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Türkiye Bankalar Birliği 
51. Genel Kurul Toplantısı 

 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 51. Genel Kurul toplantısı 29 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Türkiye Bankalar Birliği Statüsüne göre; 
 
Yönetim Kurulu; i) Mevduat bankalarından yıl sonu bilançolarına göre aktif toplamları en 
büyük ilk on bankadan oluşan gruptan sekiz üye; aktif toplamları itibariyle yukarıdaki grubu 
teşkil eden bankalardan sonra gelen sekiz bankadan oluşan gruptan üç üye; aktif toplamları 
itibariyle yukarıdaki iki grubu teşkil eden bankalardan sonra gelen bankalar grubundan bir 
üye, ii) Kalkınma ve yatırım bankalarından bir üye,  
 
Denetçiler; Yönetim Kurulu’nu oluşturan mevduat bankaları gruplarından iki üye ile kalkınma 
ve yatırım bankaları grubundan bir üye 
 
olmak üzere Genel Kurul’da teşkil edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu’nun ilk 
toplantısında belirlenmektedir.  
 
Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Genel Kurul sonrası üye dağılımı aşağıda verilmiştir. 

 
 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri* 
 
T. İş Bankası A.Ş.    H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.   Varol Civil  Yönetim Kurulu Başkan V. 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.       Can Akın Çağlar  
Akbank T.A.Ş.        Zafer Kurtul    
T. Garanti Bankası A.Ş.       Sait Ergun Özen   
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.      Tayfun Bayazıt    
T. Vakıflar Bankası T.A.O.       Bilal Karaman    
T. Halk Bankası A.Ş.    Hüseyin Aydın    
Denizbank A.Ş.        Hakan Ateş    
Oyak Bank A.Ş.    Hakan Eminsoy   
Şekerbank T.A.Ş.        Meriç Uluşahin   
Türk Eximbank        Ahmet Kılıçoğlu    
Turkish Bank A.Ş.    Abdullah Akbulak   
 
Denetçi Üyeler 
 
Finans Bank A.Ş.        Sinan Şahinbaş   
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.   Halil Eroğlu    
Eurobank Tekfen A.Ş.    Mehmet Erten    
 

 
 
 
 
* Genel Müdür (15 Haziran 2008 itibariyle). 
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Türkiye Bankalar Birliği 51'inci Genel Kurulu 

 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı  

Prof. Dr. Nazım Ekren’in 
Açılış Konuşması 

 
 

Sayın Merkez Bankası Başkanı, Bankalar Birliği Başkanı, Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Temsilcisi, Banka Genel 
Müdürleri,  

 
Sayın Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları, 
 
51. Genel Kurul’un başarılı geçmesini diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  
 
Ülkemizin önemli bir meslek kuruluşunun, kendi mesleki sorumluluğu ve Türkiye açı-

sından ne kadar başarılı bir performans sergilediğini gösteren oldukça kapsamlı sunumun-
dan dolayı Sayın Özince’ yi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. 

 
Konuşmamda ekonomi politik değerlendirme yapıp, mevcut durumu ve muhtemel ge-

lişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bankacılık sektörü ve bankalar, ekonomik yapı ve 
ilişkiler sistemi içinde finansal aracılık fonksiyonu gören en önemli kurumlardır. Diğer bir 
ifadeyle; bankalar fon fazlası olan birimlerden fonları toplayıp bunları fon ihtiyacı olan 
birimlere etkinlik, verimlilik ve alternatif maliyet prensipleri çerçevesinde aktarma görevi, 
yetkisi, sorumluluğu olan ekonomimizin en kritik kurumlarıdır. Bu bağlamda son beş yıl içinde 
(2003 -2007), bu önemli kurumların Türkiye’de aracılık ettikleri süreçte ekonomide ortaya 
çıkan performansı ana hatlarıyla sizlerle paylaşmak isterim.  

 
2003 ve 2007 döneminde ortaya çıkan ekonomik gelişmelere farklı bir perspektiften 

bakarak, değişik açılardan yorumlamak da mümkündür. Fazla detaya girmeden uluslararası 
düzeyde genel kabul görmüş bazı önemli göstergeleri sizlerle paylaşacağım. Bunlar, 
enflasyon oranı, faiz oranı, döviz kuru, işsizlik oranı ve büyüme oranıdır. Bu göstergelere bir 
sepet ya da endeks olarak baktığımızda, ilgili dönemdeki makroekonomik performansı ve 
ekonomi politik açıdan da hükümetlerin performansını çok net şekilde ortaya koymuş oluruz. 

 
Temel makro ekonomik performans göstergeleri şunu ortaya koymaktadır: Türkiye 

ekonomisi son dönemlerin oldukça başarılı sürecini geçirmiştir. Enflasyon oranı tek haneli 
seviyelere kadar inmiştir. İşsizliğe bakacak olursak, ekonomideki yapısal değişime, tarımdaki 
gelişmelere ve artan nüfusa bağlı olarak, en azından artış oranı sınırlanmış, bir miktar da 
azalma trendine girmiştir. Merkez Bankası referans faiz oranı, devlet iç borçlanma faiz oranı 
ve piyasa faiz oranlarına bakıldığında, geçmiş yıllara göre oldukça makul bir düzeye inmiştir. 
Kurlarda istikrar sağlanmıştır. Büyüme oranı, son beş yıl ortalaması düşünüldüğünde, yüzde 
6,9 olmuştur.  

 
Üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri de; aynı süreç içinde, makro e-

konomik dengelerdeki gelişmelerdir. Bütçe açığının GSYİH’ya oranı çift haneli bir düzeyden 
tek haneli düzeye inmiştir. Cari açıkta ise artış söz konusudur. Elbette bunun nedenlerini 
sizler de biliyorsunuz. Bunu, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artışların olduğu kadar, 
ekonominin hızla büyümesinin ortaya çıkarttığı bir doğal sonuç olarak da görmek mümkün-
dür. Tasarruf-yatırım dengesi de önemli bir başka husustur. Özel sektörün yatırımları hızla 
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artmış, kamu kesiminin yatırımları ise ekonominin ihtiyaç duyduğu oranda ve alanlarda 
yoğunlaşmıştır. Özel kesimin içerden ve dışardan sağladığı tasarruflarla yatırımlarını artırdığı 
az önce de ifade edildi. Öte yandan kamu sektörü, tasarruf açığından tasarruf fazlasına sahip 
konuma gelmiştir. Beş yılda, özel sektörün mal ve hizmet ürettiği, üretebileceği alanları 
kamu, özel sektöre bırakmaya başlamıştır.  

 
Türkiye’de yaşanan ekonomik değişim ve dönüşümü, normalleşme sürecini ortaya 

koyacak en güzel göstergelerden biri de, kişi başına düşen gelir, kişi başına düşen toplam 
borç ve kamu borcu ile kişi başına düşen sabit sermaye yatırımının son beş yıl içerisinde 
izlediği trenddir. Kişi başına düşen gelire oranlara ilişkin söz konusu verilerin seyri incelendi-
ğinde, kişi başına düşen gelir artarken, kişi başına düşen gelire oranla toplam borç stokunun 
ve kamu borç stokunun azaldığı, kişi başına düşen yatırımların arttığı görülecektir. Türki-
ye’nin geçmiş dönemde ortaya koyduğu performans gelecek için sağlıklı bir zemin oluştur-
muştur. Bugün küresel çapta bir kriz yaşanırken, bunun Türkiye ekonomisine yansımalarının 
sınırlı olmasında bu sağlıklı zeminin rolü yadsınamaz.  

  
Finansal aracılık fonksiyonu gören en önemli kurumlar olan bankaların, bu ortaya çı-

kan tabloda üstlendikleri rol ve fonksiyonlarından dolayı kendilerini tebrik ediyor ve teşekkür 
ediyorum.  

 
Değerli Katılımcılar,  
 
Yeni dönemde beklentilerimizi sizlerle paylaşarak, vizyonumuza finansal aracılık 

fonksiyonunuzun giderek artan ölçekte katkısının devamını beklediğimizi ifade etmek isterim. 
Türkiye 650 milyar dolarlık GSYİH’ya sahip bir ekonomi olarak, eski kırılganlıklarını, eski 
hassasiyetlerinin önemli bir kısmını azalttı veya çözüme kavuşturdu. Ama böylesine büyük 
bir ekonominin, farklı bir eşiğe geldiği için, farklı ihtiyaçlarının da ortaya çıktığı çok açıktır. 
Dünyanın ve Avrupa’ nın önemli ülkelerinden birisi olması, yatırımcıların tercih ve öncelikleri 
içinde Türkiye’ yi farklı bir konuma getirmiştir.  

 
Türkiye ekonomisinin ulaştığı seviyeyi, uluslararası çerçevede değerlendirmek açı-

sından önemli olan bazı göstergelere de kısaca değineceğim. Maastricht Kriterleri içinde yer 
alan “kamu kesimi dengesi” ile “AB tanımlı kamu borç stoku”nun GSYİH’ya oranları için 
belirlenmiş eşikler dikkate alındığında, Türkiye ekonomisinin bu açıdan iyi konumda 
olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye’nin, bu iki kriterde gösterdiği başarıdan dolayı, örtülü bir 
mali kuralı uyguladığını vurgulabiliriz. Diğer iki kriter olan, enflasyon oranı ve faiz oranını ise, 
ekonominin büyüme sürecinde ve istihdamı artırma sürecinde ihtiyaç duyulan yeni nesil 
değişim ve dönüşüme bağlı olarak yerine getirilecek kriterler olarak görüyoruz.  

 
Kopenhag Ekonomik Kriterleri açısından Türkiye ekonomisinin konumu da giderek iyi-

leşmektedir. Türkiye “işleyen bir piyasa ekonomisine” sahiptir. Bu piyasa ekonomisinin 
derinlik ve kalitesinin artırılması için gerekli olan kurumsallaşmanın daha da güçlendirilmesi, 
Türkiye’nin daha yüksek eşiklere ulaşması bakımından da önem arz etmektedir. Bir diğer 
önemli husus da Türkiye ekonomisinin, Avrupa Birliği içinde rekabetçi baskı ve piyasa güçleri 
ile baş edebilme kapasitesine sahip olduğunun da ortaya çıkmış olmasıdır. Bu alanlardaki 
başarılı performansın belirleyicileri arasında sektörel gelişmeler için uygun zemin hazırlayan 
güven ile siyasi ve ekonomik istikrar ortamının da önemli olduğunu unutmamak gerekir.  

 
Saygıdeğer Katılımcılar,  
 
Bu genel değerlendirmeden sonra, 2013 ve 2023 vizyonumuz ve hedeflerimiz ile bu 

süreçte kamu ve özel sektöre düşen görev, sorumluluk üzerinde durmak istiyorum. Türkiye, 
2013 yılı için kendisine oldukça iddialı bir vizyon belirlemiştir. 2007-2013 dönemini kapsayan 
9. Kalkınma Planı’ nda ve buna dayalı olarak her sene yenilenen üç yıllık orta vadeli 
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programlarda bu vizyon, “istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte 
rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, Avrupa Birliği’ ne üyelik için  uyum sürecini 
tamamlamış bir Türkiye’’ olarak ifade edilmiştir. Bu vizyonla uyumlu olarak beş ekonomik ve 
sosyal gelişme ekseni de belirlenmiştir. Bunlar, rekabet gücünün artırılması, istihdamın 
artırılması, beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, bölgesel gelişmenin 
sağlanması, kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması olarak tanımlanmıştır.  

 
Bu vizyon ve eksenler çerçevesinde, bütün kurum ve kuruluşların kaliteli bir ekonomik 

ve finansal yönetişim sistemi geliştirmelerinin özel bir önemi de bulunmaktadır. Söz konu 
plan ve programlar çerçevesinde 2013 yılı hedefimize ilişkin en önemli gösterge, 10 bin 
dolarlık kişi başına düşen gelir hedefimizdir. Son beş yıldaki makro ekonomik performansın 
ve sağlanmış olan ekonomik ve siyasi istikrarın sürdürülmesi durumunda, bu hedefe çok 
daha önce ulaşılacağını da sizlerle paylaşmak istiyorum.  

 
Üzerinde birlikte durmamız gereken bir önemli husus da; dünyada ortaya çıkan, farklı 

açılardan analiz edilen, küresel türbülansın, “mükemmel fırtına”nın ya da son haliyle 
“kasırga” nın hem gelişmiş ülkeleri hem de gelişmekte olan ülkeleri etkileme yön ve şekli 
konusunda birlikte alacağımız inisiyatiflerdir. Bu süreçte ekonomik birimlerin davranış 
biçimleri de farklı olacaktır. Beklentimiz, ekonomik göstergelerdeki gelişime bağlı olarak 
ekonomik birimlerin rasyonel bir davranışı tercih etmeleridir. Fakat bunun her zaman 
gerçekleme ihtimalinin olmadığını da gözden uzak tutmuyoruz. Sonuçta bütün ekonomik 
birimler, finansal psikolojinin ve ekonomi sosyolojisinin dinamiklerine bağlı olarak, rasyonel 
davranışın dışına çıkabilmektedir. Bunun örneklerini bu süreçte yaşamaktayız.  

 
Ekonominin büyüdüğü ve küresel ekonomiyle entegrasyonun arttığı, küresel 

türbülansın söz konusu olduğu, ekonomik yönetişim ihtiyacının giderek daha da önem 
kazandığı bir ortamda bizlere düşen temel görev, kendi alanlarımızda etkinlik ve verimliliği 
sağlamak, karar ve uygulamalarımızda alternatif maliyetleri dikkate almaktır. Yeni dönemin 
ürettiği en önemli mesaj, kamu ve özel sektörü ile sivil toplum kuruluşları ile birlikte bir 
ekonomik ve finansal bir yönetişim konseptini ve uygulama sistemini, bunun işleyiş meka-
nizmalarını güçlendirmektir. Bu çerçevede özel önem taşıyan bir konu da, yönetişimin 
üzerine oturtulabileceği ekonomik güvenlik ve ekonomik savunma konseptini ana bileşenleri 
ile birlikte belirlemektir. Daha önceki görüşmelerimizden ve ziyaretlerimizden ortaya çıkan 
sonuçtan cesaret alarak şunu söylememiz mümkün. Türkiye Bankalar Birliği’nden,  böyle bir 
sürecin algılanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi konusunda ciddi bir destek aldığımızı, 
veri ve bilgi setiyle bu konuda önemli bir katkının sağlandığını da belirtmek isterim.  

 
Değerli Katılımcılar, 
 
Türkiye ekonomisinin, gelişmekte olan ekonomilerin kendi özel paradigmaları dışında, 

ulusal ve uluslararası konjonktürün ortaya çıkarttığı ilave stres alanları da söz konusu 
olmaktadır. Bunlardan biri, gıda ve tarım konusundaki arz şoklarıdır. İkincisi ise petrol ve 
doğalgaza bağlı olarak enerji sektöründe ortaya çıkan şoklar ve enerji arz güvenliği konusu-
dur. Son olarak da yükselen piyasaların yüksek oranda büyüme arzusunun ortaya çıkardığı 
tasarruf ihtiyacı ve küresel sermayeye olan ihtiyaçtır.  

 
60’ıncı Cumhuriyet hükümeti, bu konularda da özel sektörle, sivil toplum kuruluşları 

ile yaptığı yoğun görüşme ve çalışmalardan sonra, iyi inisiyatif alanları belirleyerek bazı 
projeleri hayata geçireceğini toplumla paylaştı.  

 
Bunlardan ilkini, bu hafta içinde Salı günü Sayın Başbakanımız Diyarbakır’da “Güney 

Doğu Anadolu Projesi Eylem Planı ve Diğer Bölgelerde Öncelikli Projelerin Hızlandırılması: 
2008-2012” başlığı altında,  oldukça kapsamlı ve büyük miktarda fonun tahsis edildiği bir 
ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme hamlesi başlattı. Enflasyon, büyüme ve istihdam 
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konularında, dünyada da olduğu gibi Türkiye’ de karşılaştığımız en önemli arz şokları gıda ve 
enerjiden gelmektedir. Bu proje ve inisiyatif, Türkiye’nin sahip olduğu imkan ve kaynakları bu 
çerçevede değerlendirme gücüne sahip bulunmaktadır. Bu, finansmanı belirlenmiş, mali 
dengeler çerçevesinde sağlıklı kurgusu yapılmış önemli bir adımdır. Yenilebilir enerji, tarım, 
organik tarım ve giysi, turizm odaklı bu projeler demeti orta vadede temel ihtiyaçları etkin 
şekilde karşılayacak ve makroekonomik temelleri güçlendirecek bir özellik taşımaktadır. 

 
Diğer bir önemli projemiz de, Sayın Başbakan’ımızın Diyarbakır’ da açıkladığı gibi, 

Türkiye’nin ihtiyacı olan tasarruf açığını kapatmak, küresel sermayenin Türkiye’ye girişini 
hızlandırmak için, Hükümetimizin temel önceliklerinden bir olan İstanbul’u uluslararası finans 
merkezi yapma insiyatifimizdir. Türkiye Bankalar Birliği’nin de bu alanda daha önce başlatmış 
olduğu ve bizlere sunduğu kapsamlı bir proje bulunmaktadır. Bu projeyi, para piyasalarını ve 
sermaye piyasalarını derinleştirmeyi, finansal ürün ve hizmetleri, enstrümanları ve araçları 
çeşitlendirmeyi, finansal kurumları evrensel düzeyde küresel rekabete karşı daha güçlü hale 
getirmek için nelerin yapılacağını kapsamlı şekilde ele alacağımız ve bunu takvime bağlaya-
cağımız bir proje olarak görüyoruz. Önümüzdeki günlerde, değişik sektör temsilcileri ile 
görüşüp, reel sektörün, finans sektörünün, kamu sektörünün ve dış ekonomik sektörün 
İstanbul’u bir finans merkezi yapmak için ne düşündüklerini, ne arzu ettiklerini, tercih ve 
önceliklerinin ne olduğunu birlikte belirleyeceğiz.  

 
 Değerli Katılımcılar,  
 
Sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir husus da, temel hedeflerimizin, temel politika-

larımızın, stratejik önceliklerimizin neler olduğudur. 2013 hedefimizi az önce ifade ettim. 2023 
yılı hedefimiz ise; Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye’yi dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri yapmaktır. Hedefimiz, ekonomik olduğu kadar sosyal, kültürel ve 
siyasal açıdan da Türkiye, gerçekten de dünyanın arzu edilen, cazibe merkezi haline gelmiş, 
herkesin tercih ettiği ilk on ülkeden bir tanesi olsun.  

 
Geçmiş dönemde istikrar ile büyüme süreci oluşturduk. Şimdi büyüme ile istikrarı güç-

lendireceğiz. Gerekli büyüme ve istihdam oranını üretecek ekonomik yapı ve ilişkiler 
sisteminin mimarisini birlikte oluşturacağız.  

 
Kısaca sektörel vizyonlarımızdan da bahsetmek isterim. İhracat, verimlilik, üretim ve 

yatırım odaklı bir reel sektör her zaman temel önceliğimiz olmuştur. Yeni dönemde de bu 
önceliği koruyacak teşvik ve düzenleme mekanizmalarına ağırlık vereceğiz. Optimum düzeye 
gelmiş, etkinlik ve verimliliği yüksek, düzenleme-denetleme kapasitesi, yaptırım mekanizma-
ları güçlendirilmiş kamu yönetimi ya da kamu sektörü, kamu sektörü vizyonumuzu şekillendi-
recektir. Türkiye’de faaliyette bulunan ekonomik birimlerin finansal ürün ve hizmet talebini 
evrensel standartlarda karşılayacak, küresel ölçekte rekabete hazır bir finans sektörü temel 
önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bankacılık sektörü, sermaye piyasası ve diğer 
sektörler ayrımı yapmadan, genelde ekonomik birimler neyi arzu ediyorsa, ekonomik 
birimlerin katma değer üretmek için ne tür bir finansal ürün ve hizmet talebi varsa bunları 
sağlayacak bir finans sektörünün oluşması finans sektörü vizyonumuzun ana merkezini 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda İstanbul’un uluslararası finans merkezi haline getirilmesi 
projesine de özel bir önem vermekteyiz. Dış sektörle ilgili temel vizyonumuz ise, aktif bir dışa 
açılma sürecinin güçlendirilmesidir. Temel önceliğimiz mümkün olduğu kadar petrol ve enerji 
dışı dış ticaret dengemizde fazlayı sağlamak, hizmetler dengesindeki fazlayı artırmak, 
yatırımlar konusunda da müteşebbislerimizi yurtdışı yatırımlara hızla yönlendirmektir.  

 
Bu ekonomi politik çerçeveyi sizlerle paylaştıktan sonra, tercih ve önceliklerimizin 

operasyonel açıdan ana başlıklarını da paylaşmak istiyorum. Makro ekonomik istikrarın 
korunması her zaman için birinci temel önceliğimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir. 
Özellikle faktör piyasalarının yapısını ve özelliklerini güçlendirerek, reel sektörün ve finans 
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sektörünün bu açıdan kalitesini artıracak düzenlemelere ağırlık vermek istiyoruz. Piyasa ve 
kamu ekonomisinin optimum dengesini korumaya da özel öncelik vereceğiz. İdari kapasiteleri 
ve düzenlemeleri de bu çerçevede güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Yeni Türk Lirası’nın 
güçlendirilmesi, ulusal tasarrufların artırılması bakımından olmazsa olmaz koşuldur. Bu 
süreçte Yeni Türk Lirası’nın güçlendirilmesine katkı sağlayacak rekabet düzenlemeleri dahil, 
gerekli olan bütün inisiyatifleri yine özel sektörden alacağımız sinyallerle belirlemeye ve 
uygulamaya koymaya devam edeceğiz.  

 
Piyasalarda güven ve istikrarın kalıcı hale gelmesi için hep birlikte neler yapılması ge-

rekiyorsa, şeffaflık, hesap verilebilirlik dahil olmak üzere, geçmiş dönemdeki performansımızı 
daha da artırarak bunu küresel düzeyde benzer ülkelerle aynı seviyeye getirmeyi ve onları da 
geçmeyi, ekonomik açıdan muasır medeniyet seviyesine çıkma arzu ve isteğimizi gerçekleş-
tirmek istiyoruz. Finansal piyasaların istikrarı özellikle küresel türbülansın söz konusu olduğu 
bir dönemde oldukça önemlidir. Gelişmiş ekonomilerde gözlemlediğimiz en kritik tablo, bu 
ülkelerde dokümantasyon eksikliğinin söz konusu olduğu, düzenleme ve denetim kalitesinin 
de oldukça düşük olduğudur. Küresel finansal mimaride de aksaklıklar ortaya çıktığını 
gördüğümüz için finansal sektörün güçlendirilmesine, bunun istikrarının sağlanmasına özel 
bir önem veriyoruz. Temel makro ekonomik dengelerin güçlendirilmesi bağlamında üzerinde 
durduğumuz en önemli konu, sorun olduğunu gördüğümüz en kritik husus, enflasyonu 
düşürme konusundaki arzumuzun ve ısrarımızın devam etmesidir. Merkez Bankası’nın 
operasyonel bağımsızlığı konusunda fazla bir şey söylememize gerek yok. Bunu her zaman 
ifade ettik. Merkez Bankası’nın ve hükümetin temel önceliği, makro dengeleri dikkate alan bir 
perspektif ile enflasyonu makul seviyelere düşürecek tedbirleri almaktır. İkincisi, büyüme ve 
istihdam konusunda teknolojik ağırlığa odaklı bir büyüme elbette rekabet için gerekli. Türkiye 
gibi büyüyen ve nüfusu fazla bir ekonomide, istihdam sorununu çözmede farklı bir enstrüma-
nın da devreye konulması gerektiğini, bunun için de bölgesel ve sektörel düzenlemelerin çok 
kısa süre içinde toplumla paylaşılacağını ifade etmek isterim. İstihdam paketi de bunlardan 
birdir.  

 
Benzer şekilde mali disiplini, bütçe dengelerini ve cari dengeye yönelik gelişmeleri iz-

leyerek atılması gereken adımları, alınması gereken kararları da birlikte alacağız. Sektörel 
performansların güçlendirilmesi de önemlidir; özellikle büyüme trendinde ortaya çıkan 
küresel türbülanstan etkilenme sürecini de dikkate alıp, hangi sektörlerimizin ne tür bir 
düzenlemeye ihtiyacı var, bunu belirlemek durumundayız. Bunu yaparken uzun vadeli, orta 
vadeli perspektifi kaybetmeden değişim ve dönüşüm için gerekli bir stratejiyi oluşturduktan 
sonra uygulamaya koymak, maliyetleri azaltacak önemli bir başarımız olacaktır.  

 
Değerli Katılımcılar, 
 
Böyle bir toplantıda düşüncelerimi sizlerle paylaşmış olmaktan dolayı memnun oldu-

ğumu belirtiyor,  teşekkür ediyorum.  
 
Seçimlerin Türkiye Bankalar Birliği açısından her zaman olduğu gibi, yine katma de-

ğeri yüksek, hem ekonomiye hem de sektöre çok ciddi katkı sağlayacak, yeni bir sürecin de 
başlangıcı olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  
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Türkiye Bankalar Birliği 51'inci Genel Kurulu 

 
Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince’nin 

Açılış Konuşması 
 
 

Giriş  
 
Sayın Bakanım, Değerli Konuklar, Medyamızın Değerli Temsilcileri, Değerli Meslek-

taşlarım, Türkiye Bankalar Birliği’nin Ellibirinci Genel Kurul Toplantısına hoşgeldiniz. Yönetim 
Kurulu ve Denetçilerimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum ve katılmanızdan dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyorum.    

 
Geleneksel olarak, toplantımızın bu bölümünde yakın dönemde ekonomide ve ban-

kacılık sisteminde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, gündemde önemli gördüğümüz 
konuları ve Birliğimiz faaliyetlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.  

 
I. Türkiye Ekonomisinde ve Bankacılık Sisteminde Gelişmeler  
 
Kısa dönemli bir analiz yapıldığında, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sistemi açısın-

dan 2007 yılı, hem yurtiçinde hem de yurtdışında, siyasi ve ekonomik olaylar bakımından son 
derece hareketli geçmiştir. Uluslararası piyasalar açısından bunun nedeni Amerika Birleşik 
Devletleri’nde konut finansmanı alanında başlayan sorunların, finansal piyasalara ve dünya 
ekonomisine olan  olumsuz yansımalarıdır.  

 
Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, bekleyişleri olumsuz yönde etkilemiş, risk algı-

lamasının yukarıya doğru yön değişmesine, belirsizliğin artmasına ve finansal koşulların 
bozulmasına neden olmuştur. İlgili ülkelerin ve uluslararası kuruluşların önceliği, piyasalarda-
ki dalgalanmanın şiddetinin azaltılmasına, tahrip etkisinin sınırlandırılmasına, küresel alanda 
yayılmasının, dolayısıyla krize dönüşmesinin önlenmesine yöneliktir. Dalgalanmanın 
nedenlerinin ve benzerlerinin tekrarlanmaması için alınacak önlemlere ilişkin değerlendirme-
lerin makul bir süre sonra gündeme geleceği aşikardır.  

