmesi.

Elektronik Transferlere Ilişkin Göstergeler

3.23. Riskli ülkeler veya offshore merkezlerden veya bu ülke ve merkezlere; makul açıklama

yapılmadan, tek seferde dikkat çekici meblağlı veya belli bir zaman arahğında önemli

tutarlara ulaşan sık ve düşük meblağlı transferlerin yapılması.

3.24. Riskli ülkelerden yönlendirilen veya dikkat çekici tutarda ve sıklıktaki elektronik fon

transferlerinin; gerçekleştirilme .ıınacrna ilişkin makul açıklama taşımaması, transfer

mesajlannda amir ve lehdarlann tam adlan ile adreslerinin bulunduğu alanlann

doldurulmaması ya da bu alanlarda gerçek isimler yerine rumuz, kod, kısaltma gibi ifadelerin

yer alması.

3.26. Yurtiçi veya yurtdışında yerleşik müşterilerin hesaplanna veya adlanna yurtdışından

gelen fonların, kısa bir süre sonıa yine yurtdışına gönderilmesi veya müşterinin işlemi yapan

görevliden hentiz hesaplarına geçmeyen, geleceğini beliftiği transfer bedellerinin yurt dışına

gönderilmesini istemesi, geçiş hesabı olarak kullanılan bu hesaplar aracılığıy[a birbirine yakın

tutalda paranın yine birbirine yakın tarihlerde ülke içine girmesi ve çıkması.

3.27. Müşterinin makul bir neden olmaksızın aynı yabancı para cinsinden birden fazla hesap

açtırması; özellikle nakit olarak getirdiği veya hesaplanna nakit olarak yatan paralan,

göriinürde iş ilişkisi olmayan serbest ticaret bölgelerinde veya off-shore merkederde bulunan

kişi ve kurumlara transfer etmesi.

3.28. Sadece yurt dışına para transfer etmek amacıyla hesap açılması, bu hesaplardan transfer

yapan ve transfer yapılan kişiler arasındaki ilişki konusunda yeterli bilgi ya da hiç bilgi

bulunmaması.

j.29. Müşterinin kişisel ve ekonomik durumu ile bağlantılı olmaksızın dolaylı bir şekilde
elektronik fon transferleri yapması.

kurumun hesaplanna sık sık önemli meblağlarda nakit para yatırması veya çekmesi.

3.25. Müşterinin bilinen mesleği ve faaliyetleri, gelir kaynaklan ve gelir düzeyi ile ilgisi
kurulamayan, dikkat çekici sıklıka ve tutarda yurtiçi veya yurtdışı elektronik fon trarısferleri

yapı[ması.
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3.31. Müşteri adma hareket eden bir kişi taraflndan, bu müşteriyle hiçbir ticari bağlantısı

olmayan kişi veya ülkelerle elektronik transferler yoluyla döviz iizerinden işlemler

gerçekleştirilmesi.

4. Sermaye Piyasalarına Ilişkin Tipler

4.1. Müşterinin, yaptığı işlemlerden kar amacı gütmediği, yatınmlanrun riskini ve

maliyetlerini umursatntv göründüğü izlenimi vererek makul olmayan ve çoğunlukla zararla

sonuçlanan dikkat çekici emirler vermesi, bu yönde işlemler gerçekleştirmesi.

4.2. Müşterinin mali durumuyla orantısız ve dikkat çekici miktarda kredi kullanması veya

kullanılan krediye müşteri ile ilişkisi olmadığı görülen üçüncü bir şahıs tarafından teminat

verilmesi.

4.3. Piyasa şartlarıyla ilgili bir durum veya başka makul bir sebep olmaksızın, müşterinin

aldığı menkul kıymet kredisini süresinden önce aniden kapatması.

4.4. Müşterinin, makul bir sebep olmaksızın, değişik aracl kuruluşlar nezdindeki müşteri ile

ilişkisi olmadığı görülen başka kişilerin hesaplanna sürekli menkul kıymet velveya nakit

virmanr yapması.

4.6. Finansal yatınmlann ve/veya getirilerinin, derhal, müşteri ile ilişkisi olmadığı görülen

üçüncü tarafl ara aktanlması,

4.1.Tiıze| kişi müşterinin ortaklan veya kuruculan hakkında sermaye piyasası kurulunca

işlem yasağı getirilmiş olması.