 
Yaşanan gelişmelere ilişkin belirtmek istediğim bazı hususlar var. Birincisi, bu kez o-

layların gelişmiş ülkelerde patlak verdiği, merkezinin banka dışı finansal kurumlar olduğu, 
finansal sektörün tüm kurumlarını ilgilendirdiği, uluslararası boyutta hızla bulaşıcı nitelik 
taşıdığı, risk yönetiminde başarılı olan  kurumların dalgalanmadan daha az etkilendiğidir. 
İkincisi, sadece bankacılık ağırlıklı bir düzenleme ve denetim yapısının risklerin yönetilme-
sinde ve finansal sektörde istikrarın sürdürülmesinde yeterli olmadığıdır. Diğer önemli husus 
ise krizin algılanmasının, yönetiminin ve sonuçlarının çözüme kavuşturulmasının bir bütün 
olarak ele alınmasının ve bu alanda hem ulusal bazda hem de uluslararası alanda işbirliğinin 
sağlanmasının, istikrarı temin eden bir ekonomik ortamın yaratılmasının, her alanda 
şeffaflığın iyileştirilmesinin ve risk yönetimi kültürünün geliştirilmesinin çok önemli hale 
geldiğidir.  

 
Uluslararası finansal piyasalarda yaşananlar yanında, enerji, tarım ve temel girdi ola-

rak kullanılan hammadde fiyatlarındaki hızlı artışın enflasyon, büyüme ve gelir dağılımı 
üzerindeki bozucu etkisinin son dönemde dünya ekonomisinde yaşanan olumlu performansı 
ve istikrarı tehdit ettiği de aşikardır. Bu nedenle, kısa dönemli de olsa, büyümeye ilişkin 
tahminler tahminler, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde büyüme hızının 
yavaşlayacağını göstermektedir.  

9 



Ersin ÖZİNCE  

Dışarıdaki gelişmeler ve içerideki siyasi hareketlilik ülkemizde de beklentileri ve önce-
likleri değiştirmiş, istikrarı öngören politikaların uygulanmasını zorlaştırmış, dolayısıyla 
performansın iyileşmesini sınırlandırmıştır. 2002-2006 döneminde ortalama yüzde 7,4 olan 
büyüme hızı 2007  yılı sonunda yüzde 4,5’e yavaşlamıştır. Büyümenin yavaşlamasında tarım 
sektöründe yaşanan daralma yanında iç talepte, özellikle özel sektörde sabit sermaye 
yatırımlarındaki duraklama etkili olmuştur.  

 
Yurtiçi tasarruf eğilimi hızlı bir düşüşün ardından 2007 yılında sınırlı da olsa yüksel-

miş ve gayri safi milli hasılanın yüzde 17,3'ü düzeyinde gerçeklemiştir. Tasarruf oranı, 2001 
yılından sonra özel sektörde ilk kez artmış, kamuda ise düşmüştür.  

 
Tasarruf açığı, özel sektör yatırımlarındaki yavaşlamanın da etkisiyle yavaş da olsa 

küçülmüştür. Ne var ki, özel sektörde tasarruf açığının küçüldüğü bir dönemde bu kez kamu 
kesimi tasarruf fazlası açığa dönmüştür. Bu nedenle toplam tasarruf açığında önemli bir 
iyileşme gerçekleşmemiş ve açığın gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 7,1 düzeyinde 
kalmıştır. Uluslararası sermaye hareketlerinin yavaşladığı bir dönemde, yurtiçi tasarruf 
oranının artırılmasına ve tasarruf açığının sınırlandırılmasına özellikle hassasiyet gösterme-
miz gerekmektedir. Tasarruf açığının düzeyi ve finansmanı hem istenmeyen şokların 
azaltılması hem de fiyat istikrarı açısından yüksek bir öneme haizdir.  

 
Hassasiyet göstermemiz gereken diğer konu enflasyonun düzeyi ve eğilimidir. Enf-

lasyon, 2006 yılının ikinci yarısından itibaren yeniden yükselme trendine girmiştir. Açık 
enflasyon hedeflemesinin uygulandığı ikinci yılda da tüketici enflasyonu, hedefin yaklaşık iki 
katı düzeyinde, yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir. Tarımda yaşanan olumsuz koşullar yanında, 
enerji fiyatlarının artması, yurtdışı piyasalarda enflasyonun yükselmesi, YTL’nin değer 
kaybetmesi ve parasal genişleme fiyat istikrarının sağlanmasını olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Yüksek enflasyonun, ekonomik, sosyal ve kültürel, her açıdan neden olduğu yıkıcı etki ve 
düşürülmesi için yapılan fedakarlıklar göz önüne alındığında, fiyat istikrarının sağlanmasında 
daha fazla gayret gösterilmelidir. Bu konuda her kesime önemli sorumluluklar düşmektedir.  

 
Merkez Bankası son dönemde yaptığı açıklamalar ile enflasyon hedefini değiştirme-

miş, ancak tahminlerini yukarıya doğru revize etmiştir. Bozulan beklentileri öncelikle 
enflasyon tahminine yaklaştırmak için parasal sıkılaştırmaya yönelik önlemler açıklamıştır. 
Nitekim, kısa süreli bir düşüşün ardından, politika faizleri 2008 Mayıs döneminde yeniden 
yükseltilmiştir.  

 
Merkez Bankası, parasal büyüklükleri döviz alımları yoluyla genişletirken, YTL işlem-

leri yoluyla sınırlandırmıştır. Banka likiditeyi kontrol etmek amacıyla yıl boyunca piyasalara 
borçlu kalmıştır. Açık piyasa işlemleri yoluyla yapılan borçlanmanın vadesinin uzatılmasını 
teminen üç aylık vadelerde likidite senedi ihraç edilmiştir. Döviz alım ihaleleri yoluyla yaklaşık 
olarak 9,5 milyar dolar tutarında talep yaratılmış, döviz rezervleri 71 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Net döviz pozisyonu 12 milyar dolar artarak 32,8 milyar dolara ulaşmıştır. Bu 
dönemde YTL başlıca paralar karşısında değer kazanmaya devam etmiştir. Ancak, 2007 
yılının son çeyreğinden itibaren sermaye girişi yavaşlamış, döviz arz fazlası düşmüş, likidite 
azalmaya başlamıştır. Bu gelişmeler öncelikle para ve sermaye piyasalarına yansımış, ikinci 
piyasalarda faiz oranları yükselirken, hisse senedi fiyatları gerilemiştir.  

 
2007 yılında sadece fiyat istikrarında değil mali disiplinin sürdürülmesinde de göreli 

bir kırılma gerçekleşmiştir. 2006 yılındaki sıkı disiplin 2007 yılında aynı ölçüde sürdürüleme-
miştir. Bütçe açığı büyümüştür. Bunda, 2006 yılının ikinci yarısında faiz oranlarının yüksel-
mesi nedeniyle faiz harcamalarındaki artış yanında 2007 yılında faiz dışı giderlerdeki 
hızlanma etkili olmuştur. Buna rağmen, kamu kesimi dengesi son üç yılda fazla vermeye 
devam etmiş ancak, kamu kesimi fazlasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 2,6’dan 
yüzde 0,1’e düşmüştür.  
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Kamu kesimi dengesinde fazlanın sınırlı da olsa sürdürülmesi sayesinde kamu kesimi 
borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı gerilemeye devam etmiştir. Bu oran yüzde 
30'a, toplam kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 41’e düşmüştür. 
Hazine’nin dikkatli yönetimi sayesinde iç borç stoku içinde nakit dışı borç stokunun payı 
azalırken, piyasaya olan borçların payı yükselmiş, sabit faizli kağıtların payı artmış, döviz 
kurlarındaki veya faiz oranlarındaki değişmelere duyarlı kağıtların payı  düşmüştür.  

 
Kamunun borçlanma ihtiyacının düşmesi finansal sektör üzerindeki baskının da a-

zalmasını sağlamıştır. Nitekim, iç borç stokunun geniş anlamda para talebi ile yerli ve 
yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetleri talebinin toplamına oranı 2002 yılına göre 
30 puan düşerek 2008 Mart döneminde yüzde 54'e gerilemiştir. Diğer bir deyişle, kamunun 
finansal sektörde baskısı azalmıştır. Bunda yatırımcıların YTL cinsinden araçlara ve Devlet iç 
borçlanma senetlerine olan talebinin artması da olumlu bir katkı sağlamıştır. Diğer taraftan, 
son iki çeyrekte dikkati çeken en önemli gelişme, yurtdışı yerleşiklerin sermaye piyasalarında 
özellikle Devlet iç borçlanma senetleri portföylerini küçültmeleri olmuştur.  

 
İlk yarıda, siyasi gelişmelerden, üçüncü çeyrekten itibaren uluslararası piyasalardaki 

dalgalanmalardan kaynaklanan nedenlerle belirsizliklerin artmasına rağmen, YTL’ye olan 
talep 2007 yılında da devam etmiştir. (Sunum 16: Finansal varlıklar) Nakit, mevduat ve 
sermaye piyasası araçlarından oluşan finansal varlıkların gsyih’ya oranı 8 puan artarak  2007 
sonu itibariyle yüzde 111 olmuştur.  2007 sonu itibariyle, para ve para benzeri araçların gayri 
safi yurtiçi hasıla'ya oranı yüzde 40, sermaye piyasası araçlarının oranı ise yüzde 71 
olmuştur. Sermaye piyasası araçlarından hisse senetlerinin piyasa değeri ilk kez bono ve 
tahvil stokunu geçmiştir. Kamunun dışlama etkisi ve vergisel yükler nedeniyle özel sektör 
tarafından ihraç edilen tahvil ve bono stoku sıfıra yakındır.  

 
Yabancı para ikamesinde düşüş durmuş, hatta 2006 yılının ikinci yarısından itibaren 

tersine dönüş olmuş  ve bu eğilim 2007 yılının ilk yarısında da sürmüştür. Gerçek kişilerin 
döviz mevduat hesapları 2008 yılının ilk dört ayı sonunda 68 milyar dolara, toplam döviz 
mevduat hesapları ise 97,6 milyar dolara yükselmiştir. Döviz mevduatının toplam mevduat 
içindeki payı yüzde 36 düzeyindedir.  

 
Yerleşiklerin yabancı para talebi bankaların döviz cinsinden likidite tercihlerini de etki-

lemiş, iç talepteki yavaşlamanın da etkisiyle kredi stokundaki büyüme hızı  2007 yılının ilk 
yarısında da yavaşlamaya devam etmiştir.  Nitekim, kredi stokunun büyüme hızı 2006 yılının 
ilk yarısı sonunda yüzde 61 iken hızla ivme kaybetmiş, 2007 yılının ilk yarısı sonunda yüzde 
20'ye yavaşlamıştır. Kredi stoku 2007 yılının ikinci yarısında yeniden hızlanmış, yıl sonunda 
yüzde 26, 2008 Nisan sonunda ise yüzde 37 olmuştur. Benzer şekilde, toplam mevduat 2007 
yılının ikinci yarısından itibaren yeniden hız kazanmıştır.  

 
Banka dışı kesimlerin yurtdışından borçlanmaları artmaya devam etmiştir. Bu kesim-

lerin dış borç stoku, Türkiye'deki bankalardan kullanılan yabancı para kredilerin oldukça 
üzerindedir. Nitekim, 2007 yılında banka dışı kesimlerin Türkiye'deki bankaların yurtiçi ve 
yurtdışı şubelerinden kullandıkları yabancı para krediler 51 milyar dolar iken yurtdışındaki 
bankalardan kullandıkları krediler 72 milyar dolar olmuştur. Bunun başlıca nedenleri 
Türkiye'deki vergisel yükler ve yurtiçindeki bankaların döviz kredisi açmalarının sınırlandırıl-
masıdır.  

 
Banka dışı kesimler tarafından kullanılan dış borçlanma sermaye girişinin de hala ö-

nemli bir bölümünü oluşturmaya devam etmektedir. 2007 yılında özelleştirmenin hızlanması, 
yurtdışı yerleşiklerin banka ve banka dışı kurumlara olan doğrudan ve hisse senedi yatırımla-
rı sermaye girişini desteklemiştir. Öte yandan, 2007 yılının ikinci yarısından itibaren net 
sermaye girişinde dikkati çeken bir yavaşlama görülmektedir. Yurtdışında yerleşiklerin tahvil 
ve bono portföylerinden net çıkış  olmuştur. Bu eğilim 2008 yılının ilk çeyreğinde de devam 
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etmiştir. Sermaye girişinin yavaşlaması yanında dikkatinizi çekmek istediğim konulardan bir 
tanesi dış borç yaratmayan girişlerin azalması diğeri ise döviz arz fazlasının düşmesidir. 
Nitekim döviz rezervlerindeki artış 2007 yılının ilk yarısı sonunda 24 milyar dolar iken 2007 
yılı sonunda 11,5 milyar dolar, 2008 yılının ilk çeyreğinde ise 4,4 milyar dolar olmuştur.  

 
Dış borç stoku 2002 yılına göre yaklaşık iki katına yükselmiş ve 2007 yılı sonunda 

247 milyar dolara ulaşmıştır. Artışın tamamına yakını özel kesimden kaynaklanmıştır. 
Nitekim toplam borç stoku 117 milyar dolar artarken bunun 115 milyar doları özel sektöre 
aittir. Finansal kurumların dış borç stoku 10 milyar dolardan 57,6 milyar dolara, finansal 
olmayan kurumların dış borç stoku ise 33,6 milyar dolardan 100,5 milyar dolara ulaşmıştır. 
Bu dönemde, dış borç stoku içinde özel sektörün payı yüzde 33’ten yüzde 64’e sıçramıştır. 
Dış borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı kamu kesiminde yüzde 28’den yüzde 11’e 
gerilerken, özel kesimde yüzde 18,7’den yüzde 24’e yükselmiştir.   

 
Uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etkisi ve ekonominin performansındaki değiş-

me İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) hisse senetleri işlem gören şirketlerin 
piyasa değerine de yansımıştır. Nitekim şirketlerin piyasa değeri 2007 yılı sonunda 290 
milyar dolara yükseldikten sonra, 2008 yılının ilk çeyreğinde 190 milyar dolara gerilemiştir. 
Piyasa değerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 28 ile 2001 yılı düzeyinin altına 
düşmüştür.  

 
II. Ekonomideki Gelişmelerin Bankacılık Sistemine Yansıması*  
 
Değerli Konuklar, bu bölümde ekonomideki gelişmelerin bankacılık sistemi üzerine 

yansımalarını değerlendirmek istiyorum.  
 
Türkiye'de finansal sektörde aracılık işlemleri hala geleneksel bankacılık hizmetleri 

ağırlıklıdır. Bankaların aktif toplamının sektördeki payı yüzde 88 düzeyindedir.  
 
Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam aktifleri, 2008 Mart iti-

bariyle 612 milyar YTL, dolar bazında ise 468 milyar dolar olmuştur. Toplam aktiflerin gayri 
safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 68 civarında olduğunu tahmin ediyoruz.  Bu oran 2002 
yılına göre 6 puan artmıştır. Bilanço dışı işlemler 2008 Mart sonu itibariyle 459 milyar YTL 
olmuştur. Bunun yüzde 50'sini türev işlemler, yüzde 15'ini teminat mektupları oluşturmuştur.  

 
Bankacılık sisteminde son dönemde yaşanan gelişmelerin en önemli yansıması temel 

bilanço kalemlerindeki seyrin değişmesidir. 2008 Mart itibariyle, kredilerin gayri safi yurtiçi 
hasılaya oranı 2002 yılına göre yüzde 19’dan yüzde 34’e yükselmiştir. Buna karşılık,  menkul 
kıymetlerin oranı 5 puan düşüşle yüzde 20’ye gerilemiştir. YTL mevduatın oranı yüzde 
17’den yüzde 27’ye yükselmiş, yabancı para mevduatın oranı ise yüzde 25’ten yüzde 15’e 
gerilemiştir.  

 
Bu noktada üzerinde hassasiyetle durmak istediğim konu, ekonomide istikrarın sağ-

lanması, öngörülebilirliğin artması ve kamunun dışlama etkisinin azalmasının bankaların 
davranışlarına olan etkisidir. Nitekim kamu kesiminin borçlanma ihtiyacı azalırken kredi stoku 
hızla büyümüştür. Böylece bankacılık sistemi özel sektörü fonlayarak ekonomik büyümeyi 
desteklemiştir.   
 

2008 Mayıs itibariyle toplam banka sayısı 50, Birliğimizin üyesi olarak faaliyet göste-
ren banka sayısı 46'dır. Katılım bankalarının sayısı ise 4’dür. Bankacılık sisteminde  
33 mevduat bankası, 13 kalkınma ve yatırım bankası faaliyetini sürdürmektedir. Mevduat 
bankalarının 3 tanesi kamusal, 11 tanesi özel, 18 tanesi yabancı sermayeli banka, 1 tane ise 
Fon bankasıdır.  
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2008 Mart itibariyle, toplam aktifler içinde, kamusal sermayeli mevduat bankalarının 
payı yüzde 29, özel sermayeli mevduat bankalarının payı yüzde 52, yabancı sermayeli 
mevduat bankalarının payı yüzde 16’dır. Kalkınma ve yatırım bankalarının payı ise yüzde 
3'tür. 

 
Bankacılık sisteminde 2007 yılı sonu itibariyle halka açıklık oranı yüzde 18 düzeyin-

dedir. Bu oran kamu sermayeli mevduat bankalarında yüzde 14, özel sermayeli bankalarda 
ise yüzde 30’dur. Borsada işlem gören hisseler hariç olmak üzere, ağırlıklandırılmış hesap-
lamaya göre yurtdışı yerleşik yatırımcıların toplam aktifler içindeki payı yüzde 25 olmuştur.  

 
Bankalarda çalışan sayısında ve şube sayısında 2003 yılının son çeyreğinden itiba-

ren hızlı bir artış trendi vardır. 2008 Mart itibariyle bankacılık sisteminde çalışanların sayısı 
163 bin kişi, şube sayısı ise 7.852 olmuştur. Şube sayısı tarihsel olarak en yüksek düzeyine 
ulaşmıştır. Çalışanların yüzde 63'ü, şubelerin ise yüzde 47'si İstanbul, Ankara ve İzmir'de 
bulunmaktadır. 

 
Şube sayısındaki artış yanında, alternatif işlem kanallarında ve kullanımında da artış 

sürmektedir. 2008 Mart sonu itibariyle, ATM sayısı 19.500’e, POS cihazı sayısı ise 1 milyon 
500 bine ulaşmıştır. Banka kartı sayısı 56 milyonu, kredi kartı sayısı 38 milyonu aşmıştır. 
İnternet bankacılığı hizmetlerine kayıtlı bireysel müşteri sayısı 10 milyon, kurumsal müşteri 
sayısı ise 1,5 milyon civarındadır. Banka ve kredi kartları ile yapılan işlem hacmi 291 milyar 
YTL’ye ulaşmıştır ki bu gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 33'ünü oluşturmaktadır.  İnternet 
üzerinden yapılan işlem hacmi ise yatırım işlemlerinde 50 milyar YTL, finansal işlemlerde ise 
140 milyar YTL olmuştur.  

 
Bankacılık sektöründe yoğunlaşma, 2002 yılına göre artış eğilimindedir. Toplam aktif-

lere göre yoğunlaşma ilk beş bankada yüzde 62'ye, ilk on bankada ise 85'e yükselmiştir. İlk 
on banka mevduatta yüzde 89, kredide ise yüzde 83 oranında pazar payına sahiptir. 

 
Bilanço içinde, YTL varlıkların payı yüzde 69, YTL kaynakların payı ise yüzde 65 ol-

muştur. 2002 yılı ile karşılaştırıldığında YTL aktiflerin payı 12 puan, YTL kaynakların payı ise 
15 puan artmıştır. Toplam kredilerin yüzde 72’si, toplam mevduatın ise yüzde 64’ü YTL 
cinsindendir. Güçlü YTL talebi kur riskinin de düşürülmesini sağlamıştır. Yabancı para net 
genel pozisyonu 2008 Mart itibariyle 706 milyon dolar düzeyinde fazla vermiştir.  

 
Bilanço dağılımında en çarpıcı gelişme kredilerin payındaki hızlı yükselme olmuştur. 

Kredilerin payı 2002 yılına göre bir kat artarak 2008 yılının ilk çeyreğinde yüzde 50’ye 
ulaşmıştır. Özel karşılık öncesi sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3,1 düzeyin-
dedir. Sorunlu kredilerin yüzde 88’i için karşılık ayrılmıştır. İştirakler, bağlı değerler ve karşılık 
sonrası sorunlu kredilerden oluşan duran aktiflerin bilanço içindeki payı azalmaya devam 
etmiş ve yüzde 7,7’den yüzde 2,9'a gerilemiştir. 

 
2008 Mart itibariyle nakit krediler içinde bireysel kredilerin payı yüzde 33, KOBİ’lerin 

payı ise yüzde 28 olmuştur. Kredi kullanan KOBİ sayısı 1,5 milyonu aşmıştır. Bireysel 
kredilerin büyümesinde özellikle konut ve ihtiyaç kredilerindeki artış etkili olmuştur. Her iki tür 
kredi toplam içinde yüzde 11 oranında eşit paya sahiptir. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş 
alacaklar son dönemde artış eğilimi göstermekle birlikte sorunlu kredilerin oranı yüzde 2,9 
düzeyindedir. Bu oran tüketici kredilerinde yüzde 2,5, kredi kartlarında ise yüzde 6,6’dır.  

 
Mevduatın kredilere dönüşme oranı 2002 yılında yüzde 38 iken 2008 Mart döneminde 

yüzde 82’ye çıkmıştır. Kaynaklar içinde YTL mevduatın payı yüzde 39, yabancı para 
mevduatın payı ise yüzde 22 olmuştur. Yurtdışından sağlanan kredilerin payı ise yüzde 12 
olmuştur. Yurtdışından uzun vadeli borçlanma sayesinde kaynakların vade yapısı uzamış 
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olmakla birlikte, mevduatın ortalama vadesinin 3 ay olması nedeniyle kaynaklar çok kısa 
vadeli kalmaya devam etmiştir.   

 
Özkaynaklar son beş yılda büyümeye devam etmiş ve 2008 Mart döneminde 73 mil-

yar YTL, (61,5 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmiştir. Özkaynaklardaki büyüme yanında, 
duran aktiflerin nominal olarak aynı kalmasına bağlı olarak serbest özkaynaklar 10 kat 
artarak 54 milyar YTL'ye (45 milyar dolara) yükselmiştir.  

 
Sermaye yeterliliği standart rasyosu yavaş da olsa düşmeye devam etmiş ve yüzde 

17,4 olmuştur. Oran BDDK’nın talep ettiği yüzde 12’nin üzerindedir. Bunda, bankaların 
bilanço yapısındaki değişmeye bağlı olarak risk katsayısı daha yüksek olan varlıkların 
payının artması yanında,  operasyonel risklerin de hesaplamaya dahil edilmesi rol oynamış-
tır.  

 
Bilanço yapısında ve risk yapısındaki değişme beklendiği gibi karlılığı da  etkilemiştir. 

Özkaynak karlılığı 2007 yılı sonunda yüzde 19,6, Mart 2008 döneminde ise yüzde 24,6 
olmuştur. Özkaynak karlılığı, son iki yılda, Devlet iç borçlanma senetleri ortalamasının az da 
olsa üzerinde kalmaya devam etmiştir. Buna rağmen, enflasyonun düzeyi, risk düzeyi ve 
Avrupa Birliği'ndeki bankacılık sektörünün özkaynak karlılığı ile karşılaştırıldığında perfor-
mansın daha da iyileşmesi beklenmelidir. 

 
Ekonomide olduğu gibi, bankacılıkta da performans değişikliği finansal kurumların pi-

yasa değerine yansımıştır. Hisse senetleri Borsada işlem gören finansal kurumların piyasa 
değeri 2007 yılı sonunda 116 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak, 2008 yılının ilk dört aylık 
döneminde düşüş yaşanmıştır. Finansal kurumların piyasa değeri Borsada işlem gören 
şirketlerin piyasa değerinin yaklaşık olarak yüzde 40'ı düzeyindedir.  

 
Görüldüğü gibi, bankacılık sektörünün performansının değerlendirilmesinde kullanılan 

temel göstergeler, bankacılık açısından 2007 yılının, hatta 2008 yılının ilk çeyreğinin olumlu 
geçtiğini göstermektedir. Bankacılık sistemi, büyümektedir, daha güçlüdür; ekonomik 
büyümeye daha fazla katkı yapmaktadır ve şoklara dayanma gücü artmıştır.  

 
Son dönemde yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, uluslararası göstergelere göre 

ülkemizde hem bankacılık sistemi hem de sermaye piyasası henüz büyüme aşamasındadır. 
Başka bir açıdan bakıldığında Türkiye’de finansal sektör yüksek bir büyüme potansiyeline 
sahiptir. Avrupa Birliği ülkelerinde ve gelişmekte olan ülkelerde banka sisteminin aktif 
büyüklüğü ve kredilerin milli gelire oranı ülkemizdeki büyüklüklerin üzerindedir. Ülkemizde 
finansal sektörün  henüz küçük ölçekte ve sığ olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle, finansal 
sektör ekonomik ve politik gelişmelerden kolayca etkilenebilmektedir. Özel kesim bu 
piyasalardan uzun vadeli kaynak yaratamamaktadır. Finansal sektörün büyümesi ve sağlıklı 
olarak çalışmasında ekonomik istikrar, tasarruf düzeyinin artırılması ve finansal sektörün 
etkin denetimi yanında, düzenlemelerin istikrarlı, birbirleriyle uyumlu, ekonomik realiteye ve 
uluslararası standartlara uygun olması çok önemlidir.  

 
III. Gündemdeki Konular ve Beklentiler 
 
Sayın Bakanım, Değerli Konuklar, bu bölümde gündemimizdeki önemli konular hak-

kında bilgi vermek ve beklentilerimizi sunmak istiyorum.  
 
Ülkemizde bazı düzenleme ve uygulamalar finansal sektörün büyümesini maalesef 

desteklememektedir. Bu olumsuzluklar büyümeyi sınırlandırmakta, ürün çeşitlenmesini 
engellemekte ve risk yönetimini zorlaştırmaktadır. Daha da önemlisi, Türkiye’deki bankaların 
yurtdışındaki bankalar karşısında rekabet gücünün zayıflamasına neden olmaktadır. Bu 
nedenle aşağıdaki hususları Hükümetimizin değerlendirmesine sunmak istiyoruz. 
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Bankacılık Kanunu'nun, hukukun ve ekonominin temel ilkeleri, uluslararası uygulama-
lar ve yeniden yapılanma sonrasındaki gelişmeler doğrultusunda normalleştirilmesini talep 
ediyoruz. Kanun değişikliğinin gündeme alınması bizleri memnun etmiştir. 

 
Finansal piyasaların gelişmesinin önündeki engellerden en önemlisi vergidir. Bazı dü-

zenlemelerin şeffaf ve anlaşılır olmaması uygulamada ve denetimlerde tereddütlere ve 
sorunlara neden olmaktadır. Stopaj, banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi uygulamalar ile 
yatırım araçlarının vergilendirilmesindeki farklılıklar finansal sektörün likidite yaratmasını ve 
ürünlerin çeşitlenmesini engellemekte, ülkemizdeki kurumlar aleyhine haksız rekabete neden 
olmaktadır. Bu alanlar uluslararası uygulamalar, bankacılık sektörünün ve kredi kullananların 
rekabet gücünün iyileştirilmesini, yatırım araçları ve yatırımcılar arasında benzer vergilemeyi 
hedefleyen bir yaklaşım içinde ele alınmalı ve netleştirilmelidir. Bu konuda başlatılan 
çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını talep ediyoruz.  

 
Son dönemde, aracılık maliyetlerinin düşürülmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır. 

Bu nedenle teşekkür ederiz. Yüklerin düşürülmesine yönelik çabaların sürdürülmesini ve 
aracılık maliyetlerinin düşürülmesi için bir takvimin açıklanmasını talep ediyoruz. Hükümeti-
mizin kayıtdışılık ile mücadelesini olumlu buluyoruz ve destekliyoruz.  Kayıtdışılık, faaliyetleri 
kayıt içinde olan, rekabete açık sektörler ve işletmeler açısından en önemli haksız rekabet 
nedenidir. 

 
Uluslararası alanda rekabeti bozan diğer önemli konular; yurtiçinde yerleşik finansal 

kurumların yabancı para kredi açmalarının sınırlandırılması, kamu bankaları ile özel bankalar 
arasında haksız rekabete neden olan düzenlemeler, kamu hazinedarlığı uygulaması, 
sermaye yeterliliği rasyosunun yüzde 12 düzeyinde tutulması, bağlı kredi ilişkisi olmadığı 
halde bankaların ayıplı maldan sorumlu tutulması, konut kredilerinin tüketici kredisi kapsa-
mında sayılması, kredi kartı azami haddi ve gecikme faiz oranlarına sınırlama uygulamasıdır.  

 
Sadece bankacılık sistemini değil, kamuyu ve özel sektörü de çok yakından ilgilendi-

ren Basel II konusunda bilgilendirme ve hazırlık çalışmalarının tüm kesimleri kavrayacak 
şekilde yapılması hayati öneme sahiptir. Sektörümüzün bu konudaki beklentisi kredi notu 
yükselinceye kadar, ülke tercihlerinin, uluslararası düzenlemelerin izin verdiği ölçüde 
ekonominin, bankacılığın ve sanayinin özellikleri dikkate alınarak, ülkemizin çıkarları 
doğrultusunda belirlenmesidir.  

 
Borçlar Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı gerek sözleşmelerin niteliği gerekse kefa-

let hükümleri açısından ticari ilişkilerde kaosa neden olabilecek ve geriye yönelik hükümler 
getirmektedir. Mevcut mevzuat çerçevesinde alacaklılar ile borçlular arasında yaşanan 
ihtilaflar, aşırı iş yüküne bağlı olarak adalet sisteminin yavaş çalışmasından dolayı uzun 
süreçlerde sonuçlanabilmektedir. Bu süre içerisinde alacakların değeri hızla düşmektedir. 
Diğer taraftan, hukuki düzenlemelerin özellikleri gereği muğlak ve çoğu zaman yoruma açık 
olmasından dolayı, taraflar arasında ihtilaf yaşanması halinde tarafların iradelerini açıklayıcı 
olmasını teminen, sözleşmeler daha kapsamlı  yapılmaktadır. Bu nedenlerle bankalar, bir 
yandan kaynak sağladıkları kesimlerin güveninin kazanılmasını ve risklerin iyi yönetilmesini 
gözetirken, bir yandan da ekonomik faaliyetin finansmanını sürdürmek amacıyla özel şartlara 
gereksinim duymaktadırlar.  

 
Piyasa mekanizmasının geçerli olduğu ekonomilerde, ekonomik faaliyetin etkin ve 

sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi için piyasaların daha iyi işlemesine, rekabetin iyileştirilmesi-
ne, yaratıcılığın ve gelişmenin özendirilmesine öncelik verilir. Bu nedenle, düzenlemelerin 
öngörülebilir, kolay anlaşılır ve uygulanabilir, uluslararası iyi örnekler, hukukun ve ekonomi-
nin temel prensipleri ile uyumlu, risklerin daha iyi yönetilmesini destekleyen, uluslararası 
rekabet gücünü arttıran, sözleşme özgürlüğünü sağlayan niteliklerde olması genel kabul 
gören bir yaklaşımdır.  
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Esasen üye olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği’nin ekonomiye ilişkin temel kriterlerin-
den bir tanesi üye ülkelerde işleyen bir piyasa mekanizmasının ve rekabet edebilir kurumların 
varlığıdır. Batı ülkelerindeki düzenlemelerin yasalaşması ve yasalaştırılırken her ülkenin 
gerçeklerini göz önünde tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda verilebilecek en yeni 
örnek 2003 yılında İcra ve İflas Kanununda yapılan değişikliklerle kabul edilen “iflas ertele-
melerinin” bazı borçlular tarafından suistimal edilmesi sonucu, yasa koyucunun amacına 
aykırı şekilde, alacaklıların yıllarca haksız bir şekilde alacaklarını tahsil etmelerini engelleyen 
uygulamalardır. Adalet sistemine ilişkin bir başka talebimiz, finansal sektördeki gelişmelere 
paralel olarak ihtisas mahkemelerinin kurulması ve özel nitelikli konulardaki uyuşmazlıklara 
ilişkin yargı sürecinin kısa sürede tamamlanmasıdır. 

 
Öte yandan, son dönemde, Birliğimizin gündeminde uzun bir süredir yer alan konula-

ra somut çözümler sağlanmıştır. Kambiyo gider vergisi sıfırlanmıştır, kambiyo işlemleri 
basitleştirilmiştir, haciz uygulamalarında elektronik bildirime geçilmesine karar verilmiştir, suç 
gelirleri ile mücadelede finansal kurumların sorumluluğuna, banka sandıklarının sosyal 
güvenlik sistemine devrine ve eski hükümlü çalıştırmaya ilişkin konularda Birliğimiz önerileri 
dikkate alınmış, mevduatta sigorta primi hesaplanması risk esasına göre yapılmaya 
başlanmıştır. Bu nedenlerle Meclisimize, Hükümetimize ve ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz.  

 
Birliğimizin talebi, finansal sektörün sağlıklı olarak büyümesi, derinleşmesi, küresel 

rekabet gücünün yükselmesi, kurumlarımızın piyasa değerinin artması ve ülkemizin uluslara-
rası bir finansal merkez haline gelmesidir. Türkiye’nin ekonomik yapısı, piyasaları, üretim 
gücü, altyapısı, sosyal ve ekonomik hayatı düzenleyen kuralları ve kurumlarıyla pek çok 
açıdan bölgedeki diğer ülkelere göre çok daha fazla olumlu özelliklere sahiptir. Türkiye 
finansal sektörde tecrübeye ve büyüme potansiyeline sahiptir. Ülkemizin bu özellikleri son on 
yılda daha iyi anlaşılmaya ve görülmeye başlanmıştır. Yurtdışındaki yatırımcıların ilgisi 
Türkiye’ye yönelmiştir. Bu dönemde hem finansal sektöre özel bir ilgi olmuş hem de finansal 
sektör daha özel bir konuma gelmiştir.  

 
Birliğimiz Türkiye’nin ve İstanbul'un uluslararası nitelikte bölgesel bir finansal merkez 

olması projesi için bir fizibilite raporunun hazırlatılmasına öncülük etmiştir. Rapor, Birliğimizi 
ziyaret eden ilk Başbakan olan Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştur. 
Raporun sonuçları göstermektedir ki İstanbul bölgesinde güçlü ve doğal bir adaydır ve finans 
merkezi olmasının yaratacağı potansiyel sadece Türkiye için değil, bölge için de çok önemli 
fırsatlar sunacaktır. Hükümetimizin önderliğinde raporun bulgularının hayata geçirilmesi için 
çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda gerekli desteği ve motivasyonu alıyoruz.  

 
IV. TBB'nin Diğer Faaliyetleri 
 
Sayın Bakanım, Değerli Konuklar bu aşamada Birliğimizin diğer çalışmaları hakkında 

kısa bilgi sunmak istiyorum. 
 
Kurumsal kimliğinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Birliğimizin lo-

gosu belirlenmiştir. Üyelerimizin, çalışanlarımızın, diğer paydaşların ve kamuoyunun 
beklentilerinin mümkün olduğunca doğru karşılanması ve faaliyetlerin sürekli olarak iyileşti-
rilmesini teminen Birlik bünyesinde 2006 yılında başlatılan kurumsal iyileştirme çalışmaları 
sürdürülmektedir. Bu çabanın ilk olumlu yansıması kalite yönetiminde "Mükemmellikte 
Kararlılık Belgesinin" alınması olmuştur. "Ulusal Kalite Ödülüne" ulaşmak için çalışmalar  
devam etmektedir.  

 
Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde sürdürdüğümüz  “Çok Yaşa Bebek” projesi 

5'inci yılını doldurmuştur. Bugüne kadar 52 ilde 92 hastaneye cihaz bağışında bulunuldu. 
Yapılan çalışmalar, yaklaşık 15.000 bebeğin hayata tutunduğunu gösteriyor. Projemiz en 
başarılı sosyal sorumluluk projesi alanında ödüller almıştır. Birliğimiz Dünya Gazetesi 
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tarafından 2007 yılının "En Başarılı Sivil Toplum Örgütü" seçilmiştir. 2007 yılında, Birliğimizin 
çağrısı ve üyelerimizin büyük bölümünün katılımı ile Mehmetçik Vakfına bağış yapılmıştır.  

 
Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Balkan ülkeleri bankalar birlikleri forumuna 

aktif olarak katılım sağlanmıştır. Türk Cumhuriyetleri bankalar birliklerinin temsilcilerinin 
katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Birliği ile 
Kuzey Kıbrıs'ta eğitim programı uygulamaya başlanmıştır. 

 
Bireysel bankacılık hizmetlerinde artış ve müşteri odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde 

Birliğimiz bünyesinde "Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti" oluşturulmuştur. Bankacılık etik 
ilkelerinin daha iyi uygulanmasını teminen etik komisyonu kurulmuştur. Kurumsal kredi kayıt 
sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Risk kayıt merkezinin 
faaliyetini Birliğimiz koordinasyonunda sürdürmesine ilişkin hazırlıklar önemli ölçüde  
tamamlanmıştır.  

 
Birliğimiz, TRLIBOR, dolandırıcılık eylemlerine karşı işbirliği ve mücadele, müşterilerin 

bilgi edinme başvurularının yanıtlanması, türev ürünler ve vergilendirilmesi, basının bilgilendi-
rilmesi, EFT-EMKT, kambiyo, internet bankacılığı ve IBAN, dış ticaret e-belge çalışmaları, 
swift, emisyon, sosyal projeler, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik istatistik raporlama, 
eğitim gibi alanlarda, üyelerimizin de katılımı ve desteği ile çalışmalarını sürdürmüştür.  

 
Bankacılık sistemini doğrudan ilgilendiren bir çok konuda üyelerimizin ve zaman za-

man diğer kurumların da katılımıyla oluşturulan ortak çalışma grupları çalışmalarımıza önemli 
katkılarda bulunmuşlardır. Üyelerimize ve tüm arkadaşlarımıza katkılarından dolayı ayrı ayrı 
teşekkür ederiz. Düzenlemelerde, gerek taslak çalışmaları aşamasında gerekse Meclis 
görüşmelerinde Birliğimiz görüşlerinin dikkate alınması hususunda yoğun bir çaba harcan-
mıştır.  

 
Yönetim Kurulumuz gündemdeki tüm konuları yakından takip etmiştir. Üyelerimizin de 

katılımıyla oluşturulan Birliğimiz görüş ve değerlendirmeleri ilgili kişilere ve kurumlara 
iletilmiş, dikkate alınması konusunda yoğun bir gayret gösterilmiştir. Bu vesileyle Meclisimize, 
Hükümetimize, ilgili Bakanlığımıza, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta 
olmak üzere kamu kurumları ve sektör temsilcileri ile yakın  çalışmalar yapılmıştır. Kendileri-
ne gösterdikleri anlayış ve Birliğimiz çalışmalarına sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. 

 
Değerli Meslektaşlarım, 
 
Dünya ekonomisinde çok ciddi bir süreç yaşanmaktadır. Mevcut veriler, uluslararası 

gelişmelere ilişkin gerçekçi tahminler yapılması için henüz yeterli değildir. İlgili ülkelerin ve 
uluslararası kuruluşların açıklamaları ve aldıkları önlemler çok yönlü olarak değerlendirilmeli-
dir. Yatırımcıların daha seçici davranacağı ve risklerin değerlendirilmesinin değiştiği bir 
dönemde istikrarın sürdürülmesi yönündeki adımlar ülkemizin daha pozitif yönde farklılaşma-
sını sağlayacaktır. Önceliğimiz, makro dengelerin sağlam ve kalıcı olarak kurulması ve 
istikrarın sürdürülmesi çabalarını desteklemek olmalıdır.  

 
Finansal istikrarın sürdürülmesi ve kurumların performanslarının iyileşmesi, yönetile-

bilir risklerin alınmasına ve üstlenilen risklerin iyi yönetilmesine bağlıdır. Bu prensibe her 
sektör dikkat etmelidir. Sektörümüzün ve mesleğimizin itibarını korumaya özen göstermeliyiz. 
Rekabeti bozan, rasyonel olmayan ve bankacılık mesleği ile bağdaşmayan uygulamalardan 
kaçınmalıyız. Kurumlarımızın daha güçlü, karlı ve sağlıklı bir yapıda büyümesine ve 
değerinin artmasına gayret etmeliyiz. Müşterilerimizin de hak ve çıkarlarını da gözeten bir 
yaklaşım içinde olmalıyız. Ekonomik alanda olduğu gibi sosyal alanda da ülkemizin geleceği-
ne katkıda bulunacak projeleri desteklemeye devam etmeliyiz.  
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Sayın Bakanım, Değerli Konuklar 
 
2008 yılında Birliğimiz yarım asırlık bir Kurum oldu. Bu vesile ile hazırlattığımız “50’nci 

yıl” logosunda yer alan kırmızı renkli köşegen formun parçalı yapısında “50” rakamını 
görebiliriz. “50” rakamının dört bir yanında görünen oklar 50 yıllık süre içindeki büyümeyi ve 
gelişmeyi anlatmaktadır. 

 
1958 yılında günümüze ulaştığımız bazı büyüklükler hakkında kısaca bilgi vermek is-

tiyorum. Toplam aktifler 1959 yılında 8 milyar dolar iken yaklaşık 56 kat artarak 2008 Mart 
sonunda 469 milyar dolara ulaşmıştır. Mevduat 94 kat, krediler 57 kat, özkaynaklar ise 55 kat 
artmıştır. Bu dönemde, milli gelir yaklaşık olarak 28 kat büyümüştür.  

 
Nüfusa oranla bankalaşma oranımızda da önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Bir şubeye 

düşen kişi sayısı 16 binden 9 bine düşmüştür.  Bir çalışan 864 kişiye hizmet verirken şimdi 
445 kişiye hizmet vermektedir. Bankalaşma oranının artmasını bekliyoruz.  

 
Sektörümüzün ve Birliğimizin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere şükranlarımızı 

sunuyoruz. Hayatta olmayanları rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluk 
diliyoruz.  

 
Sizlere Birliğimiz çalışmalarına olan katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Desteğinizin 

bundan sonra da süreceğine olan inancımızla, Yönetim Kurulumuz ve Denetçilerimiz adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

 
Dipnot 
 
* 2007 yıl sonu ve 2008 Mart dönemi için BDDK tarafından yayınlanan bankacılık sektörü verileri  kullanılmıştır. 
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Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede  

Uluslararası Girişimler ve Araçlara Toplu Bakış 
 

Oktay ÜSTÜN* 
 
 

I. Giriş 
 

Uluslararası boyutu ve sınıraşan özelliği bulunan karapara aklama, sadece bir ülkenin 
kendi imkân ve gayretleri ile önleyebileceği bir tehlike olmamasından dolayı uluslararası öl-
çekte sorumluluk sahibi olan kuruluşlar, karapara aklama ile mücadele kapsamında tedbirler 
geliştirerek devletlere bu konuda yol gösterme ihtiyacı duymuşlar ve bu mücadeleye münha-
sır özel organlar ihdas etmişlerdir. 
 

Bugün birçok ülkede müstakil bir suç olarak kabul edilen karapara aklama konusun-
daki önleyici ve bastırıcı tedbirler, uluslararası girişimler tarafından getirilen ilke ve standartlar 
sayesinde gelişmiş ve mücadele araçları bu katkılar doğrultusunda zenginlik kazanmıştır.  
 

Bu arada vurgulanması gereken en önemli husus karapara aklama kavramına terörün 
finansmanı kavramının da eşlik ediyor olmasıdır. 1999 tarihli Terörün Finansmanının Önlen-
mesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin konusunu teşkil eden “terörün finansmanı” 
kavramı, ABD’de meydana gelen 11 Eylül 2001 olaylarından sonra karapara aklama ile mü-
cadelede yer alan bütün uluslararası kuruluşların faaliyet alanına dahil olmuş ve karapara 
aklama ile mücadele yaklaşımı, “karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele” şek-
linde ikili bir yapıya dönüşmüştür. 
 
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede uluslararası gayretler;   
 
 Kronolojik olarak tarihi gelişim,  
 Araçlar olarak sözleşme, tavsiye, direktif ve prensipler, 
 Organlar itibariyle Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi (AK),  

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gibi kuruluşlar 
 
açısından tasniflere tabi tutulabilir.   
 

Bu çalışmada, kendi içindeki tarihi seyir de dikkate alınarak uluslararası kuruluşlar iti-
bariyle ihdas edilen hukuki araçlar açısından bir sınıflandırma yapılması tercih edilmiştir.  
 
Çalışmada;  
 
 BM bünyesi içinde hazırlanan Viyana, Palermo ve Newyork Sözleşmeleri ile 1373 sayılı 

BMGK Kararı. 
 AB tarafından çıkarılan 91/308, 2001/97, 2005/60 sayılı Direktifler, 
 AK bünyesinde hazırlanan 141 ve 198 sayılı Sözleşmeler, 
 FATF bünyesinde yayınlanan tavsiyeler ve metodoloji, 
 FATF benzeri kuruluşlar kapsamında ihdas edilen oluşumlar ve 
 Diğer girişimler kapsamında Basel Komite, IOSCO, IAIS, Wolfsberg ve EGMONT Grup 

gibi organların faaliyetleri  
 
konularında genel açıklamalar yapılmıştır.  
 
*TC Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Daire Başkanı. 
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Çalışma, münhasıran karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik 
belli başlı uluslararası araçların tanıtılmasına matuf olduğundan, yolsuzluk ve diğer mali suç-
larla mücadele konusundaki uluslararası girişimlere değinilmemiştir. 
 

II. Uluslararası Girişimler ve Araçlar 
 

A. Birleşmiş Milletler (BM) 
 

1. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesi  
(Viyana Konvansiyonu) 
 
 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesi, 19 Aralık 1988 
tarihinde Viyana’da BM Konferansında kabul edilmiş, 20 Aralık 1988 – 28 Şubat 1989 tarihle-
ri arasında imzaya açılmış ve 11 Kasım 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleş-
meyi, 20 Aralık 1988 tarihinde imzalamış, 22 Kasım 1995 tarih ve 4136 sayılı Kanunla kabul 
etmiştir.  
 

Sözleşme, uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı ile daha etkin bir biçimde mü-
cadele edilmesini sağlamak için taraf ülkeler arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlamakta ve 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, tarafların kendi hukuk sistemlerinin temel hükümlerine 
uygun olarak, yasa yapma ve idari önlemler de dâhil gerekli bütün önlemleri almalarını ön-
görmektedir. İlgili madde metninde doğrudan “karapara aklama” (money laundering) ifadesi 
geçmemekle birlikte, Sözleşme, aklama suçunu unsurlarıyla tanımlayan ilk BM Sözleşmesi 
olma özelliği taşımaktadır. 
 
  Sözleşmenin “Suçlar ve Yaptırımlar” başlıklı 3-1/b maddesine göre; aşağıda sayılan 
suç veya suçlardan (öncül suçlardan) veya bu suç veya suçlara iştirakten kaynaklandığını 
bilerek bir malvarlığının;   
 
 Gayri meşru kaynağını gizlemek veya olduğundan değişik göstermek veya böyle bir su-

çun işlenmesine karışmış bir kişinin eylemlerinin yasal sonuçlarından kaçmasına yardım-
cı olmak amacıyla,  dönüştürülmesi veya devredilmesi, 

 
 Gerçek niteliğinin, kaynağının, bulunduğu yerin, yararlanma hakkının, hareketlerinin, üze-

rindeki hakların ve kime ait olduğunun gizlenmesi veya olduğundan değişik gösterilmesi,  
 
 İktisap edilmesi, sahip olunması veya kullanılması 

 
karapara aklama suçunu oluşturmaktadır. 
 
  Sözleşmeye göre öncül suçlar; 
 

1. 1961 Sözleşmesi1, Değiştirilmiş 1961 Sözleşmesi veya 1971 Sözleşmesi 2 hüküm-
lerine aykırı olarak herhangi bir uyuşturucu veya psikotrop maddenin üretimi, imalatı, çıkarıl-
ması, hazırlanması, arzı, satışa sunulması, dağıtımı, satışı, hangi koşulda olursa olsun tesli-
mi, simsarlığı, sevki, transit sevki, nakli, ithal veya ihraç edilmesi, 
 
   2. 1961 Sözleşmesi ve Değiştirilmiş 1961 Sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak uyuş-
turucu madde üretmek amacıyla afyon haşhaşı, koka ağacı veya hint keneviri bitkisi yetişti-
rilmesi, 
 
    3. Yukarıda (1) de belirtilen amaçlar için herhangi bir uyuşturucu veya psikotrop mad-
denin bulundurulması veya satın alınması,  
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       4. Uyuşturucu veya psikotrop maddelerin kaçak ekimi, üretimi veya imalatı için kulla-
nılacağını bilerek teçhizat, malzeme veya Sözleşmenin ekindeki I ve II numaralı tablolarında 
kayıtlı maddelerinin imalatı, nakli veya dağıtılması, 
 
         5. Yukarıdaki yer alan suçların düzenlenmesi, yönetimi veya bunlar için mali kaynak 
sağlanması. 
 

2. Sınıraşan Organize Suçlara Karşı BM Sözleşmesi (Palermo Konvansiyonu) 
 
Sınıraşan Organize Suçlara Karşı BM Sözleşmesi, 12 – 15 Aralık 2000 tarihlerinde 

Palermo’da (İtalya) düzenlenen Konferansta imzaya açılmış ve 29 Eylül 2003’de yürürlüğe 
girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 13.12.2000 tarihinde imzalamış, 30.01.2003 tarih ve 4800 sayılı 
Kanunla kabul etmiştir.  

 
Amacı sınıraşan örgütlü suçların önlenmesi ve bu suçlarla daha etkili bir şekilde mü-

cadele edilmesi için işbirliğini geliştirmek olan Sözleşme taraf devletlerin; 
 

 Organize suç gruplarına katılma, 
 Karapara aklama, 
 Yolsuzluk ve 
 Adaletin engellenmesi 

 
gibi yasadışı eylemleri suç haline getirmelerini öngörmektedir. 
 

Sözleşmenin “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Suç Haline Getirilmesi” başlıklı 6’ncı 
maddesine göre; 
 

1. Suç geliri olduğu bilinen malvarlığının, yasadışı kaynağını gizlemek veya oldu-
ğundan değişik göstermek veya öncül suçun işlenmesine karışmış olan herhangi bir kişiye 
işlediği suçun yasal sonuçlarından kaçınmasına yardım etmek amacıyla dönüştürülmesi veya 
devredilmesi; 
 

2. Bir malvarlığının suç geliri olduğunu bilerek, gerçek niteliğinin, kaynağının, yeri-
nin, kullanımının, hareketlerinin veya mülkiyetinin veya malvarlığına ilişkin hakların gizlen-
mesi veya olduğundan değişik gösterilmesi. 

 
3. Tesellüm anında bu tür bir malın suç geliri olduğunu bilerek edinilmesi, bulundu-

rulması veya kullanılması, 
 
4. Yukarıda belirtilen suçlardan herhangi birini işlemeye veya teşebbüse örgütlü ola-

rak veya suç işleme konusunda anlaşarak yardım, yataklık, kolaylaştırma ve yol göstermek 
suretiyle katılma, 
 
eylemlerinin kasten işlenmesi durumunda,  her taraf devlet iç hukukunun temel ilkelerine 
uygun olarak, bu eylemleri suç haline getirmek üzere yasal ve diğer gerekli önlemleri alacak-
tır. 

 
Sözleşmenin “Karapara Aklamayla Mücadele Önlemleri” başlıklı 7’nci maddesinde 

ise her taraf Devletin; 
 

 Bankalar, bankalar dışındaki mali kuruluşlar ve mali olmayan diğer kuruluşlar için kap-
samlı bir iç düzenleme ve denetleme sistemi oluşturması,  
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 Karapara aklamaya ilişkin bilginin toplanması, analizi ve iletilmesi için ulusal bir merkez 
olarak hizmet verecek bir mali istihbarat biriminin kurulması,  

 
 Nakdin ve nakit yerine geçen değerlerin sınırları içindeki dolaşımının denetlenmesi ve 

izlenmesinin sağlanması,  
 
 Düzenleyici ve denetleyici bir iç sistem kurarken, bölgesel, bölgelerarası ve çok taraflı 

organizasyonların karapara aklamaya karşı girişimlerini kılavuz olarak kullanması, 
 
 Karapara aklamayla mücadelede adli, operasyonel ve mali kapsamda düzenleyici merci-

ler arasındaki uluslararası işbirliğini geliştirmesi 
 
yönünde tedbir almaları gerektiği belirtilmiştir. 

 
3. BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesi (Newyork Sözleşmesi)  
 
BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesi 9 Aralık 1999 tarihinde BM 

Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş 10 Ocak 2000 – 31 Aralık 2001 tarihleri arasında im-
zaya açılmış ve 10 Nisan 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 27.09.2001 
tarihinde imzalamış, 10.01.2002 tarih ve 4738 sayılı Kanunla kabul etmiştir.  