4.8. Müşteri taraflndan, Sermaye Piyasası Kurulunca işlem yasağı getirilmiş kişiler hesabına

hareket ediliyormuş şüphesi doğuran işlemler gerçekleştirilmesi.

5. Yetkili Müesseselere İıişkin Tipıer

5.1. Bir yetkili müesseseden kısa bir zaman dilimi içerisinde, kimlik tespit zorunluluğu

gereken limitin çok a2 altındaki tutarlarda döviz alım_satım işlemlerine ilişkin taleplerin

tekarlanması.

5.2. Dikkat çekici miktarlarda döviz allm veya satım işlemi yapılması, dövizin farklı bir

dövizle değiştirilmesi.
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3.30. Bir hesaba, açlldıktan kısa bir süre sonra yüksek rutarh havaleler gelmesi ve gelen

paralarla ilgili olarak uzunca bir süe herhangi bir işlem yapılmaması.

4.5. Müşterinin mutad faaliyetleri ile bağdaşmayacak şekilde nakit kullanarak, dikkat çekici

miktarlarda menkul lııymet veya diğer sermaye piyasası araçlanndan satın alması,



5.3. Küçilk banknotlar halinde ve olağan sayılamayacak miktarda paranın, büyük banknotlarla

değiştirilmesi.

5.4. Müşteri tarafından getirilen banknotlann; çeşitli maddeler içinde gizlenerek taşındığını

gösteren kokular yayması ve lekeler içermesi, özensiz ve acele bir şekilde paketlenmiş

göriintüsü vermesi, sayıldığında beyan edilenden önemli miktarda eksik veya fazla olması,
içinde sahte olanlanna rastlanması.

5.5. Konvertibl olmayan (veya sık kullanılmayan) yfüsek miktarda dövizin, başka bir dövize

veya Tiirk Lirasına çevrilmek istenmesi.

TERöRüN FİNANSMANI İr,s BıĞLA.NTILI şüPHELİ İŞı,Bnr TİPLERİ

6. Terör Örgütleri İle Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli Ülkelerle
Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Tipler

6.1, Bir terör örgütü ile bağlantıh olduğu bilinen gerçek ve tüzel kişiler adına hesap açılması,

havale veya elektronik fon transferleri yapılması.

6.2. Riskli ülkelerde açılan ticari bir hesaba hiçbir ticari açıklaması ve ekonomik amacı

olmayan tutarlarda paranın elektronik olaıak transfer edilmesi ve/veya bu paralann hesaptan

çekilmesi.

6.3. Üçiincü kişilerce döviz değişimi yapılarak, terörizm ve kaçakçılığın yoğun olarak

görüldüğü veya vergi cenneti olarak bilinen ve müşteriyle açık iş bağlantısı olmayan ülkelere

müşteri adına fon transfer edilmesi.

6.5, Özellikle riskli ülkelerden veya bu ülkelere, bireysel ve ticari çok sayıda hesap

kullanılarak fonlann toplanması ve bu fonlann az sayıda lehdara yönlendirilmesi,

6.6. Riskli ülkelerden ya da riskli ülkeleıe yapılan fon transferlerinde, işlemi makul kılacak
ticari bir amaç olmaksızın, ticari nitelikli finansal işlemlerin kullanrlması.

7. KAr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin Tipler

7.2. Kuruluşun banka hesabı ile ilgili mali işlemlerin sıkhğı ve tutarlannda ani artışlar ortaya

çıkması.

6.4, Riskli ülkelerden veya riskli ülkeler üzerinden yapılan transfer işlemleri neticesinde krsa

siire içerisinde oluşan mevduatların üçüncü şüıslara aktanlması.

7.1. Kdr amacı gütmeyen kuruluşların beyan edilen amacı, faaliyetleri ve görünen kaynaklan

ile mali işlemlerin nileliği, büyüklüğü ve toplanan ya da aktanlan fon tutarlan arasında

uyumsuzlukl ar olması.



7,3. Kuruluşun hesabında fonlann çok uzun süre bekletiImesi.