 
Sözleşmede her taraf devletin;  
 

 Kendi iç hukukunda terörün finansmanını suç sayması, 
 Terörist amaçlar için tahsis edilen veya kullanılan fonların; tespitini, teşhisini, el konulma-

sını (veya dondurulmasını) sağlaması, 
 Terörün finansmanı suçuna karışan şüphelileri ya kendi iç hukukuna göre kovuşturmaya 

tabi tutması veya ilgili ülkeye iade etmesi, 
 Suçluların soruşturma ve kovuşturmalarında diğer ülkelerle işbirliği yapması, 
 Finansal kuruluşların terörist fon akışını tespit etmesini, engellemesini ve durdurmasını 

sağlayacak tedbirler alması 
 
öngörülmüştür. 

 
Terörün finansmanı konusunda kategorik bir tanım getiren Sözleşmeye göre terörün 

finansmanı;  
 
a) Niteliği veya kapsamı itibariyle bir halkı korkutmak ya da bir hükümeti veya ulusla-

rarası kuruluşu herhangi bir işi yapmaya veya yapmamaya zorlamak amacı taşıyan bir olay-
da bir sivili yada silâhlı çatışmaya doğrudan katılmayan herhangi bir kişiyi öldürmeye veya 
ağır şekilde yaralamaya yönelik olan veya   

 
b) Sözleşme ekinde yer alan 9 terör sözleşmesi tarafından  suç sayılan eylemlerin 

tümüyle veya kısmen gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle veya kullanılacağını bilerek 
doğrudan veya dolaylı olarak yasa dışı bir şekilde fon sağlanması veya toplanmasıdır. 

 
Sözleşmenin ekinde yer alan terörle ilgili 9 Sözleşme şunlardır: 
 

1. Uçakların Yasadışı Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi (16 Aralık 1970, Lahey) 
2. Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi (23 Eylül 

1971, Montreal) 
3. Diplomatik Ajanlar Dahil Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi 

ve Cezalandırılması Sözleşmesi (14 Aralık 1973, New York)  
4. Rehin Almalara Karşı Uluslararası Sözleşme (17 Aralık 1979, New York)   

22  



Bankacılar Dergisi 

5. Nükleer Maddelerin Fiziki Korunması Sözleşmesi (3 Mart 1980, Viyana)  
6. Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet veren Havalimanlarında Yasadışı Şiddet Eylemlerinin 

Önlenmesi Protokolü, Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi 
Sözleşmesine Ek Protokol (24 Şubat 1988, Montreal)  

7. Denizcilik Seferyollarının Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi 
(10 Mart 1988, Roma)  

8. Kıta Sahanlığında Kurulu Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Ön-
lenmesi Hakkında Protokol (10 Mart 1988, Roma)  

9. Terörist Bombalamaların Önlenmesi Sözleşmesi (15 Aralık 1997, New York)   
 

4. 1373 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararı 
 
1373 sayılı BMGK, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 28 Eylül 2001 tarihindeki 

4385’inci toplantısında kabul edilmiştir. Kararda ülkelerin; 
 

 Terörist eylemlerin finansmanını suç haline getirmesi, 
 
 Terörist eylemlerde bulunmak suçunu işleyenlere ya da işlemeye kalkışanlara, bu nev’i 

eylemlere katılanlara veya kolaylaştıranlara ait fonları ve diğer mal varlıklarını dondurma-
sı,  

 
 En kısa sürede, 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin Finansmanın Önlenmesine Dair Uluslara-

rası Sözleşme de dâhil olmak üzere, terörün önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşme ve 
protokollere taraf olması. 

 
gerektiği vurgulanmıştır. 

 
B. Avrupa Birliği (AB) 
 
1. 91/308/EEC Sayılı Direktif 
 
10 Haziran 1991 tarihinde kabul edilen Mali Sistemin Karapara Aklama Amacıyla Kul-

lanılmasının Önlenmesi hakkında 91/308 sayılı Avrupa Birliği Konseyi (The Council of the 
European Union) Direktifi, sermaye akışını ve mali hizmetleri sınırlamadan mali sistemin 
karapara aklamada bir araç olarak kullanılmasını engellemeyi amaçlamıştır. Karapara akla-
manın öncül suçu olarak 1988 tarihli BM Viyana Sözleşmesinde yer alan uyuşturucu suçlarını 
esas alan Direktif,  finansal kuruluşların; 

 
 Müşterilerinin kimliklerini tespit etmelerini, 
 Kimlik tespitine yönelik iş ve işlemlerle ilgili kayıtları saklamalarını, 
 Karapara aklama şüphesi taşıyan işlemleri yapmaktan kaçınması ve böyle bir işlemle ilgili 

durumu yetkili birimlere iletmelerini, 
 Karapara aklamayı engelleyecek iç kontrol yöntemleri geliştirmelerini, 
 Çalışanlarını bilgilendirilmelerini 

 
öngörmüştür. 

 
2. 2001/97/EEC Sayılı Direktif 
 
19 Kasım 2001 tarihinde onaylanan Finansal Sistemin Karapara Aklama Amacıyla 

Kullanılmasının Önlenmesine Dair 91/308 sayılı Direktifi Değiştiren 2001/97 sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi  karapara aklama ile mücadele kapsamındaki ön-
cül suçları, sadece uyuşturucu suçları ile sınırlı tutmayıp, organize suçlar, yolsuzluk suçları, 
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sahtecilik, üye devletin ceza hukukunda ağır hapse neden olabilecek suçlar olarak genişlet-
miştir.  

 
Direktif, karapara aklamanın önlenmesine yönelik olarak getirilen yükümlülüklerin; 

kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, denetçiler, muhasebeciler, mali müşavirler, belirli faali-
yetleri çerçevesinde noterler ve bağımsız hukuk mesleği ile uğraşanlar, emlakçiler kumarha-
neler ve 15.000 Euro’nun üzerinde nakit işlem gerçekleştiren değerli taş, maden, sanat eseri 
ticareti ve müzayedecilik işi ile uğraşanlar tarafından yerine getirilmesini öngörmüştür 

 
3. 2005/60/EEC Sayılı Direktif 
 
Avrupa Komisyonu’nun Mayıs 2005 de kabul ettiği Finansal Sistemin Karapara Akla-

ma ve Terörizmin Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine Dair 2005/60 sayılı 
Direktif, üye ülkelerin karapara aklamanın ve terörün finansmanının yasaklanması yönünde 
gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiğini belirtmektedir. Direktif; 

 
 2002/475/JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararında belirlenen suçları, 
 1988 sayılı BM Viyana Sözleşmesinde belirlenen uyuşturucu suçlarını, 
 Dolandırıcılık ve yolsuzluk suçlarını, 
 Hürriyeti bağlayıcı ceza üst sınırı bir yıldan fazla veya ceza alt sınırı alt aydan  
 fazla olan suçları, 

 
öncül suç olarak esas almıştır. 

 
Direktif, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, denetçiler, bağımsız muhasebeciler, be-

lirli faaliyetleri çerçevesinde noterler ve bağımsız hukuk mesleği ile uğraşanlar, emlakçiler, 
“trust” ve şirket hizmeti sağlayanlar, kumarhaneler ve 15.000 Euro’nun üzerinde nakit işlem 
gerçekleştirenlerin yükümlü olarak kabul edilmesini öngörmektedir. Karapara aklama ile bir-
likte terörün finansmanı ile mücadeleyi de esas alan Direktif; müşterini tanı prensibi, bildirim 
yükümlülüğü, kayıtların ve verilerin saklanması ve uygulamaya yönelik tedbirler  kapsamında 
yükümlülükler getirmiştir. Direktif bundan önce bu konuda çıkarılan iki direktifin yerini almıştır. 

 
C . Avrupa Konseyi (AK) 
 
1. 141 Sayılı AK Sözleşmesi 
 
Avrupa Konseyi  (The Council of Europe) bünyesinde hazırlanan 8 Kasım 1990 tari-

hinde imzaya açılan ve 1 Eylül 1993 tarihinde yürürlüğe giren Suç gelirlerinin Aklanması 
Aranması, Elkonulması ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi; 

 
 Karapara aklamanın suç haline getirilmesini,  
 Suç gelirlerinin müsadere edilmesini ve  
 Karapara aklama ile mücadele kapsamında geniş kapsamlı uluslararası işbirliği ve adli 

yardımlaşmayı  
 
öngörmüştür.  
 

Türkiye Sözleşmeyi, 27.09.2001 tarihinde imzalamış, 16.06.2004 tarih ve 5191 sayılı 
Kanunla kabul etmiştir. Sözleşmenin “Aklama Suçları” başlıklı 6’nci maddesine göre Söz-
leşmeye taraf ülkelerin, suçtan kaynaklanan gelir olduğunu bilerek bir mal varlığının; 
 
 Yasadışı kaynağının gizlenmesi veya olduğundan değişik gösterilmesi yada öncül suçun 

işlenmesine karışan herhangi bir şahsın eyleminin hukukî sonuçlarından kaçmasına yar-
dım edilmesi maksadıyla değiştirilmesi veya transfer edilmesi, 
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 Gerçek niteliğinin, kaynağının, yerinin, durumunun, hareketinin, bu malla ilgili hakların 
veya mülkiyetinin gizlenmesi veya olduğundan değişik gösterilmesi,  

 Tesellüm anında iktisap edilmesi, bulundurulması veya kullanılması, 
 

eylemlerinin kasıtlı olarak işlenmesi halinde suç olarak kabul etmelerini öngörmüştür. Söz-
leşme ayrıca buna göre ihdas edilen suçların; işlenmesine, işlenmesi için oluşturulan teşek-
küle veya anlaşmaya iştirak edilmesi, teşebbüs veya yardım edilmesi, işlenmesinin kolaylaş-
tırılması veya yol gösterilmesinin de aynı suç kapsamında sayılması gerektiğini vurgulamış-
tır. 

   
2. 198 sayılı AK Sözleşmesi 

 
Avrupa Konseyi (The Council of Europe) bünyesinde hazırlanan 16 Mayıs 2005 tari-

hinde imzaya açılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Araştırılması, Zaptı ve Müsaderesi ile Te-
rörizmin Finansmanı hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 1990 tarihli Avrupa Konseyi Söz-
leşmesini (141 sayılı AK Sözleşmesi), terörizmin finansmanı ile mücadele tedbirlerini de içe-
recek şekilde genişletmiştir. 

 
 Sözleşme her bir taraf devletin; 
 
 Sözleşmenin “Ulusal Seviyede Alınacak Tedbirler” başlıklı III’ncü, “Uluslararası İşbir-

liği” başlıklı IV’ncü, “Mali İstihbarat Birimleri Arası İşbirliği“ başlıklı V’nci Bölümlerindeki hü-
kümlerin terörün finansmanına da uygulanmasını sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbir-
leri almaları, 

 
 Terörün finansmanı için kullanılan veya kullanılmak üzere tahsis edilen mal varlığının 

veya terörün finansmanı suçundan elde edilen gelirin araştırılması, takibi, tespiti, dondurul-
ması, el konulması ve müsaderesini sağlaması ve bu kapsamda en geniş biçimde uluslara-
rası işbirliğini gerçekleştirmesini öngörmektedir.  

 
Sözleşme ayrıca; 
 

 Tüzel kişilerin sorumluluğu, 
 Mali İstihbarat Birimi kurulması ve mali istihbarat birimleri arasında işbirliği, 
 Karapara aklamayı önleme tedbirleri, 
 Dahili şüpheli işlemlerin askıya alınması, 
 Banka hesapları ve bankacılık işlemleri hakkında bilgi talepleri, 

      
konularında yeni düzenlemeler getirmiştir. 9’uncu maddesinde aklama suçlarını ele alan Söz-
leşme, hem karapara aklama ve hem de terörün finansmanı ile mücadele tedbirlerini bir bü-
tün halinde ihtiva eden tek uluslararası belge olma özelliği taşımaktadır. Türkiye Sözleşmeyi 
28.03.2007 tarihinde imzalamıştır. 
 

D. Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) 
 

1. Genel Bilgi 
 
FATF, Temmuz 1989 da Paris’te toplanan G-7 zirvesinde alınan kararla, finansal sis-

temin suçlular tarafından kullanılmasının önlenmesi, bu sayede karapara aklamaya karşı 
uluslar arası tedbirler alınması için kurulan ve bu konuda politika ve standartlar üreten bir 
organdır. OECD çatısı altında faaliyet icra etmekle birlikte, OECD’nin bir organı olmayıp on-
dan bağımsız çalışır. Sekretaryası Paris’tedir. Kuruluş amacı itibariyle;  
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 Karapara aklamaya karşı tedbirler alınmasına yönelik mesajı bütün dünyaya vermek, Bu 
kapsamda, FATF üyeliğinin genişlemesine dayalı olarak dünya çapında aklamaya karşı 
girişimleri desteklemek,  

 Yayınladığı Kırk Tavsiyenin ülkeler bazında uygulamasını takip etmek,  
 Karapara aklama teknik ve trendlerini izlemek ve buna karşı tedbirler geliştirmek  

 
misyonlarını üstlenen FATF, faaliyet alanına 11 Eylül 2001 tarihinden sonra terörizmin fi-
nansmanı ile mücadeleyi de dahil etmiştir.  

 
FATF bir “task force” olması nedeniyle sınırsız bir süre için kurulmuş olmayıp, her 

beş yılda çalışma periyodu gözden geçirilmektedir. 2004’de yapılan Bakanlar seviyesindeki 
toplantı da misyonunun 2012’ye kadar uzatılması kararlaştırılmıştır. 

 
Halen 32 ülke ve 2 uluslararası kuruluşun üye olduğu FATF’ın üyesi olan ülkeler şun-

lardır: ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, Hong-Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, 
İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Meksika, Norveç, Portekiz, Rusya 
Federasyonu,  Singapur, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, Avrupa Komisyonu,  Körfez 
İşbirliği Konseyi. Türkiye, FATF’a 1991 yılında üye olmuştur. Hindistan ve Kore Cumhuriyeti-
nin gözlemci üye ülke, APG, GAFISUD, MONEYVAL ve MENAFATF’ın imtiyazlı üye3 olduğu 
FATF’a gözlemci üye olan diğer grup ve kuruluşlar şunlardır: CFATF, EAG, ESAAMLG, GI-
ABA, Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İngiliz Uluslar Topluluğu 
Sekreteryası, Egmont Grubu, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, Avrupa Merkez Banka-
sı, Europol, İnter-Amerikan Kalkınma Bankası, Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği, Ulus-
lararası Para Fonu, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü, Interpol, Amerika 
Ülkeleri Örgütü/Terörizmle Mücadele İnter-Amerikan Komitesi, Amerika Devletleri Örgü-
tü/İnter Amerikan Uyuşturucu Denetim  Komisyonu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, 
Offshore Bankacılık Denetim Grubu, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Birleşmiş 
Milletler Terörizm Karşıtı Komite,  Dünya Bankası ve Dünya Gümrük Örgütü. 

 
2. FATF’ın 40 Tavsiyesi 
 
FATF tarafından, karapara aklamanın önlenmesi amacıyla, yasal, finansal, 

operasyonel ve uluslararası işbirliği konularında hazırlanan ve üye ülkelerce yerine getirilme-
si istenen standartları içeren kırk adet tavsiyeden oluşan metindir.  

 
FATF tarafından önce 1990 yılında daha sonra revize edilerek 1996 yılında yayınla-

nan 40 tavsiye, karapara aklama ile mücadele alanındaki yeni gelişmeler ile terörizmin fi-
nansmanı konusu dikkate alınarak 2003 yılında tekrar revize edilmiştir. 2003 yılında revize 
edilen 40 tavsiye Tablo 1’de özetlenmiştir. 

 
   3. FATF’ın 9 Özel Tavsiyesi 
 
11 Eylül 2001 tarihinde ABD de meydana gelen olaylardan sonra, 29-30 Ekim 2001 

tarihlerinde Washington D.C. de yapılan FATF olağanüstü toplantısında, FATF’ın karapara 
aklama ile mücadele misyonuna terörizmin finansmanın önlenmesi de eklenmiş ve bu amaç-
la terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda hazırlanan 8 Özel Tavsiye yayınlanmıştır. 
Daha sonra nakdin, yolcu beraberinde sınırlardan geçirilmesinin terörizmin finansmanı ile 
mücadelede dikkate alınması gereken önemli bir husus olduğu görüşünden hareket eden 
FATF, 22 Ekim 2004 tarihindeki Genel Kurul toplantısında nakit taşıyıcılar hakkındaki (Cash 
Couriers) IX. Özel Tavsiyeyi kabul etmiştir. Böylece FATF’ın terörizmin finansmanı ile müca-
deleye yönelik olarak yayınladığı Özel Tavsiyelerin sayısı 9 olmuştur. Özel Tavsiyelerin ko-
nuları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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 FATF Tavsiyeleri 
Tavsiye 1   Karapara aklama suçunun Viyana ve Palermo Sözleşmesindeki aklama suçu 

tanımlarına uygun olması, öncül suçların eşik, liste veya karma yöntemlerle tespit 
edilmesi. 

Tavsiye 2   Karapara aklama suçunun manevi unsurunun Viyana ve Palermo Sözleşmesin-
deki standartlara uygun olması ve tüzel kişilerin de cezai, hukuki veya idari so-
rumluluğa tabi tutulması. 

Tavsiye 3  Müsadere konusunda Viyana ve Palermo Sözleşmesinde belirlenen benzer ted-
birlerin uygulanması, iç hukukun elvermesi durumunda mahkûmiyet olmaksızın 
da müsadere yapılabilmesi. 

Tavsiye 4   Finansal kuruluşların gizlilik yasalarının, tavsiyelerin uygulanmasına engel teşkil 
etmemesi. 

Tavsiye 5    Mali kuruluşların isimsiz hesap açmaması, müşterini tanı (CDD) tedbirlerini uygu-
laması. 

Tavsiye 6    Siyasi nüfuz sahibi kişiler (PEPs) için özel dikkat gösterilmesi. 
Tavsiye 7   Muhabir bankacılık işlemlerinde dikkat edilecek hususlar. 
Tavsiye 8   Yeni gelişen teknolojilerin karapara aklamada kullanılmasına dikkat edilmesi. 
Tavsiye 9  Müşterini tanı  tedbirlerinin uygulanmasında aracılara veya üçüncü kişilere güven. 
Tavsiye 10  Kayıtların 5 yıl süreyle saklanması ve yetkililere ibrazı. 
Tavsiye 11. Finansal kuruluşların görünürde belli bir ekonomik amacı olmayan karışık ve nor-

mal gözükmeyen işlemlere özel dikkat göstermeleri. 
Tavsiye 12   5, 6, 8, 9, 10 ve 11’nci tavsiyelerde öngörülen hususların kumarhaneler, emlakçi-

ler, değerli maden ve taş tacirleri, avukatlar, noterler ve muhasebeciler ile şirket 
hizmeti sağlayanlara da uygulanması. 

Tavsiye 13   Finansal kuruluşlar için şüpheli işlem bildiriminde bulunma zorunluluğu getirilmesi. 
Tavsiye 14   Şüpheli işlem bildiriminde bulunan finansal kuruluşları hukuki ve cezai sorumlu-

luktan muaf tutan yasal hükümler getirilmesi ve şüpheli işlemlerin bildirimleri ile 
ilgili bilgilerin ifşasının yasaklanması. 

Tavsiye 15  Finansal kuruluşların, politika, prosedür, kontrol, eğitim ve denetim programları 
hazırlamaları. 

Tavsiye 16 13 ila 15 ile 21’nci tavsiyelerde öngörülen hususların değerli maden ve taş tacirle-
ri, avukatlar, noterler ve muhasebeciler ve “trustlar” ile şirket hizmeti sağlayanlara 
da uygulanması. 

Tavsiye 17   Tavsiyelerde öngörülen hususları uygulamayan gerçek ve tüzel kişilerin caydırıcı 
yaptırımlara tabi tutulması. 

Tavsiye 18    Paravan bankalarla iş ve işlem yapılmaması. 
Tavsiye 19 Belirli miktarın üzerindeki nakit işlemlerin periyodik olarak bildirilmesini sağlaya-

cak bir sistem kurulması. 
Tavsiye 20   Tavsiye hükümlerinin finansal olmayan kuruluşlar dışındaki iş ve meslek sahiple-

rine de uygulanması. 
Tavsiye 21  Tavsiyeleri uygulamayan ülkelerle olan iş ve işlemlerde özel dikkat gösterilmesi. 
Tavsiye 22   Düzenlemelerin, finansal kuruluşların özellikle yurtdışı şube ve acentelerine uygu-

lanması. 
Tavsiye 23    Mali kuruluşların yeterli düzenleme ve denetimlere tabi olması.  
Tavsiye 24   Kumarhanelerin kapsamlı bir düzenleyici ve denetleyici rejime, diğer mali olmayan 

kuruluşların da etkin bir gözetim sistemine tabi olması. 
Tavsiye 25  Finansal kuruluşlara kılavuz ve geribildirim sağlanması. 
Tavsiye 26    Mali istihbarat birimi kurulması. 
Tavsiye 27     Kontrollü teslimat gibi özel inceleme ve soruşturma tekniklerinin uygulanması. 
Tavsiye 28  Yetkili makamların, soruşturmalarında delil ve bilgi elde etme ve gerektiğinde 

arama yetkisi olması. 
Tavsiye 29  Gözetim ve denetim yetkisi olanların bu gözetim ve denetimi yerine getirecek 

yeterli yasal güce sahip olması. 
Tavsiye 30   Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yer alan birimlerin yeterli 

finansal kaynağa, personele ve teknik donanıma sahip olması. 
Tavsiye 31   Politika üretenler, yasa uygulama birimleri ve denetim birimleri arasında işbirliği 

ve koordinasyon bulunması. 
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FATF Tavsiyeleri (devamı) 
Tavsiye 32   ŞİB, soruşturma, dondurma, zapt ve müsadere konularında istatistikler çıkarılma-

sı. 
Tavsiye 33  Karapara aklayıcıların, tüzel kişileri yasadışı amaçla kullanmalarını engelleyecek 

tedbirler alınması. 
Tavsiye 34      “Trust” sözleşmelerine dikkat edilmesi. 
Tavsiye 35  Viyana, Palermo ve Newyork Sözleşmelerinin tam uygulanması. 
Tavsiye 36   Karapara aklama ve terörizmin finansmanında hızlı, etkin ve yapıcı karşılıklı adli 

yardımlaşma sağlanması. 
Tavsiye 37    “Dual criminality” prensibi olmasa bile adli yardımlaşma yollarının aranması. 
Tavsiye 38   Karapara aklama ile ilgili malvarlığının tespiti, dondurulması, zaptı ve müsaderesi 

ile ilgili yabancı ülke taleplerine cevap verilmesi. 
Tavsiye 39   Karapara aklama suçunun, suçluların iadesine konu olan bir suç olması. 
Tavsiye 40   Yabancı muadil birimlerle idari işbirliği yapılması. 
Özel Tavsiye I  Birleşmiş Milletler belgelerinin onaylanması ve yürürlüğe konulması 
Özel Tavsiye II  Terörizmin, terörist eylemlerin ve terör örgütlerinin finansmanının suç haline geti-

rilmesi 
Özel Tavsiye III    Terörist malvarlıklarının dondurulması ve müsaderesi 
Özel Tavsiye IV   Terörizmle ilgili şüpheli işlemlerin bildirilmesi 
Özel Tavsiye V   Uluslararası işbirliği 
Özel Tavsiye VI   Alternatif havale yöntemleri 
Özel Tavsiye VII   Elektronik fon transferi 
Özel Tavsiye VIII Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 
Özel Tavsiye IX Nakit taşıyıcılar 

 
4. AML/CFT Metodolojisi 
 
FATF tarafından 2004 yılında, FATF ve FATF benzeri bölgesel kuruluşların (FSRBs) 

karşılıklı değerlendirmelerinde ortaya çıkan tecrübeler ile IMF ve Dünya Bankası’nın Mali 
Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) çerçevesinde edinilen bilgilerden de yararlanarak 
tavsiyeleri temel alan kriterlerden oluşan bir metodoloji belgesi hazırlanmıştır.  

 
FATF’ın üçüncü tur ülke değerlendirmeleri, “Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı 

ile Mücadele Standartlarına Uyum Değerlendirmesi Metodolojisi” (Methodology for Assesing 
Compliance with Anti Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism 
Standarts; AML-CFT) başlığı altında yayınlanan bu metodolojide yer alan kriterler esas alı-
narak yapılmaktadır.  

 
Metodolojide, her tavsiye maddesi için tavsiye metinlerine dayanarak kriterler türetil-

miş ve tavsiyeler, temel kriterler ve ek unsurlar olarak iki ayrı grupta toplanmıştır. Temel kri-
terler, değerlendirmecilerin ülke değerlendirmesinde esas alacakları temel göstergeleri, ek 
unsurlar ise mücadele sistemini daha da güçlendirebilecek seçenekler olarak kabul edilen 
ilave unsurları ifade etmektedir. 

 
Metodolojide her bir  FATF tavsiyesi için öngörülen 5 uyum derecesi bulunmaktadır: 

Uyumlu, büyük ölçüde uyumlu, kısmen uyumlu, uyumsuz ve uygulanamaz.  
 
Buna göre;  
 

 Uyumlu  (Compliant): Tavsiyenin tüm temel kriterleriyle uyumlu olduğunu, 
 Büyük ölçüde uyumlu (Largely compliant): Temel kriterlerin büyük ölçüde yerine getirilmiş 

olduğunu, ancak bazı küçük eksikliklerin bulunduğunu,  
 Kısmen uyumlu (Partially compliant): Tavsiyelerle ilgili bazı önlemlerin alındığını ve temel 

kriterlerin ancak birazına uyum gösterilmiş olduğunu,  
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 Uyumsuz (Non-compliant):Temel kriterlerin gereğinin yerine getirilmemiş olduğunu ve 
önemli eksikliklerin bulunduğunu,  

 Uygulanamaz (Not applicable): Bir ülkenin yapısal, hukuki ve kurumsal özellikleri gereği 
yükümlülüğün tamamı yada bir kısmının uygulanabilir olmadığını 

 
ifade etmektedir.  

 
E. FATF Benzeri Kuruluşlar (FATF Style Regional Bodies – FSRBs) 
 
FATF benzeri bölgesel kuruluşlar, dünyanın muhtelif coğrafi bölgelerindeki ülkelerin 

karapara aklama (ve terörün finansmanı) ile mücadele amacıyla bir program dahilinde ça-
lışmak üzere bir araya gelerek oluşturdukları kuruluşlara verilen genel isimdir.  

 
FATF, karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede dünyada standart ko-

yucu öncü bir kuruluş olup üyeleri Yeni Zelanda’dan İzlanda’ya, Güney Afrika Cumhuriye-
ti’nden Kanada’ya kadar dünyanın gelişmiş belli başlı bütün ülkelerini kapsamaktadır. FATF 
Benzeri Bölgesel Kuruluşlar ise, dünya üzerindeki coğrafi konum itibariyle birbirine yakın 
ülkelerin mücadelelerini, grup olarak bir prosedür dahilinde birlikte uygulamalarını sağlayan 
kuruluşlardır.  FATF benzeri kuruluşlar içerisinde FATF üyesi olan ülkeler bulunmakla birlikte 
bu kuruluşların üyelerinin büyük çoğunluğu FATF üyesi değildir. 

 
FATF benzeri kuruluşlar, karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kap-

samındaki çalışmalarında başta FATF standartları olmak üzere diğer uluslararası normları 
esas almakta, üyesi olan ülkelerin çalışmalarını, FATF’dakine benzer şekilde  “karşılıklı de-
ğerlendirme süreci”  ile değerlendirmektedir. 

 
 FATF benzeri kuruluşlar şunlardır: 
 
1. Karapara Aklamaya Karşı Asya Pasifik Grubu (Asia Pacific Group on Money 

Laundering -  APG),  
2. Karayipler Mali Eylem Görev Gücü (Caribean Financial Action Task Force- 

CFATF)  
3. Karapara Aklamaya Karşı Doğu ve Güney Afrika Grubu (Eastern and Southern 

Africa Anti-Money Laundering Group - ESAAMLG),  
4. Güney Amerika Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force on Money 

Laundering in South Africa – GAFISUD),  
5. Ortadoğu Güney Afrika Mali Eylem Görev Gücü (Middle East & North Africa 

Financial Action Task Force - MENAFATF),  
6. MONEYVAL,  
7. Karapara Aklamaya Karşı Hükümetlerarası Afrika Eylem Grubu (Groupe 

Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment de l’Argent en  
Afrique- Intergovernmental Group on Anti Money Laundering in Africa -GIABA), 

8. Eurasian Group,  
9. Kıyı Bankacılığı Denetim Grubu (Off-shore Group Banking Supervisory- OGBS 
 

 1. Karapara Aklama ile Mücadelede Asya Pasifik Grubu (Asia Pacific Group) 
 
Asya Pasifik Grubu (APG) Şubat 1997 de Bangkok’da yapılan dördüncü Asya Pasifik 

Karapara Aklama Sempozyumunda alınan karar doğrultusunda karapara aklamaya karşı 
bölgesel mücadele amacıyla kurulmuştur. Çalışmalarında, FATF’ın Kırk Tavsiyesinde yer 
alan standartları esas alan Grup, daha sonra faaliyet kapsamına terörizmin finansmanı ile 
mücadeleyi de dahil etmiştir. FATF da olduğu gibi üyesi olan ülkelerin çalışmalarını karşılıklı 
değerlendirme süreci ile ölçmektedir.  
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Sekretaryası Sydney’de olan Grubun üyesi olan ülkeler şunlardır: Afganistan, Avust-
ralya, Bangladeş, Brunei Sultanlığı, Kamboçya, Kanada, Tayvan, Cook Adaları, Fiji, Hong 
Kong- Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Laos, Makao- Çin, Malezya, Marshall Adaları, 
Moğolistan, Myanmar, Nauru, Nepal, Yeni Zelanda, Niue, Pakistan, Kore Cumhuriyeti, Palau, 
Filipinler, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Solomon Adaları, Tayland, Tonga, A.B.D., Vanuatu, 
Vietnam  APG,  2006 da FATF’a imtiyazlı üye olmuştur. 

  
2. Karayipler Mali Eylem Görev Gücü (Caribbean Financial Action Task Force- 

CFATF)  
 
Karayipler Mali Eylem Görev Gücü (CFATF),  karapara aklama  ile mücadele ama-

cıyla kurulan Karayipler havzasındaki otuz ülkeden müteşekkil FATF benzeri bir kuruluştur. 
Mayıs 1990 Aruba ve Kasım 1992 Jamaica toplantılarında alınan kararlar sonucunda kuru-
lan CFATF, 1988 tarihli BM Viyana Sözleşmesi ile FATF Kırk Tavsiyesini benimsediğine dair  
mutabakat muhtırasını kabul etmiştir.  CFTAFT, misyonuna daha sonra terörizmin finansma-
nı ile mücadeleyi de dahil etmiştir.  

 
Sekreteryası Trinidad&Tobago da olan CFTAT’ın üyesi olan ülkeler şunlardır: Antigua 

& Barbuda, Anguilla, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Adaları, 
Cayman Adaları, Costa Rica, Dominic, Dominic C., El Salvador, Grenada, Guatemala, Gu-
yana, Haiti, Honduras, Jamaica, Montserrat, Hollanda Antilleri, Nikaragua, Panama, St. 
Kitts-Nevis, St. Lucia, StVincent&Grenadines, Surinam, Trinidad&Tobago, Turks&Caicos 
Adaları ve Venezuela. 

 
3. Doğu ve Güney Afrika Karapara Aklama ile Mücadele Grubu (Eastern and 

Southern Africa Anti-Money Laundering Group - ESAAMLG) 
 
Doğu ve Güney Afrika Karapara Aklama ile Mücadele Grubu 26-27 Ağustos 1999 ta-

rihinde Arusha’da (Tanzanya) yapılan toplantıda karapara aklamaya karşı mücadele amacıy-
la kurulmuştur. Grubun çalışma kapsamına daha sonra terörizmin finansmanı ile mücadele 
de dâhil edilmiştir.  

 
Sekreteryası Daresalam’da (Tanzanya) olan Grubun üyesi olan devletler şunlardır: 

Bostwana, Kenya, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibya, Şeyseller, Güney Afrika C., 
Swaziland, Tanzanya, Uganda, Lesotho, Zambiya, Zimbabwe. 

  
4. Güney Amerika Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force on 

Money Laundering in South Africa - GAFISUD)  
 
Güney Amerika Mali Eylem Görev Gücü, 8 Aralık 2000 tarihinde karapara aklama ile 

mücadele amacıyla 9 Güney Amerika ülkesi temsilcisinin hazırladığı bir mutabakat muhtırası 
ile Cartagena’da (Kolombiya) kurulmuştur. GAFISUD mücadele kapsamına daha sonra terö-
rizmin finansmanı ile mücadeleyi de dâhil etmiştir.  

 
Sekreterya merkezi Buenos Aires’de olan GAFISUD üyesi ülkeler şunlardır: Arjantin, 

Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Paraguay, Peru, Uruguay. Amerikan 
Devletleri Organizasyonu (OAS) ve Amerika Yasadışı Uyuşturucu Kontrol Komisyonu (CI-
CAD) kuruluşun danışman üyesidir. GASFISUD, 2006 da FATF’a imtiyazlı üye olmuştur. 

 
5. MONEYVAL  
 
MONEYVAL,  Eylül 1997 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından, 

FATF üyesi olmayan Konsey üyesi ülkelerin karapara aklamaya karşı  mücadele kapasitesi  
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geliştirmek amacıyla kurulan “PC-R-EV” in (Select Committee of Experts on the Evaluation 
of Anti Money Laundering Measures) 2002 de “MONEYVAL” a dönüşmesi ile oluşmuştur.  

 
Üyesi olan ülkeleri değerlendirme sürecinde; 1988 tarihli Viyana Sözleşmesi, FATF 

Tavsiyeleri, Avrupa Konseyi Sözleşmeleri ile AB Direktiflerini esas alan MONEYVAL,  11 Ey-
lül 2001 tarihinden sonra faaliyet alanını terörizmin finansmanı ile mücadeleyi de kapsaya-
cak şekilde genişletmiştir.  

 
Sekreteryası Strazburg’ta olan MONEYVAL’ın  üyesi ülkeler şunlardır: Arnavutluk, 

Andora, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, 
Kıbrıs (Rum Y.), Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Liechtenstein, 
Litvanya, Moldova, Malta, Monako, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, San Marino, 
Sırbistan, Karadağ, Slovakya, Slovenya, Makedonya ve Ukrayna. FATF’ı, MONEYVAL’da 
Fransa ve Hollanda tam üye statüsünde temsil etmektedir. MONEYVAL, 2006 da FATF’a 
imtiyazlı üye olmuştur. 

 
6. Eurasian Grup (EAG) 
 
Eurasian Grup, 6 Ekim 2004 tarihinde yapılan Moskova Konferansı’nda verilen karar 

üzerine kurulmuştur. EAG, FATF’ın 2004 yılı Genel Kurul toplantısında FATF’a gözlemci üye 
olarak kabul edilmiştir. Sekreteryası Moskova’da olan EAG’ye Belarus, Çin, Kazakistan, Kır-
gızistan, Rusya F. ve Tacikistan ve Özbekistan üyedir. Türkiye,  EAG ye Aralık 2005 de  göz-
lemci üye olmuştur. 

 
7. Ortadoğu Güney Afrika Mali Eylem Görev Gücü (Middle East-North Africa 

Financial Action Task Force - MENAFATF),  
 
MENAFATF’ın  kurulmasına, 30 Kasım 2004 tarihinde Manama’da (Bahreyn) 14 ül-

kenin (Ürdün, BAE, Bahreyn, Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Suriye, Umman, Katar, Ku-
veyt, Lübnan, Mısır, Fas, Yemen) bakanlarının katıldığı toplantıda karar verilmiştir. 
Sekreteryası Bahreyn’de olan  MENAFATF’ın üyesi olan ülkeler şunlardır: Ürdün, BAE, Bah-
reyn, Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Suriye, Sudan, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mı-
sır, Fas, Yemen, Moritanya, Irak. MENAFAT 2007 de FATF’a imtiyazlı üye olmuştur.   

 
8. Karapara Aklamaya Karşı Hükümetlerarası Afrika Eylem Grubu (Groupe 

Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment de l’Argent en Afrique-GIABA),  
 
Karapara Aklamaya Karşı Hükümetlerarası Afrika Eylem Grubu, Batı Afrika Devletleri 

Ekonomik Birliği’ne (ECOWACS) üye ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının Aralık 1999 
da Lome’de (Togo) gerçekleştirdiği zirve toplantısında aldıkları karar gereğince Kasım 2000 
de kurulmuştur. Merkezi Dakar’da (Senegal) olan Grubun üyesi devletler şunlardır; Benin, 
Burkina Faso, Cape Verde (Yeşilburun), Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine-Bissau, Gine-
Conakry, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo.  

 
Grup, ilk toplantısında FATF Kırk Tavsiye kararını benimsemiş, 19 Eylül 2002 tarihin-

deki Bakanlar Konseyi toplantısında karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele 
düzenlemelerini öngören bir direktifi kabul etmiştir.  

 
9. Kıyı Bankacılığı Denetim Grubu (Off-shore Group Banking Supervisory- 

OGBS)  
 
Basel Komite’nin öncülüğünde Ekim 1980 de kurulan, FATF’ın gözlemci üyesi olan 

ve FATF tarafından “FATF benzeri kuruluş” statüsü verilen Kıyı Bankacılığı Denetim Grubu;  
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 Üyelerinin karşılıklı çıkar konularını müzakere ve tespit etmek,  
 Bilgi ve tecrübeleri paylaşmak,   
 Karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile sınır ötesi bankacılık konuların-

da uluslararası standartların uygulanmasını temin etmek ve bu amaçla oluşan uluslara-
rası kuruluşlara iştirak etmek,  

 Uluslararası alanda kabul edilen denetim ve gözetim standartlarının üyeleri tarafından 
uygulanmasını teşvik etmek, uluslararası bankacılık denetim ve gözetimi konusunda di-
ğer denetim ve gözetim otoriteleri tarafından yapılan yapıcı ve olumlu önerileri kabul et-
mek ve geliştirmek  

 
gibi amaçlar doğrultusunda fonksiyon icra etmektedir. Grubun üyesi olan devletler şunlardır: 
Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Cayman Adaları, Kıbrıs (Rum Yönetimi), 
Cebelitarık, Guernsey, Hong-Kong, Isle of Man, Jersey, Labuan, Macau-Çin, Mauritus, H. 
Antilleri, Panama, Singapur, Vanuatu. Grubun başkanlığı Jersey’dedir. 

 
 F. Diğer Girişimler 
 

             1. BASEL Komite  
 

“Group of Ten” merkez bankası yöneticileri tarafından 1974 yılında kurulan Bankacı-
lık Gözetimi Konusunda Basel Komite (Basel Committee on Banking Supervisory) bankacılık 
yönetimi, denetimi ve gözetimi ile bankacılık işlemleri konusunda bilgi ve standartlar gelişti-
ren ve rehberlik hizmeti veren bir kuruluştur.  

 
Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksembourg, Hollanda,  İspan-

ya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’nin üye olduğu Basel Komitenin, karapara aklamanın 
önlenmesi ile ilgili belli başlı çalışmaları hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiştir:  

 
Bankacılık Temel Prensipleri (Core Principles for Effective Banking Supervision):  

Basel Komitenin 1997 de Etkin Bankacılık Denetimi için Temel Prensipleri başlığı altında 
yayımladığı 25 temel prensibin 15’incisi karapara aklama ile ilgilidir. Bu prensibe göre; ban-
kacılık gözetiminde yetkili olan kuruluşlar,  bankaların, “müşterini tanı prensibi” de dahil ol-
mak üzere finansal sektörde yüksek etik standardı temin eden ve bankaların suçlular tara-
fından kullanılmasını önleyen yeterli ve uygun politika ve prosedürler ihdas etmesini ve uy-
gulamasını sağlamalıdır.  

 
Bankacılık Sisteminin Suçluların Karapara Aklama Amacıyla Kullanmasının Önlen-

mesi Bildirisi (Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Pur-
pose of Money Laundering): Basel Komite’nin 1988 de yayınladığı bildiride; kimlik tespiti 
yapılması, yüksek etik standartlara ve yasalara uyum, yasa uygulama birimleri ile işbirliği, 
bildiriye bağlı kalınacak politika ve prosedürler konularındaki temel prensipler belirtilmiştir. 
Bankaların Müşterilerini Tanıması (Customer Due Diligence for Banks): Basel Komitenin 
Ekim 2001 tarihinde yayınladığı belge, müşterini tanı  prensibinin kapsamlı açıklamasını 
yapmaktadır. 

 
Komite ayrıca, terörün finansmanının önlenmesi konusunda da Nisan 2002’de “Terö-

rün Finansmanı ile Mücadele Kapsamında Finansal Kayıtların Ülkeler Arasında Paylaşımı” 
(Sharing of Financial Records Between Jurisdictions in Connection with the Fight against 
Terrorist Financing) belgesi  yayınlamıştır. 

 
2. Wolfsberg Group 
 
Wolfsberg Group, 12 Özel Banka temsilcisinin 2000 yılında karapara aklamaya karşı 

standartlar belirlemek amacıyla İsviçre’nin kuzeydoğusundaki Wolfsberg şatosunda bir ara-
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ya gelerek oluşturdukları birliktir.  Grubun üyesi bankalar şunlardır: ABN Amro  NV, Banco 
Santander  Central Hispano S.A., Bank of Tokyo- Mitsubishi Ltd, Barclays Bank, Citigroup,  
Credit Suisse Group, Deutche Bank AG,  Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, 
Societe Generale, UBS AG. 

 
Grubun, karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili olarak yayınladığı belgelerin 

kapsamına aşağıda kısaca değinilmiştir: 
 
a- Karapara Aklamaya Karşı Özel Bankacılık Prensipleri (Anti Money Laundering 

Principles for Private Banking): Wolfsberg  Group’un  Ekim 2000 de yayınladığı (daha sonra 
Mayıs 2002 de revize ettiği) Prensipler; Müşteri kabulü, müşteri kabulünde özel dikkat göste-
rilmesi, dosyaların güncellenmesi, şüpheli işlem uygulamaları, izleme, kontrol sorumluluğu, 
eğitim, yetiştirme, bilgilendirme, kayıt tutma, istisnai durumlar ve karapara aklamayı önleme 
sistemi kurulması konularını ihtiva etmektedir.   

 
b-Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Bildiri (Statement on the Suppression 

of the Financing of Terrorism): Wolfsberg  Group’un Ocak 2002 de yayınladığı Bildiri; terö-
rizmin finansmanı ile mücadelede finansal kuruluşların, yasa uygulama birimlerine yardımcı 
olmasını, müşterini tanı program ve prosedürlerini güçlendirmesini, şüpheli işlem uygulama-
larında özel dikkat göstermesini, global işbirliğini ve FATF tavsiyelerini uygulamalarını ön-
görmüştür.  

 
c- Karapara Aklamaya Karşı Muhabir Bankacılık Prensipleri (Anti Money Laundering 

Principles for Correspondent Banking): Wolfsberg Group’un Kasım 2002’de yayınladığı 
Prensipler; Uluslararası bankaların paravan bankalarla iş ilişkisine girmemesini ve muhabir 
bankacılık ilişkisinde bankaların risk esasına dayalı yaklaşımı benimsemelerini belirtmiştir.  

 
d- Karapara Aklama Riskinin Yönetimi için Risk Temelli Yaklaşım Rehberi (Guidance 

on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering Risks): Wolfsberg Grubun Mart 
2006 da yayınladığı Rehberde, riske dayalı bir yaklaşım geliştirme ve uygulama konusunda 
kurumlara yararlı olacak hususlar ortaya konulmuştur. Rehberde potansiyel karapara akla-
ma risklerini etkin bir şekilde yönetmek için kuruluşlara yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

 
e- Yatırım Fonları ve Yatırım Araçları için Karapara Aklama ile Mücadele Rehberi 

(Anti Money Laundering Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment Vehicles) 
:Wolfsberg Grubun Mart 2006 da yayınladığı Rehberde; karapara aklama riski, yatırım araç-
ları ve yatırımlar arasındaki ilişkiler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıtların 
saklanması, karapara aklamaya karşı program geliştirme konuları üzerinde durulmuştur. 

  
3. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu Örgütü (International 

Organization of Securities Commissions – IOSCO) 
 
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu Örgütü 1983 yılında kurulan ve 

Sekreteryası Madrid’de (İspanya) bulunan menkul kıymet düzenlemelerinde yetkili ve so-
rumlu birimlerin oluşturduğu bir kuruluştur. Üyelerine uygulama standartları ve tavsiyeler 
öneren ve sektörel gelişmeler konusunda bilgi sağlayan IOSCO’nun temel amacı yatırımcıla-
rı korumak, menkul kıymet piyasalarının adil, etkin ve şeffaf olmasını sağlamak, sistematik 
riski azaltmaktır.  

 
IOSCO’nun konu ile ilgili belli başlı çalışmaları şöyle belirtilmiştir: 
 
a- IOSCO, Ekim 1992 de “Karapara Aklamaya Dair Karar” (Resolution on Money 

Laundering) başlıklı bir rapor yayınlamıştır. Raporda; müşteri kimliğinin bilinmesi, kayıtların 
saklanması, şüpheli işlem bildirimine ilişkin sistem kurulması, menkul kıymet piyasasında 
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bulunan firmaların suçlular tarafından yönetilmesinin önlenmesi, aracı kuruluşlar için akla-
maya karşı izleme ve uyum program geliştirilmesi, nakit kullanımının azaltılması ve ulusal ve 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanması hususları açıklanmıştır.  

 
b- Mayıs 2003 de yayımlanan “Menkul Kıymet Düzenlemelerinin Amaçları ve Prensip-

leri”(The Objectives and Principles of Securities Regulation) belgesinde; menkul kıymet dü-
zenleyicilerin, aklama riski konusunda ilgili mevzuatın yeterliliğini değerlendirmesi ve aklama 
aracı olarak kullanılma riskini en aza indirmek için aracı kurumların uygun politika ve prose-
dürler uygulamasını zorunlu hale getirmesi gerektiği belirtilmiştir.  

 
c-  Mayıs 2004 de yayımlanan “Menkul Kıymet Sektöründe Müşteri Kimlik Tespitine 

ve Gerçek Faydalanıcıya Dair Prensipler” (Principles on Client Identification and Beneficial 
Ownership for Securities Industry) belgesinde; iş ilişkisine girerken geçerli belgelerle müşte-
rinin kimliğinin tespit ve teyit edilmesi, gerçek faydalanıcının kim olduğunun tespiti için yeterli 
bilgi elde edilmesi, kayıtların en az beş yıl saklanması gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

 
d- Ekim 2005 de yayımlanan “Toplu Yatırım Araçları için Karapara Aklamayı Önleme 

Kılavuzu”nda (Anti Money Laundering Guidance For Collective Investments Schemes); 
karapara aklamayla mücadele politika ve prosedürleri, personel eğitimi, denetim, uyum yöne-
timi, kimlik tespit ve teyidi ve potansiyel risk konuları ele alınmıştır. 

 
4. Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (International Association of 

Insurance Supervisors – IAIS) 
 
IAIS, sigortacılık sektörünü düzenleyen kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek, si-

gortacılık denetimi için uluslararası standartları tespit etmek, sigortacılık konusunda üyelerini 
eğitmek ve diğer finansal sektörle yapılacak çalışmaları koordine etmek amacıyla 1994 yı-
lında kurulan 100 den fazla ülkeden temsilcisi bulunan uluslararası birliktir. Sekreteryası 
Basel’de bulunan IAIS’in karapara aklamanın ve terörün finansmanının önlenmesi konusun-
daki çalışmalarına aşağıda kısaca değinilmiştir:  

 
a- Sigorta Kuruluşları ve Sigorta Denetçileri için Karapara Aklamayı Önleme Rehberi 

(Anti Money Laundering Guidance Notes for Insurance Supervisors and Insurance Entities): 
Ocak 2002 yılında yayınlanan Rehberde; sigorta sektöründe çalışan kuruluşların, karapara 
aklamayı önlemek için çıkarılan yasal düzenlemelere uyumunu, müşterini tanı prensibinin 
gerektirdiği prosedürlere sahip olmalarını, yasa uygulama birimleri ile işbirliği yapmalarını, 
karapara aklamaya karşı iç politika, prosedür ve eğitim programları geliştirmelerini öngören 
temel prensiplere yer verilmiştir.  

 
b- Sigortacılık Temel Prensipleri ve Metodoloji (Insurance Core Principles and Meth-

odology): 2003 yılı Ekim ayında yayımlanan Belgenin 28 numaralı prensibi karapara aklama 
ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgilidir. Buna göre; denetim birimlerinin, sigorta şir-
ketleri ve aracılık hizmeti yapanların özellikle hayat sigortası ve yatırım özelliği taşıyan sigor-
ta ürünleri konusunda FATF Tavsiyelerine uygun bir şekilde karapara aklama ve terörizmin 
finansmanını önleyici tedbirleri almaları gerekmektedir. 

 
c- Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Rehberi (Guidance Pa-

per on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism):  Ekim 2004 yılın-
da yayınlanan Rehber, 2002 de çıkarılan “Karapara Aklamayı Önleme Rehberinin” yerini 
almıştır. Rehberde; “karapara aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi için kontrol 
önlemleri ve prosedürler” başlığı altında; müşterini tanı tedbirleri (CDD), şüpheli işlem bildi-
rimi, risk yönetimi, kayıtların saklanması, personelin eğitimi ile ilgili olarak sigorta şirketlerin-
ce yapılması gereken düzenlemeler ve bunlar hakkında denetçilerin rolüne dair hususlar yer 
almaktadır. 
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5. EGMONT Group 
 
EGMONT Group 9 Haziran 1995 de Brüksel’de 24 ülke ve 8 uluslararası kuruluşun 

bir araya gelmesiyle kurulan ve üye ülkelerin mali istihbarat birimleri arasında istihbari bilgi 
değişimini sağlamayı amaçlayan bir oluşumdur. Grubun halen 106 ülkeden mali istihbarat 
birimi üyesi bulunmaktadır.  EGMONT Grup literatüre, mali istihbarat birimi (FIU) tanımı ge-
tirmiş ve mali istihbarat birimleri arasındaki bilgi değişim esaslarını düzenlemiştir. Gruba üye 
ülkeler arasında istihbari bilgi değişimi “EGMONT Secure Web” aracılığı ile yapılmaktadır.  

 
EGMONT, suç gelirlerinin aklanması ile birlikte terörizmin finansmanı ile mücadelede  

mali istihbarat birimlerinin rolünü yansıtmak amacıyla 2004 yılında değiştirilen mali istihbarat 
birimi tanımını onaylamıştır.
 

Buna göre mali istihbarat birimi; Şüpheli suç gelirleri ve terörizmin finansmanı ile ilgili 
finansal bilgileri veya karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla ulusal 
mevzuat ve düzenlemelerin gerekli kıldığı diğer bilgileri; alan, analiz eden ve onları yasa uy-
gulama birimlerine ve kovuşturmaya intikal ettiren ulusal bir merkezi birimdir.

 
 6. Karapara Aklamaya Karşı Orta Afrika Grubu (Group on Anti-Money 

Laundering in Central Africa-GABAC) 
 
Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birlik (CEMAC) üyesi ülkelerin (Kongo, Gabon, Orta 

Afrika C., Kamerun, Çad, Ekvator Ginesi) devlet başkanlarının Aralık 2000’de N’Djamena’da 
(Çad) gerçekleştirdiği toplantıda kurulmasına karar verilen Karapara Aklamaya Karşı Orta 
Afrika Grubu, Orta Afrika Devletleri Bankası (BEAC) girişimi ile Ekim 2002’de Yaunde’de 
(Kamerun) yapılan uzmanlar toplantısında karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile 
mücadele tedbirlerini benimseyen kurumsal bir organizasyon halini almıştır. 

 
III. Sonuç 
 
Mali suçların en kompleksi olan karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücade-

lede yer alan uluslararası kuruluşlar ile bunlardan intişar eden araçlara kronolojik olarak ba-
kıldığında, mücadele sistematiğinin basitten çeşitliliğe doğru giden bir seyir takip ettiği gö-
rülmektedir. Konu, uluslararası bağlayıcı hukuki araçların en önemlilerinden olan sözleşme-
ler kapsamında ele alındığında da aynı sonuca varılmaktadır. 

 
Sadece yasadışı uyuşturucu ticaretini öncül suç olarak esas alan 1988 tarihli Viyana 

Sözleşmesinden, bütün ağır suçları öncül suç kabul eden ve terörün finansmanını da kap-
samına alan 2005 AK Sözleşmesine kadar uzanan süreç, bu mücadele anlayışının zaman 
içindeki gelişimini açıkça göstermektedir. Aynı şekilde, dünyada karapara aklama ile müca-
delenin öncü kuruluşu ve standart koyucusu olan FATF’ın 1990 ve 1996 tavsiyeleri ile 2003 
tavsiyeleri mukayese edildiğinde; Viyana Konvansiyonunun tesirinde kalan yalın normatif 
kararlardan, teknolojik gelişmelerin getirdiği tehditlerle birlikte finans dünyasının girift araçla-
rını da dikkate alarak geliştirilen tedbirler bütünlüğüne ulaşmak için geniş çaba sarfedildiği 
fark edilmektedir. Bunlara paralel olarak dünyada finansal kuruluşları organize eden ve bun-
ların çalışmalarını takip eden ihtisas organlarının kendine özgü mücadele araçlarının da 
giderek artan bir çeşitlilik ve zenginlik gösterdiği aşikârdır. 