7.4. Kııruluşun sadece yurt dışından bağış alması veya bağışlann önemli bir kısmının yurt dışı
kaynaklı olması.

7.5. Kuruluşun yöneticilerinin yabancı uyruklu olması, özellikle yabancı yöneticilerin
ülkeleriyle yapılan büyiik tutarh işlemlerin varlığı ve paranm gönderildiği yerin de riskli ülke
olması.

7.6. Kuruluşun izah edilemeyen bağlantılarının bulunması; ömeğin birkaç kuruluşun
birbirlerine para transferi yapması ya da aynı adresi, aynı idareciyi veya personeli paylaşması.

7.7. Yeterli personeli, uygun bir işyeri ya da telefon numaralan bulunmayan kuruluşlann,
yoğun faaliyette bulunduklan izlenimi yaratan hesap hareketleri bulunması.

7.8. Çok sayıda bireysel ve ticari hesabın ya da kuruluş hesaplarının kullanılmasıyla fonlann
teslim alınması ve bu fonların kısa sürede yabancı lehdarlara transfer edilmesi.

Şüpheli Işlem Bildiriminde Süre

Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde,
gecikmesinde salonca bulunan hallerde ise derhal MASAK 'a bildirilecektir.

Şüpheli İştem Bildirim Formtarının Etden veya Postayla Gönderilmesi

Düzenlenen ŞİBF, elden veya laahhütlü postayla Mali Suçlan Araştırma Kurutu Başkanlığı,
T.C. Hazine ve Maliye Bakarıhğı, N Blok, Dikmen Cad.,06100 Dikmer/ANKARA adresine
ya da MASAK ln (312) 415 25 35 veya (312) 4l5 25 36 nolu faksına gönderilir. Faksla
gönderilen ŞİBF 'nin aslı, ayrıca elden ya da taahhütlü postayla da MASAK 'a intikal ettirilir.

Şüpheli İşlem Bildirim Formlannrn Elektronik Ortanda Gönderilmesi

Yönetmeliğin 28 inci maddesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, şüpheli işlem
bildirimlerinin elektronik ortam ve bilgi iletişim araçlan kullanılarak yapılması zorunluluğu
getirilmesine ve şüpheli işlem bildirimlerinde elektronik imza kullanılmasına ilişkin usul ve
esaslan yiikümlüler bazında ayn ayrı belirlemeye yetkili kılınmıştır. Aynı madde uyannca
MASAK, bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesine yönelik rehberler çıkarabilir, bu
rehberler elektronik ortamda yayımlanabilir ve bildirimler bu rehberlere uygun şekilde yapıhr.
Söz konusu diizenlemelere istinaden, ilk aşamada bankalann (T.C. Merkez Bankası ile
kalkınma ve yatırım bankalan hariç) şüpheli işlem bildirimlerinin, uyum görevlileri tarafindan

elektronik ortam ve bilgi iletişim araçlan kullanılarak yapılması uygun görülmüştiir. Bildirimde
bulunmadan önce yapılacak işlemlerle ilgili olarak açıklanan usul ve esaslar, şüpheli işlemlerin
uyum görevlilerince elektronik ortamda bildiriminde de geçerlidir. Bankaların uyum
görevlileri, MASAK tarafından oluşturulacak olan sistemde kullanıcı olarak tanımlanacak,

kendilerine kullanıcı adı ve şifresi verilecek ve doğrudan MASAK 'ın kendilerine sağladığı web

uygulaması ekanlannı kullanarak veya MASAK'ın bilgi işlem sistemi iizerinden yfüiimlülerle

elektronik bilgi alışverişini güvenli ve özel bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan elektronik

kasa iizerinden şüpheli işlem bildiriminde bulunacaklardır.
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Yükiimlüler, elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi yapılmasına imkıin veren erişim
sistemlerinin kendileri nezdinde etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını temin için gerekli
tedbirleri almak zorundadırlar.

Elektronik ortamda şüpheli işlem bildiriminde bulunulmasına imkin veren sistemin ne şekilde
kurulacağı ve kullanılacağı, uygulamanın içerdiği standartlar, kullanılacak şüpheli işlem
bildirim formu, formun ne şekilde düzenleneceği, MASAK 'a ne şekilde aktarılacağı, formun
yanı sıra elekironik ortamda gönderilmesi gereken diğer belgeler ve elektronik imza kullanrmı
gibi hususlar ile uygulamanın ne zaman başlayacağı, MASAK tarafından hazırlanacak
uygulama rehbeıleri ile yi.ikümlülere bildirilecektir.

MASAK şüpheli işlemlerin elektronik ortamda bildirirnine ilişkin uygulama rehberleriyle
belirlenen usul veya esaslarda herhangi bir değişiklik öngördüğiinde, bu hususlar yfüiimlüye
bildirilir ve şüpheli işlem bildirimleri, belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde
gerçekleştirilir.

Şüpheli işlem bildirimlerini elektronik o(amda göndermesi uygun bulunan yi,üiimlülerce, söz
konusu uygulama başlayıncaya kadar, 6 sıra no.lu MASAK Genel Tebliğ ekindeki ŞİBF
kullanılacaktır.

Bildirimin Gizliliği

5549 sayılı Kanunun 4 (2)'nci maddesine göre; yükümlüler, MASAK'a şüpheli işlem
bildiriminde bulunulduğunu, yiiktimlüliik denetimi ile görevlendirilen denetim elernanlan ile
yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dahil hiç kimseye
açıklayamazlar.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terödin Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler
l-Iakkında Yönetmelik'in 29'uncu maddesine göre;

Yiikiimlüler MASAK 'a şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna veya bulunulacağına dair,
yfüiimlüliik denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlanna ve yargılama sııasında
mahkemelere verilen bilgiler dışında, işleme taraf olanlar dAhil olmak iizere hiç kimseye bilgi
veremezler.

Bu yükiiırnlültü şüpheli işlemi MASAK 'a bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar veya bu
kimselerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensuplan veya bunların kanuni temsilcileri ve
vekillerinin yanı sıra şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna herhangi bir şekilde vakıfolan
,liğer personeli de kapsar. uyum görevlisi tayin edilen yfüümlülerde, uyum görevlisine
yapılan dahili bildirimler de gizlilik kapsamındadır. Şüpheli işlem bildirimlerini elektronik
ortamda gerçekleştiren uyum görevlileri, sisteme erişimi sağlayan her tiirlü ortamdaki kart,

şifre ve sair bilgi ve araçlan hiç kimseye veremez.

Yfüiimlüler yurt dışındaki merkezlerine veya şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile
benzeri bağlı birimlerine, müşterisi hakkında şüpheli işlem bildiriminde bulunduğuna dair
hiçbir şekilde bilgi veremez.

yükümlülerin korunması

5549 sayılı Kanunun 1O'uncu maddesine göre;



Kanun gereğince yiikiimlüliiklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler hiçbir şekilde hukuki
ve cezai bakımdan sorumlu tutulamaz.

Özel kanun_larda hükiim bulunsa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara dair, mahkeme
dışında, üçiincü kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilemez. Bu kişilerin kimliklerinin saklı
tutulması ve güvenliklerinin sağlanması için mahkemece gerekli önlemler alınr.

53. İÇ DENETİM

[ç Denetim faaliyetleri ile birlikte uyıım progftımının büti.ini.lni.in etkinliği ve yeterliği
konusunda yönetim kuruluna güvence vermek amaçlanmaktadır.

Uyum kültiiriiııtin yaratılmasından üst diizey yönetim sorumludur. Üst düzey yönetim. uyumla
ilgili aksaklıklar ve bunlann giderilmesine yönelik aksiyonlardan haberdar edilir ve üst düzey
yönetim de bunlan takip etmelidir.

Kurum Politika ve Prosediirlerinin, Risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eğitim
faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup olmadığı; risk politikasının yeteıliği ve etkinliği,
işlemlerin Kanun ve Kanun uyannca ç*anlan yönetmelik ve tebliğler ile kurum politika ve
prosediirlerine uygun olarak yilrütülüp yi.lrütülmediği hususlan yıllık ve risk temelli bir
yaklaşımla incelenir ve denetlenir.

İç Denetim faaliyetleri kapsamında aşağıdaki işlemler yapılacaktır:

.Risk değerlendirilmesi ve risk yönetimi gözden geçirilecektir.

.Yeni iirtin ve hizrrıet çıkanlması halinde kontrol uygulaması yapılacaktır.

.Personel değişiklikleri yapılsa dahi sistemin işlemesi sağlanacaktır.

.Ytüümlültiklere uyum kontrol edilecektir.