 
Genel olarak karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, önleyici ve bastı-

rıcı tedbirler şeklinde kategorize edilerek analiz edilebileceği gibi hukuki, finansal ve 
operasyonel araçlar bakımından da değerlendirmeye tabi tutulabilir. Hangi yaklaşım tercih 
edilirse edilsin mücadele de temel anlayış, teknolojinin getirdiği kolaylıklardan veya hukuki 
düzenlemelerin yorum boşluklarından yararlanmasını fırsat bilen suç faillerinden önde ol-
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maktır. Tarihi seyri içerisinde ihdas edilen mücadele araçları tetkik edildiğinde, sarfedilen 
gayretlerde bu hususun amaçlandığı görülmektedir.  
 
Dipnotlar 
 
1 1961 Sözleşmesi: Uyuşturucunun tıbbi ve bilimsel amaçla kullanımı konusunda üretim, kullanım, dağıtım, tica-
ret,  ihracat ve ithalat ile yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili mücadele konusunda düzenlemeler getiren BM 
Uyuşturucu Maddeler Sözleşmesidir. 
2 1971 Sözleşmesi:  Psikotropik maddeler üzerinde uluslararası kontrol sistemi ihdas edilmesini, uyuşturucu 
maddenin ve sentetik uyuşturucuların kötüye kullanımının engellenmesi konusunda kontrol getirilmesini öngören 
BM. Psikotrop Maddeler Sözleşmesi. 
3 İmtiyazlı üye; FATF toplantılarına katılma, görüş bildirme, dokümanlarına ulaşma, ortak çalışmalara katılma 
hakkı verilen FATF benzeri kuruluştur. 
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Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede 

 Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi 
 

Hasan AYKIN* 
 
1. Giriş 
 
Organize suç örgütleri yasadışı uyuşturucu ve silah ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan 

ticareti, kaçakçılık, dolandırıcılık gibi pek çok suçu işlemek suretiyle çok büyük miktarlarda 
suç geliri elde etmektedirler. Elde edilen bu suç gelirlerinin miktarını kesin olarak ölçmek 
imkânsızdır. Ancak tahminler bunun küçümsenmeyecek boyutlarda olduğunu göstermekte-
dir. Uluslararası yasadışı uyuşturucu ticaretinin tahmini değeri 2005 yılı için 320 milyar, insan 
ticaretinden elde edilen tahmini gelir ise 32 milyar dolardır1 (UN, 2007, s.170). Sahtecilik 
suçlarından yılda 150 ila 470 milyar dolar, yasadışı hafif silah ticaretinden ise 1 ila 4 milyar 
dolar arasında suç geliri elde edildiği tahmin edilmektedir (Thachuk, 2006, s. 60-61).  

 
Organize suç örgütleri bu denli yüksek kazançlar nedeniyle sürekli olarak büyümekte, 

pek çok uluslararası şirketten daha büyük hasıla ve varlık büyüklüğüne erişmektedir. 
Kolombiya’nın en bilinen organize suç örgütü Cali Karteli’nin varlıklarının değerinin 206 
milyar dolar, Çin Triadları’nın yıllık hâsılasının 200 milyar dolar, Japon Yakuzaları’nın yıllık 
hâsılasının ise 90 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir (Lilley, 2006, s. 18-27). 

 
Elde edilen yüksek miktarda suç geliri, yasal görüntü kazandırılarak maskelenmediği 

sürece suçlular için işlenen öncül suçun ortaya çıkarılma riskini artıran bir unsurdur ve her an 
müsadereye konu olabilir. Bu nedenledir ki tüm dünyada çıkar amacıyla suç işleyenler için 
ortak nokta, suç gelirini öncül suçtan uzaklaştırmak ve suç geliri için güvenli limanlar bulmak 
amacıyla her türlü araç ve yöntem kullanarak suç gelirlerini aklamaktır (Gilmore, 2004, s.11).  

 
Aklama, geniş anlamda, suçlunun suçlarını gizleyebilmek ve suç gelirlerine yasal gö-

rüntü kazandırmak amacıyla, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin niteliğini, kaynağını, 
yerini, durumunu, hareketini ve kime ait olduğunu saklama, örtme veya olduğundan farklı 
göstermektir. Suç geliri aklanarak, yasal gelir görüntüsü kazanır. Aklama ile bir taraftan öncül 
suçtan uzaklaşılırken diğer yandan suç gelirlerinin müsaderesinin önüne geçilmesi amaçla-
nır.  

Aklanan büyük miktardaki servet ve ekonomik değerler, organize suç örgütlerine eko-
nomik gücün yanında prestij ve politik nüfuz da sağlar (Gilmore, 2004, s.19). Böylece 
suçlular bir iş adamı veya sanayici maskesi ile toplumda saygın bir kimlikle yaşamlarını 
sürdürme imkanı elde eder. Siyasete, yargıya ve bürokrasiye daha kolay sızabilirler. 
Organize suç örgütleri hükümetlere, parlamentolara, polis yönetimine ya da adliye sarayına 
sızacak kadar güç kazandığında ise artık kendilerini vuracak kolu felce uğratma gücü de 
kazanarak gerçek ve sürekli bir dokunulmazlığa kavuşurlar (Ziegler, 1999, s.52). Organize 
suç örgütleri elde ettikleri bu gücün de etkisiyle, siyasi, adli, idari ve ekonomik mekanizmala-
rın işleyişinde zafiyete ve toplumsal yozlaşmalara yol açar (Kanadoğlu, 2003); siyaset, yargı, 
bürokrasi ve hatta özel sektörde rüşvet ve yolsuzluğu artırır; toplumu ve değerleri yozlaştırır; 
ekonomide rekabet eşitsizliği, kaynakların tahsisinde etkinsizliğe neden olur ve kamu 
maliyesini zayıflatır (5549 sayılı Kanun Genel Gerekçe). Bu açıdan aklama, gerek ülke 
düzeyinde hükümetlerin ve gerekse uluslararası düzeyde politika yapıcıların önündeki en 
temel sorunlardan birisi haline gelmiştir. 

 
* TC Maliye Bakanlığı, Maliye Başmüfettişi. 



Hasan AYKIN  

Aklamanın ortaya çıkardığı tehditler nedeniyle önce bazı ülkelerde ulusal, daha sonra 
ise uluslararası düzeyde aklama ile mücadele için adımlar atılmaya, stratejiler geliştirilmeye 
başlanmıştır. Aklama ile mücadeleye özellikle son yirmi yılda artan şekilde önem verilmesin-
deki temel neden, gittikçe faaliyet alanları genişleyen ve uluslararası nitelik kazanan organize 
suç örgütleri ile mücadeleyi daha etkin hale getirmektir. Aklamayla mücadele neticesinde, 
suç gelirlerinin suç örgütlerince kullanımının engellenmesi suretiyle çıkar amacıyla suç 
işleyenlerin yaşam kaynağının kurutulması amaçlanmaktadır. Çünkü para, organize suç 
örgütleri için kan gibidir. Aklama ise bu sürecin kalbidir. Böylece temiz kan sağlıklı ve zinde 
kalması için tüm vücuda pompalanır. Aklamayı başarılı bir şekilde yürüten organize suç 
örgütleri sürekli olarak büyür toplumun ve ekonominin her alanına dal budak salarlar (Aykın, 
2007c). Yapılan araştırmalar, suç örgütleri için suç gelirinin ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Araştırmalar, suç örgütleri için gelirden mahrum kalma riskinin işlenen suç için 
öngörülen cezadan çok daha önemli ve caydırıcı olduğunu göstermiştir (Reuvid, 1995). Bu 
ise organize suç gelirleri ile mücadelede, suç gelirlerinin aklanması ile mücadelenin önemini 
ortaya koymaktadır. Organize suç örgütlerini suç gelirlerinden mahrum bırakmadan, bu 
örgütlerin yaşamın her alanını yozlaştırıcı etkisinin ortadan kaldırılması ihtimali bulunmamak-
tadır (Rider, 1996, s.1).  

 
Suç gelirinin organize suç örgütleri için yaşamsal öneme sahip olması, suç örgütleri 

ile mücadelede geleneksel mücadele yöntemlerinin yanında suç gelirlerinin aklamasının 
önlenmesi konusuna odaklanmayı gerektirmiştir. Bu gerekliliğin bir sonucu olarak, aklama ile 
mücadele için adımlar atılmaya başlanmıştır.  

 
Doğrudan aklama ifadesi kullanılmasa da, aklamanın unsurlarını içeren ilk çaba Ame-

rika Birleşik Devletlerinde (ABD) 1970 yılında Banka Gizlilik Yasası’nın kabulü ile ortaya 
çıkmıştır (Reuter ve Truman, 2004, s.1). ABD’de aklamanın suç haline getirilmesi Ekim 1986 
tarihli Karapara Aklama Kontrol Kanunu ile olmuştur. Aynı yıl İngiltere Uyuşturucu Ticareti 
Suçları Kanunu ile uyuşturucu suçları ile sınırlı olmak üzere aklamayı suç haline getirmiştir 
(Gilmore, 2004, s.20).  

 
Küreselleşmenin hız kazanması ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, suç gelirlerinin 

aklanmasını daha kolay, hızlı ve düşük maliyetli bir faaliyet haline getirmiş; aklayıcılara pek 
çok yeni araç ve imkan sunmuştur. Gelişmelerin aklama açısından ortaya çıkardığı en önemli 
risk ise, aklama yöntemlerinin ülke sınırı tanımaz bir nitelik kazanmasıdır. Uyuşturucu ticareti, 
silah kaçakçılığı, insan ticareti gibi suçlar ve aklama suçu ile mücadeleye önem veren 
ülkeler, uluslararası işbirliği olmadan ve ülkelerin mevzuatları uyumlaştırılmadan tek 
başlarına yürüttükleri çabalarla başarılı olamayacaklarını görmüşlerdir. Bunun üzerine gerek 
öncül suçlar ve gerekse aklama ile mücadele için uluslararası işbirliği ve ülke mevzuatlarının 
uyumlaştırılmasına yönelik uluslararası girişim ve anlaşmalar gündeme gelmiştir (Aykın, 
2007a). Bu kapsamdaki çabaların başında 1988 tarihli Viyana Konvansiyonu2, 1989 tarihinde 
Mali Eylem Görev Gücünün (Financial Action Task Force –FATF, bundan sonra FATF olarak 
anılacaktır) oluşturulması, 1990 tarihli Strasbourg Konvansiyonu3, 1995 tarihinde EGMONT 
Grubunun kurulması ve 2000 tarihli Palermo Konvansiyonu4 gelmektedir. Ulusal ve uluslara-
rası alanda aklama ile mücadele kapsamındaki adımlar, aklama ile mücadele sistemini üç 
boyutlu olarak şekillendirmiştir: Bastırıcı tedbirler, önleyici tedbirler ve etkin uluslararası 
işbirliği.  

 
Bastırıcı tedbirler, suç işlendikten sonra suçlunun ve suç gelirinin tespiti ile ilgilenir. Bu 

tedbirler ile suçluların cezalandırılması ve suç gelirlerinin müsaderesi hedeflenmektedir. Suç 
işlenmesini müteakip suçlunun tespiti, yargılanması, cezalandırılması ve suçtan elde edilen 
mal varlığı değerlerinin müsaderesi başlıca bastırıcı tedbirlerdir.  

 
Önleyici tedbirler sayesinde, suç işleme imkânlarının azaltılması ve yakalanma riski-

nin artırılması suretiyle potansiyel suçluları suç işlemekten vazgeçirmek veya suçun 
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işlenmesini zorlaştırmak, bu mümkün olmazsa bu kişileri suç işlenmeden veya işlenirken 
tespit etmek amaçlanır. Bu açıdan önleyici tedbirlerden, aklayıcıların hayatını zorlaştırması 
beklenir (Arlacchi, 1998, s.6).  

 
Aklama ekonomik suçtur. Ekonomik suçlarda tespit edilme ve yakalanma riskinin dü-

şük bulunması adi suçlara oranla suçun işlenme riskini artırır. Nitekim Coleman (2001), 
ekonomik suç söz konusu olduğunda, ortamın suç işlemeye uygun olmasının kişilerin suç 
işleme motivasyonunda çok etkili olduğunu ileri sürmektedir. Bu açıdan tespit edilme ve 
yakalanma riskini etkileyen rüşvet ve yolsuzluğun yaygınlığı, kayıt dışı ekonominin büyüklü-
ğü, hukuk ve yargı sisteminin etkinsizliği, kamu kurumlarının kendi aralarında ve mali 
kurumlarla işbirliği kapasitelerinin yetersizliği suç gelirlerinin aklaması ile mücadeleyi olumsuz 
etkiler. Rüşvet ve yolsuzluk, bir yandan yeni suç geliri oluşmasına imkan verirken, diğer 
yandan suç örgütlerine suç eylemlerini rahat bir şekilde devam ettirme imkanı tanır (Carlson, 
2000, s.127). Hukuk ve ceza sisteminin önleyicilik fonksiyonu da hukuku uygulayanların 
rüşvet ve yolsuzluk karşısındaki durumlarından doğrudan etkilenir (Güvel, 2004, 
s.113).Aklama ile mücadelede kayıt dışı ekonominin büyüklüğü önemli bir güçlük olarak 
karşımıza çıkar. Ekonomide kayıt dışılığın ve buna bağlı olarak nakit kullanımının yaygın 
olması kara paranın gri para5 içinde geniş bir manevra alanına sahip olmasına neden olur. 
Bu ise suç gelirinin ve aklamanın tespit edilme ihtimalini azaltır (Aykın, 2008).  

 
Levi (2001) ekonomik suçlarla mücadele edenlerin, tespit edilme riskini artıracak ön-

lemler alarak suçun işlenme imkânlarının azaltılması yaklaşımına sahip olması gerektiğini 
ileri sürmektedir. Bu nedenle aklama suçunu önlemek amacıyla yolsuzluk, kayıt dışı ekonomi 
gibi olgularla mücadele ve ilgili birimler arası etkin işbirliği yanında, aklayıcıların tespit edilme 
riskini artıracak aklamaya has önlemler ayrıca önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, özel 
kesimin kamu ile etkin işbirliğini öngören ve başta finansal kuruluşlar olmak üzere diğer bazı 
kuruluş ve kişilere yükümlülükler getiren önleyici tedbirler gündeme gelmiştir. Bu tedbirler 
esas itibariyle; yükümlülerin müşterilerini tanımalarını, müşterilere ve hesaplara ilişkin 
kayıtların ilgili mevzuatta öngörülen süre saklanarak yetkilerce istenildiğinde ibraz edilmesini 
ve şüpheli işlem bildirimini içermektedir. Yükümlülerin iç kontrol ve risk sistemi oluşturmaları, 
çalışanların eğitimi, politika prosedür ve süreçlerinin oluşturulması gibi diğer tedbirler esas 
itibariyle bu üç tedbirin etkinliğini sağlamaya yöneliktir.  

 
Yukarıda belirtilen temel önleyici tedbirlerin her birinin aklama ile mücadele sistemi i-

çinde ayrı bir önemi vardır. Ancak, aklama ile mücadele sistemi içinde şüpheli işlem 
bildirimleri ayrı bir yer tutmaktadır. Lilley (2006, s.192), aklama ile mücadele konusundaki 
düzenlemelerin başarısının şüpheli işlem bildirim sisteminin etkinliğine bağlı olduğunu ileri 
sürmektedir.  

 
Şüpheli işlem bildirimi ile suç gelirlerinin aklanmasına yönelik muhtemel işlemler ko-

nusunda yetkili otoritelerin uyarılması amaçlanmaktadır (Reuter ve Truman, 2004, s.46). 
Şüpheli işlem bildirimi sayesinde yükümlüler faaliyetlerini yürütürken aklamayla mücadele 
konusunda görevli kamu otoritelerinin gözü ve kulağı olmaktadır. Bir benzetme yapmak 
gerekirse, mali istihbarat birimi beyin, yükümlüler de şüpheli işlem bildirimi kanalıyla beyne 
iletiler yollayan duyu organları görevi görmektedirler. Bu açıdan şüpheli işlem bildirimlerinin 
etkinliği, konunun bütünlüğü içinde bir sistem olarak değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu 
sistemin bir tarafında yükümlüler diğer tarafında ise mali istihbarat birimi yer almaktadır. 
Sistemin objesini ise şüpheli işlemler oluşturmaktadır.  

 
Çalışmada şüpheli işlem bildirimi, sadece şüpheli işlem bildirim formlarının doldurulup 

mali istihbarat birimine gönderildiği şeklinde bir yükümlülük olarak değil; bir sistem dahilinde, 
içerdiği tüm taraflar ve yönleri ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bunun için 
çalışmada, öncelikle şüpheli işlem bildirim sisteminin unsurları ortaya konulmakta daha sonra 
bu unsurlar ana hatları ile açıklanmaktadır. Bu açıklamalar yapılırken öncelikle uluslararası 
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standartlara, daha sonra ise Türkiye uygulamasına ve gerektikçe diğer ülke uygulamalarına 
yer verilmektedir.  

 
Şüpheli işlem bildirim sistemi sadece aklama ile mücadelede değil, aynı zamanda te-

rörün finansmanının önlenmesi için de kullanılmaktadır. Terör örgütlerinin politik amaçlarla 
oluşmalarına karşın finansman ihtiyaçlarını karşılamada çıkar amaçlı organize suç örgütleri-
nin kullandığı suç türlerine sıklıkla başvurmaları (FATF, 2008, s.15; CE, 2005, s20), pek çok 
terör örgütünün uyuşturucu ticareti alanında faaliyet göstermesi nedeniyle narkoterör niteliği 
kazanması (Thachuk, 2006, s.61; GAO, 2003), ayrıca terör örgütlerinin gerek yasal gerekse 
yasadışı yollardan sağladıkları fonları terör örgütü üyelerine ulaştırma aşamasında aklamaya 
benzer yöntemleri kullanmaları (Schott, 2006, s I.5), özellikle 11 Eylül olaylarının da etkisiyle, 
aklama ile mücadelede kullanılan araçların terörün finansmanın önlenmesi için de kullanıl-
masını gündeme getirmiştir. Bu nedenle çalışmada şüpheli işlem bildirim sistemi aklama ile 
mücadele yanında terörün finansmanın önlenmesi konusu ile birlikte ele alınmaktadır. 

 
2. Genel Olarak Bildirimler 
 
Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yükümlülerce yapılması zo-

runlu olan bildirimler, aklayıcı ve terörü finanse edenlerin finansal sistemi kendi amaçları için 
kullanmalarını önleme, kullananların tespit ve cezalandırılması amaçlarına hizmet eden 
önemli bir araçtır. Bu araçla birlikte kamu, başta finans sektörü olmak üzere aklama ve 
terörün finansmanı amacıyla kullanılma riski yüksek kuruluş ve kişilerle yakın işbirliği içinde 
çalışır. Kanun uygulama birimleri bildirimler sayesinde, aklama ve terörün finansmanının 
önlenmesi kapsamındaki gözetim fonksiyonunu açısından ekonominin önemli bir kesimini 
temsil eden kuruluş ve kişilerden destek sağlar.  

 
Uygulaması yaygın bildirim türleri; 
 
1- Şüpheli işlem bildirimi (Suspicious Transaction Report -STR)6,  
2- Nakit işlem bildirimi ve  (Cash Transaction Report - CTR)7 ve 
3- Uluslararası fon transferlerine ilişkin bildirimdir.  
 
Şüpheli işlem bildirimi, FATF’in 13 üncü tavsiyesi ile ülkelerin zorunlu olarak uygula-

maya geçirmeleri istenilen bildirim türü olup, işleme konu fonların aklama veya terörün 
finansmanı ile ilgili olduğu yönünde şüphe veya şüpheyi gerektirecek durumun yükümlüler 
tarafından yetkili merkezi otoriteye bildirilmesini içermektedir.  

 
Şüpheli işlem bildirimi uygulaması ilk kez 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 

başlamıştır. ABD’yi İngiltere, Fransa ve İtalya izlemiştir. Aşağıdaki tabloda (Tablo:1) bazı 
ülkeler itibariyle şüpheli işlem bildirimlerinin başlama yılları yer almaktadır.  

 
Tablo 1. Bazı Ülkelerde Şüpheli İşlem Bildirimi Uygulamasının Başlama Yılı 

Ülke Adı Yıl Ülke Adı Yıl 

Avusturya 1994 İrlanda 1994 
Almanya 1993 İspanya 1993 
Amerika 1986 İsviçre 1994 
Belçika 1993 İtalya 1991 
Danimarka 1993 Japonya 1992 
Finlandiya 1994 Kanada 1989 
Fransa 1991 Lüksemburg 1993 
Hollanda 1994 İngiltere 1987   
Kaynak: (Akar, 1997, s.51) 
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1980’lerden itibaren pek çok ülkede yaşanan dışa açılma, kambiyo rejimlerinin liberal-
leşmesi, uluslararası mali sistemin daha entegre hale gelmesi, uluslararası sermaye ve fon 
hareketlerinin hız ve hacim kazanması, bilişim teknolojisindeki gelişmeler, buna bağlı olarak 
bankacılık sisteminin sunduğu işlem ve hizmet kanallarının artması ve bunların büyük 
çoğunluğunun e-bankacılık olanakları ile yüz yüze olmayan bankacılık işlemi olarak gerçek-
leştirilmesi imkanları ile birlikte önemli miktardaki fon ülke sınırlarını aşarak tüm dünyayı 
dolaşmaya başlamıştır. İlk SWIFT mesajının 1976 yılında kullanılmaya başlamasından 9 yıl 
sonra 1985 yılında yıllık mesaj sayısı 157.220.000’e ulaşmış8, bu rakam 2007 yılında 
3.501.163.0179 olmuştur. 1980’lerin ortalarından itibaren uluslararası alanda fonların hareketi 
hız kazanırken, diğer yandan harekete konu fonların miktarı da artmıştır. Bu gelişmeler 
sadece uluslararası yasal ticari ve finansal işlemleri değil aynı zamanda organize suç 
örgütlerinin işlemlerini de kolaylaştırmıştır. 1980’lerin ortalarından itibaren organize suç 
örgütlerinin faaliyet alanlarını genişleterek çok uluslu bir yapıya kavuşmaları (UN, 1999a, s.4) 
bu durumun önemli bir yansımasıdır. Bütün bunlara ilave olarak, müşterilerine daha az 
düzenleme getiren ve her türlü kolaylığı göstererek daha az vergi öneren off-shore merkezle-
ri ile tabela banka ve şirketlerin aklama ve vergi kaçırma dahil pek çok amaçla internet 
üzerinden bile kurulabildiği vergi cenneti ada ülkeleri büyük miktarda suç geliri elde eden 
organize suç örgütlerine çok büyük imkanlar sunmaya başlamıştır. Tüm bu gelişmelerin de 
etkisiyle, kişilerin finansal sistemdeki işlemlerinin yakından takibi ve şüpheli durumların 
varlığı durumunda bunun ilgili kamu otoritelerine bildirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
Şüpheli işlem bildirimi zorunluluğunun 1980’lerin ortalarından itibaren başlaması ve 1990’lı 
yılların ilk yarısında hız kazanması bu açıdan anlamlıdır.   

 
Şüpheli işlem bildirimi uygulaması, uluslararası sözleşmelerde yerine getirilmesi ge-

rekli bir zorunluluk olarak yer alması ve FATF’in bu konudaki standartlar getirmesi ile birlikte 
tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzde ülkelerin büyük çoğunluğunda yasal bir zorunluluk 
olarak şüpheli işlem bildirimi uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamanın bulunmadığı veya 
yasal bir zorunluluk olarak yer almadığı ülkeler sınırlı sayıdadır. Bu ülkeler ABD Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan Narkotik Strateji Raporu’nun İkinci Cildinde (US Departmen of State, 
2008, ss. 63-73); Angola, Azerbaycan, Burindi, Doğu Timor, Eritre,  Guinea, Kazakistan, 
Kenya, Kuzey Kore, Kırgızistan, Küba, Liberya, Madagaskar, Malawi, Moritanya, Micronesia, 
Moğolistan, Nepal, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Raunda, Sao Tome ve Principe, Solomon 
Adaları, Tacikistan, Togo ve Uganda’da olarak yer almaktadır.   

 
Türkiye’de şüpheli işlem bildirim zorunluluğu ilk kez, 13.11.1996 tarih ve 4208 sayılı 

Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan 02.07.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karaparanın Aklanmasının 
Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesi 
ile getirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına ilk şüpheli işlem bildirimi 
Eylül 1997 tarihinde ulaşmıştır. Bu açıdan Türkiye’de şüpheli işlem bildiriminin yaklaşık 11 
yıllık bir geçmiş bulunmaktadır. Anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde, şüpheli işlemin 
bildirilme usulüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Maddede, MASAK Başkanlığının 
bildirime ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir. MASAK Başkanlığı 
bildirime ilişkin usul ve esaslar ile şüpheli işlem tiplerini 31.12.1997 tarih ve 23217 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan MASAK Genel Tebliği Sıra No:2 ile belirlemiştir. Tebliğin 
ekinde şüpheli işlemlerin MASAK Başkanlığına gönderilmesinde kullanılacak olan Şüpheli 
İşlem Bildirim Formu’na yer verilmiştir. 07.02.2002 tarih ve 24664 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan MASAK Genel Tebliği Sıra No:3 ile şüpheli işlem tiplerine uluslararası gelişmele-
rin bir yansıması olarak terörün finansmanına ilişkin bir tip eklenmiştir.  

 
5549 sayılı Kanunla birlikte şüpheli işlem bildirimi ilk kez kanun düzeyinde yer almıştır. 

Kanunun 4 üncü maddesi “Şüpheli işlem bildirimi” başlığını taşımaktadır. 5549 sayılı Kanuna 
dayanılarak hazırlanan ve 09.01.2008 tarihinde yayımlanan ve 01.04.2008 tarihinde 
yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 
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Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin dördüncü bölümünde şüpheli işlem bildirimi konusu ayrıntılı 
olarak düzenlenmiştir.  

 
Ülkelerin şüpheli işlem sayıları çok farklılık arz etmektedir. Bunda ülkelerin finansal 

sistemlerinin gelişmişliği, öncül suçun kapsamı, şüpheli işlem bildiriminin kapsamına ilişkin 
düzenlemeler, ülkede aklama ile mücadele konusundaki bilgi ve bilinç düzeyi, denetimlerin 
etkinliği, öngörülen müeyyideler ve yükümlülerin yaklaşımı gibi pek çok faktör etkili olmakta-
dır. Ancak, bildirim sayılarının genelde bir artış trendinde olduğu görülmektedir.  

 
Aşağıdaki tabloda (Tablo 2) çeşitli ülkeler için yıllar itibariyle şüpheli işlem bildirim sa-

yıları verilmiştir.  
 

Tablo 2. Yıllar İtibariyle Bazı Ülkelerdeki Şüpheli İşlem Bildirim Sayıları (2003-2006) 
Ülkeler/Yıllar 2003 2004 2005 2006
ABD 507.217 689.414 919.230  1.078.894
Almanya 6.602 8.062 8241 
Avustralya 8054 11.484 17.212 24.801
Avusturya 236 373 467 
Fransa 9.019 10.842 11.553 12.047
Hollanda 123.000 174.835 181.623 
İngiltere 99.933 143.638 195.702 213.202
İspanya 1.598 2.414 2502 
İsviçre 863 821 729 619
İtalya 6.816 9058 
Kanada 17.358 14.794 19.113  29.367
Lüksemburg 832 943 831 
Portekiz  220 481 345 
Türkiye 180 290 352 1140
Yunanistan  753 796 1.027 

Kaynak: Fincen, 2007; Bundeskriminalamt, 2004, s.47; Bundeskriminalamt, 2005, s.37, Austrac, 2006, s.33; 
Schaneider ve Windischbauer, s.25; Tracfin, 2007, s.9; FATF, 2005, s. 37; FATF, 2007d, s.147; FATF, 
2006a, s.101; FATF, 2006b, s.134; Suisse Federal Office of Police, 2007; Fintrac, 2006, s.17; FATF, 2006c, 
s.85; MASAK,  

 
Nakit işlem bildirimi, yükümlülerin belirli bir tutarın üzerindeki belirli işlemlerin konu ile 

ilgili olarak yetkilendirilmiş otoriteye bildirmesini içermektedir. Nakit işlem ile banknot veya 
bozuk paralarla yapılan işlemler kastedilmekte olup diğer parasal araçlarla yapılan işlemler 
nakit işlem bildiriminin konusu dışındadır (Karaal, 2005, s.61). Bildirimi gereken işlem türleri, 
öngörülen eşik tutarlar ile aklama ve terörün finansmanı açısından düşük risk kategorisinde 
olduğu için istisna tutulan işlem ve müşteri kategorileri ülkeler itibariyle farklılıklar içermekte-
dir. FATF’in 19 uncu Tavsiyesinde ülkelerin, belli bir tutarın üzerindeki yurtiçi ve yurtdışı tüm 
nakit işlemlerin ulusal düzeyde merkezi bir otoriteye bildirilmesi hususunu dikkate almaları 
(consider) istenilmektedir. Bu anlamda 19 uncu Tavsiyede nakit işlem bildirimi türündeki 
bildirim uygulaması ülkelerin takdirine bırakılmış iken; 13 üncü Tavsiyede şüpheli işlem 
bildiriminin kanun düzeyinde ve zorunlu bir uygulama olarak aklama ile mücadele sisteminde 
yer alması istenilmektedir.  

 
Nakit işlem bildiriminin şüpheli işlem bildiriminden önemli bir farkı, belirlenen limitin 

üzerinde olan ve istisna tutulmayan tüm işlemlerin yetkili otoriteye bildirilmesidir. Oysa 
şüpheli işlem bildiriminde sadece şüpheli olarak değerlendirilen işlemlerin limit gözetilmeksi-
zin yetkili otoriteye bildirilmesi söz konusudur. Bu açıdan nakit işlem bildiriminde yükümlünün 
gönderilecek bilgi konusunda herhangi bir inisiyatifi bulunmazken; şüpheli işlem bildiriminde 
yükümlü büyük ölçüde inisiyatif kullanmakta, yapacağı değerlendirme sonucunda şüpheli 
olduğu kanaatine ulaştığı işlemleri bildirime konu etmektedir.  
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Türkiye’de nakit işlem bildirine yönelik ilk düzenleme Karaparanın Aklanmasının Ön-
lenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile 
yapılmıştır. Maddede, yükümlülerin 5 milyar Türk Lirası (TL) veya muadili dövizi aşan her 
türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun 
nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, sigortalama, mevduat veya kar-zarara katılma 
hesabı açtırma, mevduat veya kar-zarar katılma hesabından para çekme ve yatırma, 
mevduat hesabı niteliğindeki mevduat sertifikaları karşılığında ödeme yapılması, çek ve 
senet tahsili, repo ve sermaye piyasası işlemlerini MASAK Başkanlığı’na bildirmeleri zorunlu 
hale getirilmiştir. Ancak, söz konusu madde, 31.12.1997 tarih 97/10419 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile çıkarılan Yönetmelikle değiştirilmiştir. Değişiklikle, MASAK Başkanlığının 
yükümlülerden taraf oldukları veya aracılık ettikleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
işlemlere ilişkin bilgileri devamlı olarak isteyebileceği ve Maliye Bakanlığının devamlı olarak 
istenecek bilgileri, parasal sınırlar, yükümlü grupları, uygulama tarihi, şekil, usul ve esaslar 
itibariyle belirlemeye, bu bilgilerin yükümlüler nezdinde tutulmasını düzenlemeye ve 
belirlenecek süre ile saklanmasını istemeye yetkili olduğu düzenlemesi getirilmiştir. Maliye 
Bakanlığına verilen yetki kullanılmadığı için nakit işlem bildirimi uygulamaya geçmemiştir.    

 
Nakit işlem bildirimi uygulamasına imkan veren düzenleme 5549 sayılı Suç Gelirleri-

nin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile bu kez Kanun düzeyinde 
hukuk sisteminde yerini almıştır. Söz konusu maddenin birinci fıkrası, yükümlülerin taraf 
oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarı aşanları 
MASAK Başkanlığına bildirmek zorunda oldukları düzenlemesini içermektedir. Maddeye göre 
devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem türleri ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca 
belirlenecektir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 
Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesinde de yükümlüler tarafından devamlı bilgi 
verme konusu düzenlenmiş ve usule ilişkin bazı belirlemeler yapılmış olmasına karşın hangi 
işlemlerin bildirime konu olacağı, süre, kapsam dışı tutulacak yükümlüler, bildirim limitleri ile 
diğer usul ve esaslar konusunda Maliye Bakanlığının yetkili kılındığı hususu tekrarlanmıştır.  

 
Tablo 3. Bazı Ülkelerdeki Bildirim Türleri ve Limitler 

Ülkeler Bildirimin Türü Limit 
Nakit işlem bildirimi 12.500 euro Almanya Şüpheli işlem bildirimi Limit yok 
Nakit işlem bildirimi 10.000 dolar ve üzeri 
Uluslararası fon transferlerine ilişkin bildirim  10.000 dolar ve üzeri 
Yabancı ülke banka veya finansal kuruluşların-
daki hesapların bildirimi 

Yılın herhangi bir anında hesap 
bakiyesinin 10.000  dolar veya 
üzeri olduğunda 

Amerika Birleşik 
Devletleri 

Şüpheli eylem bildirimi 5.000  dolar 
Şüpheli işlem bildirimi Limit yok 
Nakit işlem bildirimi 10.000  dolar 
Uluslararası elektronik fon transferlerine ilişkin 
bildirim 

Limit yok 
Avustralya 

Elektronik olanlar dışında (posta, beraberinde 
vs.) fonların yurtdışına çıkarılması ve yurda 
getirilmesine ilişkin bildirimler 

10.000 dolar 

Şüpheli işlem bildirimi Limit yok 
Nakit işlem bildirimi 10.000 dolar 
Elektronik transfer bildirimi 10.000 dolar  Kanada 

Gümrükte nakit bildirimi 10.000 dolar 
Kaynak: HSBC, 2006, Fincen, 2007, Austrac, 2006, Fintrac, 2006. 

 
Gerek 5549 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gerekse anılan Yönetmeliği 32 inci madde-

si ile Maliye Bakanlığına verilen yetkinin nakit işlem bildirimleri ile sınırlı olmayıp olağanüstü 
işlemlerin bildirimi, yurtdışı ve yurda  transfer işlemlerinin bildirimi gibi daha pek çok bildirim 
yükümlülüğü getirilmesine imkan verecek nitelikte olduğunu belirtmek gerekir. Ancak Maliye 
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Bakanlığınca tutar, süre, kapsama dahil yükümlüler ve diğer usul ve esaslar konusunda 
herhangi bir düzenleme yapılmadığından maddenin bu haliyle uygulanma kabiliyeti bulun-
mamaktadır.  

 
Uluslararası fon transferlerine ilişkin bildirimler; fonların finansal kuruluşlar üzerinden 

ülke dışına çıkışı ile ülkeye girişini takip amacıyla belli miktarın üzerinde ülkeye giriş ve çıkış 
yapan fonların yetkili otoriteye raporlanmasını içerir.  

 
Daha önce belirtildiği üzere, 5549 sayılı Kanunun sürekli bildirimi düzenleyen 6 ncı 

maddesi ile Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde yükümlüler için uluslararası fon 
transferlerine ilişkin bildirim yükümlülüğü getirilmesi de mümkündür. Ancak madde kapsa-
mında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

 
3. Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi  
 
Şüpheli işlem bildirim sisteminin ana unsurları, uluslararası alanda getirilmiş düzen-

lemeler ile bu konuda oluşturulmuş tavsiye ve ilke kararları yardımı ile ortaya konulabilir. Bu 
nedenle şüpheli işlem bildirimi ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlarca getirilen standartlar, 
oluşturulan ilke kararları ile uluslararası sözleşme ve diğer belgelerde yer alan düzenlemeler 
özetlenecektir. Daha sonra tüm bu özetlenen bilgilerden hareketle, şüpheli işlem bildirim 
sisteminin ana hatları ortaya konulacaktır.  

 
3.1. Şüpheli İşlem Bildirim Sistemine İlişkin Uluslararası Nitelikteki Düzenleme 

ve İlkeler  
 
3.1.1. FATF Tavsiyeleri  
 
G-7 Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanlarının Temmuz 1989 tarihli Paris Zirvesinde 

uyuşturucu üretimi, ticareti ve tüketimi ile bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması ile 
etkili mücadele için acil ve etkili adımların atılması ihtiyacı bulunduğu sonucuna ulaşılmış ve 
bu ihtiyaca cevap olması amacıyla eylem gücü oluşturulmasına karar verilmiştir FATF bu 
kararın neticesinde ortaya çıkmıştır (FATF, 2007c, s.1). Paris Zirvesine katılan Kanada, 
Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Avrupa Toplulukları Komisyonu dışında 
Avusturya, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre de bu 
oluşuma katılmaya davet edilmiştir.  

 
1990 yılında aklama ile mücadele için 40 Tavsiye hazırlanmıştır. Aynı zamanda tüm 

OECD ve finansal merkez özelliğindeki ülkelerin bu oluşama üye olabilecekleri yönünde 
mutabakata varılmıştır. Bu karar sonrasında içinde Türkiye’nin de bulunduğu diğer 8 OECD 
ülkesi ile Hong Kong ve Körfez İşbirliği Konseyi üye listesine eklenmiştir. Türkiye’nin üyelik 
tarihi 24 Eylül 1991’dir. Günümüzde FATF’in üye sayısı Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği 
dahil 34’tür. Ayrıca 20’nin üzerinde gözlemci üyesi bulunmaktadır. FATF ulaştığı üye sayısı 
sonrasında yeni üye kabulünde katı davranmaya ve ağır kriterler uygulamaya başlamıştır. 
Genişleme yerine, FATF benzeri bölgesel organların (FATF Style Regional Bodies- FSRBs) 
oluşturulmasını teşvik etmektedir. FATF’in aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ağı, 
FATF benzeri bölgesel kuruluşlarla birlikte 170’in üzerinde ülkeye ulaşmıştır (FATF, 2007c, 
s.1).  

 
FATF tarafından aklama ile mücadele kapsamında 40 Tavsiye oluşturulurken Viyana 

Konvansiyonu’ndan önemli ölçüde yararlanılmıştır. Ancak FATF, Viyana Konvansiyonu’ndaki 
yaklaşımdan farklı olarak suç gelirlerinin aklanması ile mücadele için sadece aklama fiilinin 
suç haline getirilmesini yeterli görmemiştir. Bunun yanında, birçok önleyici tedbirin de 
uygulanması gerekliliğini ortaya koymuştur (Gilmore, 2004, s.93). Bu nedenle FATF’in 40 
Tavsiyesi üç temel alan üzerine yoğunlaşmıştır: 1) Ülkelerin yasal sistemlerinin aklama ile 
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mücadele açısından güçlendirilmesi; 2) Finansal sistemin aklama ile mücadele konusundaki 
rolünün arttırılması ve 3) uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi.  

 
1990 yılında hazırlanan 40 Tavsiye, daha sonra 1996 ve 2003 (FATF, 2003) yıllarında 

aklama konusunda ortaya çıkan yeni gelişmeleri ve iyi uygulama örneklerini dikkate alarak 
revize edilmiştir. 11 Eylül olayları sonrasında 15 Avrupa Birliği üyesi ülke FATF’in yetki 
alanının terörizmin finansmanın önlenmesini de kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında 
bulunmuşlardır. Benzer şekilde G-7 Maliye Bakanları FATF’e terörün finansmanı konusunda 
özel tavsiyeler oluşturma çağrısında bulunmuştur. Bunun üzerine 40 Tavsiyeye terörün 
finansmanını önlemeye yönelik “Özel Tavsiyeler” (Special Recommendations) ilave 
edilmiştir. Bugün için Özel Tavsiye sayısı 9 olup (FATF,2004), tüm tavsiyeler “40 artı 9 
Tavsiye” olarak da adlandırılmaktadır.  

 
FATF günümüzde, suç gelirlerin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele 

konusunda standart koyucu bir organ haline gelmiştir. FATF üyesi ülkeler, FSRBs, IMF ve 
Dünya Bankası, “40 artı 9 Tavsiye” ve Metodolojiyi (FATF, 2007a) aklama ve terörün 
finansmanı ile mücadele konusunda temel referans ve değerlendirme aracı olarak dikkate 
almaktadırlar. Ülke mevzuatları, önleyici tedbirler ve uluslararası işbirliği “40 artı 9 Tavsiye” 
ve Metodolojiye göre şekillenmektedir.  

 
FATF oluşturduğu tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin uyum konusunda etkili bir takip 

sistemi oluşturmuştur. FATF ve FSRBs üyesi ülkeler periyodik olarak karşılıklı değerlendirme 
adı verilen bir değerlendirmeye tabi tutulmakta, bu değerlendirme sonucu düzenlenen 
raporlar yılda 3 kez yapılan FATF genel kurullarında görüşülerek kabul edilmektedir. 
Değerlendirme soncunda eksikliklerin giderilmesi için öngörülen takip süreçleri ile etkinlik 
sağlanmaktadır. Eksikliğin giderilmemesi durumunda ülkelerin işbirliği yapmayan ülke 
kategorisinde değerlendirilerek 21 inci Tavsiye’de öngörülen tedbirlere muhatap olmasına 
kadar giden yaptırımlar söz konusu olmaktadır. Türkiye’nin Üçüncü Tur Karşılıklı Değerlen-
dirme Raporu Şubat 2007’de Strazburg’ta yapılan FATF Genel Kurulunda kabul edilmiştir. 

 
Aşağıda FATF’in “40+9 Tavsiyesi” ile bunları kriter bazında ayrıntılı olarak ifade eden 

Metodolojisinde şüpheli işlem bildirimi ile ilgili olarak getirdiği tavsiye ve açıklamalar özetle 
yer almaktadır.   

 
Tavsiye 13- Bu tavsiye, finansal kuruluşların bir fonun suç geliri olduğu veya terörün 

finansmanı ile ilgili bulunduğu yününde şüphe duymaları veya şüpheyi gerektirecek makul bir 
nedene sahip bulunmaları durumunda bunu derhal mali istihbarat birimine bildirmelerinin ülke 
mevzuatında yasa veya yönetmelik düzeyinde bir zorunluluk olarak yer alması konusunu 
içermektedir. 

 
Tavsiye 14- Tavsiye, finansal kuruluşların, bunların yöneticilerinin ve çalışanlarının;  
 
a) Şüpheli işleme konu fona kaynaklık eden suçun tam niteliğini bilip bilmemeleri ve 

yasadışı eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmasızın mali istihbarat birimine iyi niyet 
kuralları çerçevesinde yaptıkları şüpheli işlem bildirimlerinden dolayı, bilgilerin ifşasına ilişkin 
herhangi bir mevzuatı ihlal etmeleri gibi bir nedenle hiçbir şekilde hukuki ve cezai bakımdan 
sorumlu tutulmayacakları hususunun yasa ile güvenceye bağlanmasını, 

 
b) Mali istihbarat birimine şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğu veya bununla ilgili 

bilgi sunulduğuna ilişkin bilgilerin ifşa etmelerinin yasaklanmasını öngörmektedir.  
 
Tavsiye 16- Tavsiyede, 13 üncü Tavsiyenin finansal kuruluşlar dışındaki belirli işlet-

meler ile profesyonel meslek mensupları (Designated Non-Financial Business and 
Professionals, DNFBPs) için de geçerli olması ülkelerden istenilmektedir.  
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Tavsiye 26- Bu tavsiye ile ülkelerden, aklama ve terörün finansmanına ilişkin şüpheli 
işlem bildirimleri ile diğer bilgileri alacak (yetki verilmişse isteyecek) bunları analiz edecek ve 
bu analiz sonuçlarını ilgili otoritelere dağıtacak merkezi bir mali istihbarat birimi kurmaları 
istenilmektedir. Mali istihbarat birimi, şüpheli işlemlerin analizi dahil fonksiyonlarını uygun bir 
şekilde yerine getirebilmek için finansal, idari ve kanun uygulama birimlerinin verilerine 
doğrudan veya dolaylı bir şekilde zamanında erişebilmelidir.  

 
Özel Tavsiye IV- Tavsiye ile ülkelerden, fonların terörle bağlantılı veya ilgili olmasın-

dan, terörizm, terörist eylemler veya terör örgütleri için kullanılmasından şüphelenilmesi veya 
şüpheyi gerektirecek makul nedenlerin bulunması durumunda yükümlülere şüpheli işlem 
bildiriminde bulunulması zorunluluğu getirmeleri istenilmektedir.  

 
Şüpheli işlem bildirimlerinin aklama ile mücadele sistemi içindeki öneminin bir yansı-

ması olarak, şüpheli işlem bildirimine ilişkin “Tavsiye 13” ve “Özel Tavsiye IV”  FATF’in 40+9 
Tavsiyesi içinde temel tavsiyeler (key recommendations) olarak isimlendirilen tavsiyeler 
arasında yer almaktadır. Yapılan ülke incelemelerinde özellikle temel tavsiyelerden uyumsuz 
veya kısmen uyumlu gibi düşük not10 alan ülkeler izleme sürecine alınmaktadır.  

 
3.1.2. Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Palermo 

Konvansiyonu) 
 
Palermo Konvansiyonu özellikle uyuşturucu ticareti, yasadışı silah ticareti, insan tica-

reti ve göçmen kaçakçılığı gibi çoğu kez ülke sınırını aşarak gerçekleşen örgütlü suçlarla 
mücadele amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan bir inisiyatifin sonucudur. 
Sözleşmenin imzaya açıldığı yerin mafya şeklindeki organize suç oluşumları ile ünlü Palermo 
kenti olması da ayrı bir mesaj içermektedir. Konvansiyonda sınır aşan örgütlü suçlarla 
mücadeleyi önleme anlamında önemli bir unsur olarak bu örgütlerin kara paralarının 
aklanmasının önlenmesine vurgu yapılmaktadır.  

 
Palermo Konvansiyonunun  “Aklama ile Mücadele Önlemleri” başlığını taşıyan 7 nci 

maddesi:   
 

 Aklamanın önlenmesi ve tespiti için kimlik tespiti, kayıtların tutulması ve şüpheli işlem 
bildirimlerini içeren bir düzenleyici ve önleyici kapsamlı bir sistem oluşturulmasını üye 
ülkeler için zorunluluk haline getirmektedir.   

 Potansiyel aklamaların tespiti amacıyla bu konudaki bilgileri toplayacak, analiz edecek 
ve ilgili otoritelere bu bilgileri dağıtacak bir merkezi mali istihbarat birimi oluşturulması 
hususunu dikkate almalarını üye ülkelerden istemektedir. 

 Yukarıdaki tedbirlere ilave olarak ülkelerin nakit işlem veya uluslararası fon transferle-
rine ilişkin bildirim sistemlerini uygulayabileceklerini belirtmektedir.  
 
Palermo Konvansiyonu’nda FATF Tavsiyelerinde yer alan yaklaşıma paralel bir şekil-

de şüpheli işlem bildirimlerinin zorunlu olarak uygulamaya konulması istenirken, diğer 
bildirimler ülkelerin takdirine bırakılmıştır.  

 
3.1.3. Wolfsberg Grubu Aklama ile Mücadele Prensipleri 
 
Wolfsberg Grubu, küresel nitelikte on iki bankanın11 oluşturduğu bir grup olup amacı 

finansal hizmetler sektöründe müşterinin tanınması suretiyle aklama ve terörün finansmanı 
ile mücadeleye yönelik standartlar ve ürünler geliştirmektir. Grup 2000 yılında Kuzey Doğu 
İsviçre’de Wolfsberg Şato’sunda bir araya gelmiştir. Özel Bankalar için Wolfsberg Aklama ile 
Mücadele Prensipleri Ekim 2000 tarihinde yayımlanmış ve Mayıs 2002 tarihinde revize 
edilmiştir.  
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Wolfsberg Grubu’nun revize edilmiş Aklama ile Mücadele Prensiplerinin 4 no.lu pren-
sibi sıra dışı ve şüpheli işlemlerin tespitine ilişkindir. Bu ilke uyarınca bankalardan sıra dışı 
veya şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve takibi için politikalarını yazılı hale getirmeleri istenil-
mektedir. Politika belgesinde nelerin sıra dışı ve şüpheli işlem olduğuna ilişkin belirlemeler de 
yer almalıdır. Bu kapsamda sıra dışı veya şüpheli işlemler aşağıdaki durumları içermelidir:  

 
 Bir hesaba bağlı olarak gerçekleşen işlemlerin veya diğer eylemlerin müşterinin 

profili ile uyumsuz olması,  
 Belli bir tutarın aşan nakit işlemler, 
 Hesaba para yatırma, hesaptan para çekme ve hesaptan havale yapma işlemleri 

(Pass-through / in-and-out). 
 
Aklama ile Mücadele Prensiplerinde, bankalarca sıra dışı veya şüpheli işlemler aşa-

ğıdaki şekilde tespit edilebileceği belirtilmiştir:  
 
 İşlemlerin izlenmesi,  
 Müşteri ile iletişime geçilmesi (toplantı, görüşme, yerinde ziyaret vs.), 
 Üçüncü taraflardan edinilecek bilgiler (gazete, Reuters, internet vs.), 
 Bankaların kendi iç bilgi sistemlerinden sağlayacakları bilgiler. 

 
Tespit edilen sıra dışı veya şüpheli işlemlerle ilgili olarak bankalar, bu işlemin geçmişi 

ile ilgili analiz çalışması yapacaktır. Yapılacak bu çalışma sonucunda işlemle ilgili ikna edici 
bir açıklamaya ulaşılamazsa bu kez aşağıdaki kontrol uygulamaları söz konusu olacaktır: 

 
 Müşteri ile iş ilişkisine sıkı izleme yaparak devam etmek, 
 İş ilişkisini sona erdirmek,  
 Yetkili otoriteye şüpheli işlem bildiriminde bulunmak.  

 
Şüpheli işlemlerin ilgili yetkili otoriteye raporlanması daha önceden tayin edilmiş bir 

üst düzey yönetici tarafından yapılacaktır. Bu üst düzey yetkiye sahip uyum görevlisi, 
kurumun yöneticisi, denetim birimi başkanı gibi üst yöneticiler olabilir. Eğer ilgili ülke 
mevzuatı gerektiriyorsa işleme konu malvarlığı bloke edilecek ve işlem gerekli denetimler 
sonrasında verilecek onayla yapılabilecektir.  

 
Görüldüğü üzere Wolfsberg tarafından şüpheli işlem bildirimi ile bankalar özelinde ay-

rıntılı prensipler belirlenmiş, bankaların bu konuya verdikleri önem ortaya konulmuştur.  
 
3.1.4. Avrupa Birliği 
 
Avrupa Birliğinin Finansal Sistemin Aklama ve Terörün Finansmanı Amacıyla Kulla-

nılmasının Engellenmesi ile ilgili Üçüncü Direktifinin (EC, 2005) Üçüncü Kısmı “Bildirim 
Yükümlülüğü” başlığını taşımaktadır. Direktifin 20 nci maddesinde, yükümlülerden yapılan 
işlemin aklama ve terörün finansmanı ile ilgili olup olmadığı konusunda özel dikkat gösterme-
leri istenmektedir. 21 inci maddede üye ülkelerin, aklama ve terörün finansmanı ile ilgili 
bildirimleri alacak, analiz edecek ve ilgili otoritelere dağıtacak merkezi bir mali istihbarat 
birimi kurmaları ve bu birimin yeterli kaynak ve verilere erişim imkanı ile donatılması zorunlu 
kılınmaktadır. 22 nci maddede ise şüpheli işlem bildirimine ilişkin yukarıda FATF tavsiyele-
rinde belirtilen açıklamalara paralel düzenlemeler yer almaktadır.  

 
Direktifin 26 ncı maddesinde, üye ülkelerin iyi niyetle bildirimde bulunanların hukuki 

ve cezai müeyyidelere tabi olmamaları için gerekli yasal düzenlemeyi yapmaları zorunlu 
kılınmaktadır. 27 nci maddede şüpheli işlem bildiriminde bulunanların tehdit ve düşmanca 
davranışlardan korunmaları için tüm gerekli tedbirlerin üye ülkelerce alınması istenilmektedir. 

47 



Hasan AYKIN  

28. inci madde ise şüpheli işlem bildirimlerinin ifşa edilmesinin önlenmesine yönelik düzen-
lemeler içermektedir.  

 
3.2. Şüpheli İşlem Bildirim Sisteminin Ana Unsurları 
 
Yukarıdaki temel uluslararası dokümanlar ve ilkeler bir bütün olarak dikkate alındığın-

da,  etkin bir şüpheli işlem bildirim sisteminin en az aşağıda unsurlara sahip olması gerektiği 
sonucuna ulaşılmaktadır: 

 
 Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü zorunlu olmalı ve bu zorunluluk cezai yaptırı-

ma bağlanmış bir şekilde bağlayıcı nitelikteki hukuksal metinlerde yer almalıdır.  
 Şüpheli işlem bildiriminde bulunacak yükümlülerin kimler olduğu bağlayıcı nitelik-

teki düzenlemelerde açık bir şekilde belirtilmelidir. 
 Bildirimin kapsamı, uyum görevlisi atanması dahil, bildirim usul ve esasları belir-

lenmelidir. 
 Çalışanlar aklama ve terörün finansmanı konusunda eğitime tabi tutulmalı ve bu 

eğitimler periyodik olarak tekrarlanmalıdır. 
 Bildirimleri alacak, analiz edecek ve analiz sonuçlarını ilgili birimlere aktaracak 

merkezi nitelikte mali istihbarat birimi oluşturulmalıdır. 
 İyi niyetli bir şekilde bildirimde bulunanların hukuki ve cezai yaptırımlara maruz 

kalmayacakları hususu kanunla güvence altına alınmalıdır. 
 Şüpheli işlem bildirimlerinin gizliliği sağlanmalı, ifşa edilmesi (tipping off) cezai 

müeyyideye bağlanmalıdır. 
 Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğüne uyum için uygun denetim mekanizması oluş-

turulmalıdır.  
 Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü ihlalleri için caydırıcı ve orantılı ceza uygulan-

malıdır. 
 Şüpheli işlemlerle ilgili olarak yükümlülere uygun yöntemlerle geribildirimde bulu-

nulmalıdır. 
 