.Risk bazlı müşteri tanıma politika ve prosedürleri oluşfurulacak; uygulanmasınrn takibi
yapılacaktır.

.Yiiksek riskli müşteri ve işlemler kontrol edilecektir.

.Şüpheli işlem bildirimine konu olabilecek işlemlerin zamanında belirlenmesi sağlanacaktır.

.Kimlik tespiti, Şüpheli işlem bildirimi ve idemeden sorumlu personel kontrol edilecektir.

.İç Denetim Neticesinde ortaya çıkanlan eksiklik, hata ve suistimaller ile bunların ortaya

çıkmasınrn önlenmesine yönelik görüş ve öneriler yönetim kuruluna raporlanrr.

.İzleme ve kontrol çahşmalannda tespit edilen aksaklıklar ve risk içeren müşteriler, hizmetler
ve işlemler denetim kapsamına dahil edilir.

.Denetimde, gerçekleştirilen işlemlerin tamamını temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve
i şlemin deneı|enmesi sağlanır.

53.r. İç Denetim Sonuçlarının Bildirimi

İç denetim faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak;

.Yıllık işlem hacmi

.Toplam personel sayısı

.Denetlenen birimlerin sayısı

.Bu denetimlerin tarihleri
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.Toplam denetim süresi

.Denetimde çalıştınlan personel

.Denetlenen işlem sayısına ilişkin bilgileri içeren istatistikler; her yıl için takip eden yılın
Mart ayı sonuna kadar MASAK 'a bildirilir.

5.3.2. Devamlı Bilgi Verme Konusunda Yapılacaklar

Taraf olunan veya aracılık edilen işlemlerden, Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşaırlan MASAK
Başkanlığa bildirilecektir. Mahiyeti itibariyle birbiriyle bağlantılı işlemler; tek bir işlem olarak
değerIendirilir.

Devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem tiirleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi siirelerde
verileceği, kapsam dışında tutulacak yiikümlüler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar
Bakanlık'ın belirlediği şartlar dahilinde değerlendirilir.

Bakanlık'ın yapacağı düzenlemeler; bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesine yönelik
hazırlayacğı rehberler takip edilir; ve bildirimler bu rehberlere uygun yapılır.

5.3.3. Bilgi ve Belge Verme Konusunda Yapılacak|ar

Başkanlık ve denetim elemanlan tarafindan istenilecek her tiirlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin
cd, dvd, mikofiş, mikıofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlar da d6hil olmak i,izere
her tiirlü ortamdaki kayıtlar, bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için
gerekli ti,im bilgi ve şifreler tam ve doğru olarak verilir ve gerekli kolaylık sağlanrr.

İalepte bulunulması halinde, sa\uıuna hakkına ilişkin hiikiimler saklı kalmak kaydıyla; bilgi
ve belge vermekten kaçınrlmaz. Şirketimizde yapılacak denetimler kapsamında defter ve
belgeler hazr bulundurulur; tiim bilgi işlem sistemi; denetimin amaçlanna uygun olarak
denetim elemanlanna açıhr ve verilerin güvenliği sağlanır. Yazı ile bilgi ve belge talep edilmesi
durumunda en kısa siirede bu talep yerine getirilir.

Bu nedenle selTnaye piyasası aracılık faaliyetleri; yurtiçi ve yurtdışı vadeli piyasa işlemlerimiz
ve bunlarla ilgili yapılan MASAK Yiikiimlülük faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgelerin; doğru
olarak kaydedilmesi, hızla ulaşılabilir şekilde koruı]ması ve arşivlenmesi sağlanmalıdır.

5.3.4. Muhafaza ve İbraz konusunda yapılacak|ar

Her türlü ortamdaki, yfütimlülükler ve işlemlere ilişkin belgeler düzenleme tarihinden, defter
ve kayıtlan ise son kayıt tarihinden; kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtlan son işlem
tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza edilir ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek
zorundadır.

Bu nedenle bu yiiki.imlülüğümüzü yerine getirmemizi sağlayacak şekilde arşiv sistemi
oluşturulacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.
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s.4.UyuM cönBvı,isi ATANMAsI

İlgili mevzuat çerçevesinde yeterli şartlan sağlayan uyum görevlisi ve uyum görevlisi
yardımcısı atanacaktır.

5.5. EGITIM

5.5.1. Eğitim Politikası

Kanun ve Kanun Uyannca çıkanlan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yiikiimlüliiklere uyumun

sağlanması, personelin suç gelirlerinin aklanması ve teröriln fınansmanrn önlenmesine ilişkin

Şirket Politikası ve prosediirleri ile risk temelli yaklaşım konulannda sorumluluk bilincinin
artınlarak bir kurum kültiirünün oluşturulması ve personelin bu hususlardaki bilgilerinin siirekli
giincellenmesi amacıyla şirketin eğilim faaliyetleri ytirütiiltir.

Şirket eğitimlerinin gerçekleştirilmesinden uyum görevlisi sorumludur.

Eğitim faaliyetleri kapsamında eğitim iç kontrol birimi personeli tarafından verilmekte olup,

katılım hizırıetli, sekretarya ve bilgi-işlem personeli hariç tiim birimler için zorunludur.
Eğiticiler diizenli olarak MASAK Ve SPK'nın dtizenlemiş olduğu eğitimlere aktif katılımda
bulunmakta olup Kanun ve Kanun uy,ınnca çıkanlan yönetmelik ve tebliğlerle bilgilerini
giincel tutmaktadırlar.

5.5.2. Eğitim Faaliyetleri

Eğitim faaliyetleri, asgari aşağıda belirtilen konulan içerecek şekilde ve üst yönetim onaylı
yıllık eğitim programı dahilinde gerçekleştirilir. Eğitimden uyum görevlisi başta olmak üzere;

takas operasyon ve teftiş birimleri de sorumlu olacaktır.

Eğitim ile ilgili hazırlanacak yazı|ı dokiiırnan-lar bütiin kurum peısoneline tebliğ edilecektir.
Böylece personelin kurum politikası ve prosediirleri ile risk temelli yaklaşım konulannda
sorumluluk bilinçleri artınlarak; bir kurum kültiirü oluşturulması sağlanacaktır.

Eğitim yöntemi olarak, eğitimden sorumlu olan personele şirket biiıyesinde gerçekleştirilecek
seminer ve paneller ile gerekli eğitim sağlanacaktır.

Eğitime katılan personelden işleyişten sorumlu; işlernleri gerçekleştiren; onaylayan, raporlayan
ve izleyen birimlere düa spesifik eğitimler verilecektir.

Eğitimler yılda en az bir kez olmak iizere diizenlenecektir. Ancak önemli derecede bazı kanun
ve yönetmelik değişikliklerinde eğitimler daha sık aralıklarla tekıarlanabilir.

Yeni personel alımlarında, yeni personelin de konu ile ilgili bilgilendirmesi yapılacak; eğitim
notları tebliğ edilecektir.

MASAK 'ın tebliğ ve yönetmelikleri takip edilecek ve konu ile ilgili gelişmelerde kurum
personeli bilgilendirilecektir.

5.5.3. Eğitim Konulan:

Şirket düzenleyeceği eğitim faaliyetlerinde asgari olarak aşağıdaki eğitim konulanna yer
verir. Eğitim sunurn ve dokümanlan uyum görevlisi tarafindan hazrlanr.
.Suç gelirlerinin aklanması ve teröriin finansmanı kavrarnlan,

,Suç gelirlerinin aklanmasının aşamalan, yöntemleri ve bu konuda ömek olay çalışmalan,
.Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat,

.Risk alanları,
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.Kurum politikası ve prosediirleri,

.Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

. Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar,

. Şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar,

. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü,

' Bilgi ve belge verme yükümlülüğü,
. Yiikümlüliiklereuyulmamasıhalindeuygulanacakmüeyyideler,

.Aklama ve teröriin finansmanı ile mücadele alanında uluslaıarası düzenlemeler.

5.5.4. Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Metotları

Verilen eğitimler yazrlı test olarak değerlendirilmektedir. Testlerde %80 başan beklenmekte
olup bunun altında kalan adaylarda gerekli görülen konularda eğitimin tekan sağlanır.

YüRüRLüK

Bu politika Yönetim Kurulu tarafından imzalanması ile geçerli sayılır. Bu Politikada yapılacak
değişiklik ve güncellemeler de yine Yönetim Kurulu tarafından imzalanması ile geçerli sayıhr.
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