4. Şüpheli İşlem Bildiriminde Bulanacaklar: Yükümlüler 
  
Aklama suçu türev bir suçtur. Temel amaç suç geliri elde edenleri bu gelirden mah-

rum bırakarak öncül suçların işlenmesini cazip olmaktan çıkarmaktır. Bu amaca ulaşabilmek 
için finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli kuruluşlar ve profesyonellerin etkin 
desteğine ihtiyaç vardır. Yargılama, el koyma ve müsadere hükümleri gibi bastırıcı tedbirlerin 
muhatapları doğrudan suçu işleyenlerdir. Ancak önleyici tedbirler söz konusu olduğunda 
finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli kuruluşlar ve profesyonellere bazı yükümlülükler 
getirilmesi söz konusudur. Bunun nedeni, aklayıcıların, suç gelirlerine yasal görüntü 
kazandırma amacıyla yoğun olarak finansal kuruluşları, finansal olmayan belirli kuruluşları ve 
profesyonelleri kullanma ihtiyacı duymalarıdır. Bu açıdan aklayıcılar için, suç gelirlerinin 
finansal kuruluşlar arasında transfer edilmesi, değişik finansal yatırım araçlarına veya 
varlıklarına dönüştürülmesi sırasında finansal kuruluşlar ve finansal olmayan belirli kuruluşlar 
ve profesyoneller büyük önem taşırlar (Schott, 2006, s. VI.1).  

 
Finansal olmayan belirli kuruluşlar FATF tarafından gazinolar, taşınmaz, değerli metal 

ve değerli taş alım satımı yapanlar olarak sıralanmaktadır. Profesyoneller ise mesleklerini 
bağımsız olarak icra eden avukat, noter, muhasebeci gibi meslek mensuplarını ifade 
etmektedir. Ancak bu kişilerin akalama ve terörün finansmanı açısından yükümlülükleri 
taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle 
sınırlı bazı işlemleri müşterileri adına yürütmeleri durumunda söz konusu olmaktadır (FATF, 
2007a, s.77).  
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 Kendisine önleyici tedbirler konusunda ödev yüklenen kurum, kuruluş veya gerçek 
kişiler kara para aklama ile mücadele mevzuatı kapsamında yükümlü olarak isimlendirilmek-
tedir. Yükümlüler aslında kara para aklamada araç olarak kullanılma riski yüksek olan 
finansal kuruluşları, finansal olmayan belirli kuruluşları ve avukat, muhasebeci gibi bazı 
profesyonel meslek sahiplerini içermektedir. Getirilen yükümlülükler özünde, yükümlülerin 
kendilerini aklama aracı olarak kullandırmamak için gerekli önlemleri almaları ve böyle bir 
durumdan şüphelendiklerinde durumu mali istihbarat birimine bildirmeleri temelinde şekillen-
mektedir.  

 
Türkiye’de aklama ile mücadele kapsamında getirilen yükümlülükler ve yükümlülerle 

ilgili ilk düzenleme 02.07.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin 
Yönetmelik”le yapılmıştır.  

 
18 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ön-

lenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin bir numaralı fıkrasının (d) bendinde yükümlü-
ler; bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer 
finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösteren-
ler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, 
sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile 
noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenler 
olarak tanımlanmıştır. Kanun bir taraftan yükümlülüğü gerektiren faaliyet alanlarını sıralar-
ken, diğer yandan yükümlülerin kapsamını genişletme konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki 
vermiştir. 

 
FATF (2003) 12 nci Tavsiyesi uyarınca, 5549 sayılı Kanunda belirtilenlere ilave olarak 

bazı profesyonel meslek mensuplarının da, taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek 
kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı bazı işlemleri nedeniyle yükümlü kabul 
edilmeleri gerekmektedir. Bu konu FATF tarafından Türkiye’nin aklama ve terörün finansma-
nı ile mücadele sistemini değerlendirdiği ve 23 Şubat 2007 tarihinde Strasbourg’ta yapılan 
FATF Genel Kurulunda kabul edilen Raporda (FATF, 2007b, s.104) eleştiri konusu yapılmış-
tır. 5549 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 09 Ocak 2008 tarih ve 28751 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanını Önlenmesine 
Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde bu eleştiriyi giderecek nitelikte 
düzenlemeye yer verildiği avukat ve muhasebecilerin de yükümlülere ilave edildiği görülmek-
tedir. Söz konusu Yönetmeliğin anılan maddesinde aşağıda sayılanlar ile bunların şube, 
acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerinin yükümlü olduğu belirtilmiştir. 
Buna göre yükümlüler: 

 
a) Bankalar, 
b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, 
c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, 
ç) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman 
ve faktoring şirketleri, 
d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, 
e) Yatırım fonu yöneticileri, 
f) Yatırım ortaklıkları, 
g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,  
ğ) Finansal kiralama şirketleri, 
h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluş-
lar, 
ı) Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı, 
i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri, 
j) Varlık yönetim şirketleri, 
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k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar, 
l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı 
olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 
m) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları, 
n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık eden-
ler, 
o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile 
uğraşanlar, 
ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzaye-
deciliğini yapanlar, 
p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler, 
r) Spor kulüpleri, 
s) Noterler, 
ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işler-
den taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi 
gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,  
t) Şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak 
üzere, bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhase-
beci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerdir. 
 
5. Bildirimi Gerekli Şüpheli İşlemlerin Belirlenmesi 
 
5.1. Şüpheli İşlemin Tayini 
 
Şüpheli işlem bildirim sisteminin en hassas ve uygulayıcılar tarafından en zorlanılan 

kısmı, hangi işlemlerin şüpheli işlem olduğunun belirlenmesi hususudur. Bunun için şüpheli 
işlemin tanımı ve kapsamının incelenmesi önem taşımaktadır. 

 
FATF’in 13 üncü Tavsiyesine göre şüpheli işlem; fonların aklama veya terörün fi-

nansmanı ile ilgili olduğu yönünde şüphe veya şüpheyi gerektirecek hususların mevcut 
olduğu işlemlerdir.  

 
Benzer ifadelerin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Ka-

nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında de yer aldığı görülmektedir. Anılan madde 
hükmüne göre şüpheli işlem; yükümlüler nezdinde veya bunlara aracılığı ile yapılan veya 
yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine 
veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir 
hususun bulunması halinde söz konusudur. 5549 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin olarak 
yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanını Önlenmesine Dair 
Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 27 inci maddesinin birinci fıkrasında şüpheli işlem tanımı 
yapılmıştır. Yönetmeliğe göre şüpheli işlem: yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla 
yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde 
edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda 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.  Yönetmelikte şüpheli işlemlerle ilgili olarak aklama suçu yanında 
terörün finansmanı da açıkça belirtilmiştir.  

 
Yukarıdaki yer alan tanımdaki bazı kavramlar açıklanmaya muhtaçtır. Buradaki kilit 

kavramlar “şüphe” ve “şüpheyi gerektirecek husus”tur. “Şüphe”, işleme konu fon veya 
malvarlığının yasadışı kaynaktan elde edilmiş olabileceği konusunda işlemi gerçekleştiren 
görevlide oluşacak, sübjektif bir durumu ifade etmektedir. Kişinin sübjektif değerlendirmeleri, 
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algı ve sezişleri, işlemin yapılması sırasında müşterinin davranışları, müşteri ile ilgili olarak 
daha önce yapılan işlemler ve diğer unsurlar işlemi gerçekleştiren kişide işlemin şüpheli 
olduğu yönünde kanaate sahip olmasına neden olmaktadır. Bu şüphe, işlemin büyüklüğü, 
özellikleri, niteliği gibi genel özelliklerden doğabileceği gibi müşterinin gelir ve servet durumu, 
işinin niteliği ve kapasitesi gibi öznel durumlardan ve her halükarda tüm bu nedenlerin bir 
araya gelmesinden ortaya çıkabilir.  

 
“Şüpheyi gerektirecek husus” ise, işlemin niteliği ve yapılış tarzı nedeniyle işlemi ya-

pan herhangi bir görevlinin işlemin şüpheli olduğunu düşünebileceği veya şüphelenmesi 
gerektiği durumu ifade eder. Bu yönü ile şüpheyi gerektirecek hususun varlığı, objektif 
şartların bulunduğu ve bu şartların oluştuğu her durumda ilgililerin şüpheli işlem bildiriminde 
bulunmasının gerekli olduğu halleri ifade etmektedir. Yapılmak istenilen veya tamamlanan 
işlemin olağan işlemlerden sapması, makul gerekçelerinin bulunmaması, sıra dışı bir nitelik 
arz etmesi durumunda şüpheyi gerektirecek hususların varlığından bahsedilebilir. Niteliği 
itibariyle daha önce tanımlanmış şüpheli işlem tiplerine uyan ve makul bir izahı bulunmayan 
işlemlerde ilgililerin şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekir.  

 
Şüpheli işlem, özelliği itibari ile geniş kapsamlı bir kavramdır. Ancak çoğu normal iş-

lemlerden farklı nitelik arz eden hesap hareketleri, işlemler veya farklı müşteri profilleri ile 
ilgilidir. Müşterinin ekonomik varlığı ile işlemleri arasındaki orantısızlık veya işin görünen 
ekonomik, ticari veya hukuksal amacına göre çok yüksek miktarda ve karmaşık işlemler 
genelde şüphelenilmesi gereken işlemlerdir. Bu açıdan bir işlemden şüphelenilmesi müşteri-
lerin ve işlemlerinin yakından takip edilmesi ile mümkündür.  

 
Şüpheli işlemlerin belirlenmesinde otomatik uyarı verecek sistemler, yazılımlar kulla-

nılabilmektedir. Bu tür sistemler, çoğu kez, yükümlünün işlemlerini yürütürken karşılaşabile-
cekleri risklerden kaçınmak amacıyla uygulamaya koyduğu sistemler olup buna aklama ve 
terörün finansmanına ilişkin parametrelerin girilmesi ile bu alandaki riskleri de önlemede katkı 
sağlayabilecektir. Bu tür sistemlerin uygulamada yerini alması büyük önem taşımakla birlikte, 
sadece bu sistemlere güvenmek yerinde olmayacaktır. Şüphe unsurunun pek çok şüpheli 
işlem ve müşteri profili açısından parametrelerle tanımlanamaması ve bazen şüphenin 
işlemden değil doğrudan müşterinin hal ve hareketlerinden de doğabileceği hususu dikkate 
alınarak müşteri ile birebir ilişki içinde olan görevlilerin bu konudaki eğitim ve tecrübelerinin 
büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 
“Şüphe” kavramının taşıdığı sübjektiflik özelliği, şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünü 

yerine getirmeme için bir gerekçe oluşturmamalıdır. Türkiye Bankalar Birliğince yayımlanan 
Karaparanın Aklanması Suçu ile Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri (2003, s.34) adlı 
çalışmada, şüphe kavramının sübjektifliği gerekçe gösterilerek bu yükümlülüğün yerine 
getirilmeyerek normal olmayan işlemlerin bildirimlerinin yapılmamasının uzun vadede genel 
olarak bankacılık sektörünü ve bizzat bankanın kendisini tehlikeye sokacağı uyarısı yapıl-
maktadır.  

 
Yükümlülere yardımcı olmak üzere çok karşılaşılan aklama ve terörün finansmanı ile 

ilgili yöntem ve teknikler şüpheli işlem tipleri veya göstergeleri adı altında yayımlanmaktadır. 
Şüpheli işlem tipleri aklayıcılar veya terörü finanse edenlerce yaygın olarak kullanılan veya 
kullanılma ihtimali bulunan yöntemler konusunda sinyal veren göstergelerdir. Türkiye’de Mali 
Suçları Araştırma Kurulu 2 ve 3 No.lu Genel Tebliğleri ile 20 adet şüpheli işlem tipi yayım-
lanmıştır. Bunlara ilave olarak MASAK tarafından yayımlanan Şüpheli İşlem Bildirim 
Rehberi’nde (2006) aklamaya ve terörün finansmanına ilişkin şüpheli işlemlere ayrıntılı, 
sistematik ve sektör ayrımı yapılmak suretiyle yer verilmiştir. Aklama ve terörün finansmanı-
na ilişkin genel bilgilerin de yer aldığı söz konusu Rehber’de müşterinin, profili ve işlemlere 
ilişkin genel göstergeler dışında aklamaya ilişkin olarak 10 yükümlü grubu için 81 şüpheli 
işlem tipi yer almaktadır. Terörün finansmanına ilişkin şüpheli işlem tipi sayısı ise 37’dir.  
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Şüpheli işlem bildiriminde bulunmada şüpheli işlem tipleri önemli bir kaynak olmasına 
rağmen, sadece bunlara güvenilmesi şüpheli işlem bildirim sisteminin etkinsizliği hatta 
Lilley’in (2006, s.192) deyimi ile “felaketi” demektir. Çünkü aklama yöntem ve teknikleri 
aklayıcıların hayal güçleri ile sınırlıdır.  

 
Gelişen teknoloji, ekonomik yaşamdaki gelişmeler, finans sektöründe her geçen gün 

bir yenisi ortaya çıkan ürün ve hizmetler, aklayıcılar ile terörü finanse edenlerin gelir ihtimali 
gördükleri her alanda faaliyet gösterme konusundaki istekleri risk esaslı bir yaklaşım 
çerçevesinde şüpheli işlem tiplerinin sürekli olarak gözden geçirilmesini ve güncel ihtiyaçlara 
göre yenilenmesini gerekli kılmaktadır. FATF ve FATF benzeri kuruluşlarca bu gerekliliğin bir 
sonucu olarak tipoloji çalışmalarının ara vermeksizin sürdürüldüğü görülmektedir. Sadece 
FATF tarafından Haziran 2006-Mayıs 2007 döneminde altı adet ayrıntılı tipoloji raporu 
yayımlanmıştır (FATF, 2007c, s.7).  

 
Şüpheli işlem bildirimi, nakit işlem ve olağanüstü işlem bildirimlerinden farklı olarak iş-

lemin miktarına bağlı olmaksızın uygulanması gerekli bir bildirimdir. Ayrıca bildirim yapılması, 
fonun yasadışı gelir olması yanında aynı zamanda vergisel konuları da içermesi gibi diğer 
unsurlarla ilişkilendirme zorunluluğu içermemelidir. Tamamlanmış işlemlerin yanında 
yapılmaya teşebbüs edilen işlemlerden de şüphelenilmesi durumunda şüpheli işlem bildirimi 
yapılacaktır (FATF, 2007a, s. 25).  

 
Şüphe gibi sübjektif bir unsuru bünyesinde barındırması nedeniyle değerlendirme ya-

pılmasında güçlük bulunan şüpheli işlem, 2001 yılından sonra aklamanın yanında terörün 
finansmanı ile mücadele için de kullanılmaya başlamasıyla birlikte bir kat daha güç hale 
gelmiştir. Şüphelenilmesi gerekli olan alan genişlemiştir. Aklamaya yönelik işlemlerde daha 
çok büyük tutarlı fonlar söz konusu olup işleme konu fonlar yasadışı kaynaklardan elde 
edilmektedir. Bu nedenle de şüphelenilmesi ve tespiti nispeten daha kolaydır. Terörün 
finansmanında hem yasal hem de yasal olmayan fonların kullanılabilmesi ve bazen küçük 
tutarlarla terör eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi bu işlemlerden şüphelenilmesini zorlaştır-
maktadır. Şüphelenilmesi gerekli alanın çok genişlemiş olmasının doğurması muhtemel 
tehlike ise çok geniş bir alanda mücadele verilirken asıl odaklanılması gerekli hedeften 
sapılması ihtimalidir. 

 
5.2. Şüpheli İşlemin Tayininde Öncül Suç 
 
Şüpheli işlemin kapsamının tayininde, şüphelenilen fonların öncül suçların işlenmesi 

suretiyle elde edilip edilmediğinin bilinmesinin önemli olup olmadığı açıklığa kavuşturulması 
gerekli bir diğer konudur.  

 
Hangi fonların suç geliri veya kara para olarak kabul edileceği, ülke mevzuatında be-

nimsenen öncül suç yöntemine göre şekillenir. Aklamaya konu malvarlığı değerinin bir suçun 
işlenmesi sonucu ortaya çıkması, suçtan kaynaklanması gerekir. Suç gelirine kaynaklık eden 
suçlara “öncül suç” (predicate offence) denilmektedir Öncül suçun belirlenmesinde uluslara-
rası alanda değişik yaklaşımlar söz konusudur. Bu yaklaşımlar: 
 

Tüm Suçlar Yaklaşımı. Bu yaklaşımda tek ölçüt gelir getirici bir suçun varlığıdır. Buna 
göre hiçbir ayrım yapmaksızın her türlü suçtan elde edilen gelir suç geliridir. 

 
  Liste Yaklaşımı: Bu yaklaşımda öncül suçlar tek tek sayılmak suretiyle listelenir. Lis-

tede yer alan suçların işlenmesi suretiyle elde edilen gelirlerin aklanması durumunda aklama 
suçu oluşur. 

 
Eşik Yaklaşımı: Bu yaklaşımda suçlar için öngörülen hapis cezası bir eşik olarak belir-

lenir. Belirlenen hapis cezasına eşit ve üzerindeki suçlar öncül suç olarak kabul edilir. 
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Eşik yaklaşımında iki farklı yöntem söz konusudur. Birincisi alt eşik, diğeri ise üst eşik 
yöntemidir. İki farklı yöntemin belirlenmesi hukuk sistemlerinin özelliklerinden kaynaklanmak-
tadır. Anglosakson hukuk geleneğinin bulunduğu ülkelerde cezanın üst limiti kanunla tayin 
edilmekte alt limit bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ülkelerde üst eşik yöntemi uygulaması 
söz konusu olmaktadır.  
 
            a- Alt eşik yöntemine göre, alt sınırı belli süre veya bu sürenin üzeri (örneğin altı ay 
ve üzeri) hapis cezasını gerektiren bütün suçlar öncül suçtur.  
 
            b- Üst eşik yöntemine göre ise üst sınırı belli bir süre veya bu sürenin üzeri   (örneğin 
bir yıl ve üzeri) hapis cezasını gerektiren bütün suçlar öncül suçtur.  

 
Karma Yaklaşım: Yukarıdaki yöntemlerin bazılarının kombinasyonu şeklinde uygula-

nan yaklaşımdır. 
 
FATF öncül suçlarla ilgili olarak suç kategorisi oluşturmuş, en az bu kategoride yer 

alan suçları kapsaması koşulu ile, ülkelerin eşik yöntemi, liste yöntemi veya karma bir 
yöntem benimsemeleri arasında fark gözetmemiştir.  

 
Fonların en az öncül suç olarak belirlenmiş suçlardan elde edildiğinden şüphelenil-

mesi durumunda şüpheli işlem bildiriminde bulunulmalıdır. Bu fonların yurt içinde veya 
dışında işlenmiş bir suçtan elde edilmiş olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Bu anlamda, 
aklama fiilinin Türkiye’deki bir yükümlü kullanılarak işlenmeye çalışılması durumunda,  
aklayıcının yabancı veya Türk olması arasında da bir fark bulunmamaktadır.  

 
Öncül suç belirlemesinde ülkeler değişik yaklaşımları benimsemektedirler. Örneğin İ-

talyan Ceza Yasasının 648 inci maddesi ile (FATF, 2005, s. 28) kasıtlı olarak işlenmiş bütün 
suçları, İspanyol Ceza Yasasının 301 inci maddesi ile (FATF, 2006a, s.29) tüm suçları öncül 
suç olarak düzenlemiştir. Amerika Birleşik Devletleri ise (FATF, 2006d, s.32) liste yöntemini 
benimsemiş 250 civarında suçu öncül suç olarak kabul etmiştir.  

 
Türkiye’de 4208 sayılı Kanunla aklamanın öncül suçlarının belirlemesinde liste yön-

temi benimsenmiş iken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 282 nci maddesi ile eşik 
yöntemine geçilmiştir. TCK 282 nci madde hükmüne göre alt sınırı bir yıl ve üzeri hapis 
cezasını gerektiren suçlar öncül suçtur. Bir suç için öngörülen hapis cezasının alt sınırı bir 
yılın altında olmasına karşın, bu suçun ağırlaştırılmış hali için alt sınır bir yıl ve üzerinde ise, 
suçun artırılmış hali öncül suç olarak değerlendirilecektir.   

 
Yükümlülerden hangi suç için öngörülen hapis cezasının alt sınırının bir yıl ve üzeri 

olduğu değerlendirmesi yapmalarını beklemek makul bir davranış olmadığı gibi teknik olarak 
da zordur. Bunun için yasadışı yollardan elde edildiğinden veya yasal yollardan elde edilmiş 
olsa bile terörün finansmanı amacıyla kullanıldığından şüphelenilen her işlemin suç değer-
lendirilmesine girilmeksizin şüpheli işlem bildirimine konu yapılması daha uygun bir yaklaşım 
olacaktır.  

 
6. Şüpheli İşlem Bildiriminin Yapılacağı Yer: Mali İstihbarat Birimi 
 
Şüpheli işlem bildirim sisteminin bir tarafında yükümlüler, diğer tarafında ise mali is-

tihbarat birimi (Financial Intelligence Unit-FIU) yer almaktadır. Egmont Grup12 tarafından FIU 
tanımı ilk kez Kasım 1996’da Roma’da düzenlenen Egmont Genel Kurulunda yapılmıştır. 
Sadece aklama ile mücadele ile sınırlı olarak yapılan bu tanım Haziran 2004 tarihinde 
Guernsey’de düzenlenen Egmont Genel Kurulunda terörün finansmanını da kapsayacak 
şekilde genişletilmiştir. Guernsey’de kabul edilen FIU tanımı aşağıdaki gibidir (Egmont 
Group, 2004): 
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Mali İstihbarat Birimi (FIU); kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele 
amacıyla; suç gelirleri ve terörizmin potansiyel finansmanı ile ilgili olup ulusal mevzuatı 
gereği olarak kendisine bildirilmesi zorunlu finansal bilgileri almak (ve eğer mevzuatla yetkili 
kılınmışsa istemek), analiz etmek ve bu analiz sonuçlarını yetkili otoritelere dağıtmakla 
görevli ulusal merkezi birimdir.  

 
Etkin bir şüpheli işlem bildirim sistemi, bu şüpheli işlem bildirimlerini alacak 

(receiving), analiz edecek (analysing) ve analiz sonuçlarını yargı ve/veya ilgili diğer kamu 
otoriteleri ile paylaşacak (disseminating) merkezi bir birimin varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu 
yüzden FATF’in 26 ıncı Tavsiyesi, her ülkenin şüpheli işlem bildirimleri ile aklama ve terörün 
finansmanına ilişkin diğer bilgileri alacak, bunları analiz edecek ve buradaki bilgileri ilgili diğer 
otoritelere gönderecek ulusal düzeyde kurulmuş merkezi bir mali istihbarat biriminin 
kurulmasını şart koşmaktadır.  

 
Günümüzde ülkelerin değişik adlarla, idari, polis ve adli tipte mali istihbarat birimleri 

bulunmaktadır. Değişik ülke örneklerinde mali istihbarat birimleri başta maliye bakanlığı 
olmak üzere, içişleri ve adalet bakanlıkları ile merkez bankalarının altında örgütlenmektedir-
ler. Bazı ülkelerde ise bağımsız kurumlar şeklindedir (IMF-WB, 2004). 

 
Türkiye’de Mali İstihbarat Birimi görevini faaliyete başladığı Şubat 1997 yılından bu 

yana MASAK yürütmektedir. MASAK Türk FIU’su olarak FATF, EGMONT Grup, Avrasya 
Grup, MONEYVAL gibi aklama ve terörün finansmanı ile ilgili oluşumlarda Türkiye’yi temsil 
etmektedir. MASAK idari nitelikte bir mali istihbarat birimi olup Maliye Bakanlığı bünyesinde 
örgütlenmiştir. Doğrudan Maliye Bakanına bağlıdır. Mali istihbarat birimi olma görevi 
MASAK’a daha önce 4208 sayılı Kanun ile verilmiş olmakla birlikte, 5549 sayılı Kanunla 
terörün finansmanını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.  

 
Mali istihbarat birimlerinin analiz ve değerlendirmelerinde kullandıkları en önemli veri 

şüpheli işlem bildirimleri aracılığı ile sağlanmaktadır. Bunun içindir ki, 5549 sayılı Kanunun 19 
uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde, “Suç gelirlerinin aklanması ve terörün 
finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz 
etmek ve değerlendirmek” MASAK’ın görevleri arasında sayılmıştır. Bu fıkra uyarınca 
MASAK tarafından alınan şüpheli işlem bildirimleri analiz ve değerlendirme işlemine tabi 
tutulacak, gerektiğinde ise aklama suçu incelemesine konu olacaktır.  

 
Analiz ve değerlendirmeden ne anlaşılması gerektiği 04.08.2007 tarih ve 12454 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” 
başlıklı 3 üncü maddesinde belirtilmiştir. Buna göre analiz; 5549 sayılı Kanun kapsamında 
toplanan muhtelif veriler ile alınan ihbar ve bildirimleri, istatistikî ve analitik yöntemler 
kullanılarak ve teknik araçlar yardımıyla işlenerek bunlardan nitelikli mali istihbarat elde 
etmeye yönelik MASAK Başkanlığınca yapılan çalışmalardır. Değerlendirme ise; MASAK 
Başkanlığının nüfuz ettiği olaylar veya yapılan analizlere istinaden malvarlığına ve kişilere 
yönelik olarak aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla ilgili ciddi şüphe ve emarelerin ortaya 
çıkarılmasına yönelik Başkanlıkça yapılan çalışmaları ifade etmektedir.  

 
MASAK Başkanlığı, analiz ve değerlendirme çalışmaları yanında, doğrudan veya 

değerlendirme çalışmalarının sonucuna göre Kanunda sayılan denetim elemanları 
vasıtasıyla incelettirebilir.  

 
Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele açısından, şüpheli işlem bildirimlerinin 

sayısı ve kalitesi kadar bunları işleyecek olan MASAK’ın şüpheli işlemleri analiz kapasitesi, 
risk esaslı bir yaklaşım benimsemesi, değerlendirme hızı ve kalitesi, değerlendirme sırasında 
ulaştığı veri kaynakları, bu kaynaklara zamanında ulaşabilme imkanı, bu çalışmaları 
yaparken ilgili kamu ve özel sektör birimleri ile işbirliği içinde çalışabilmesi, şüpheli işlem 
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bildirimine konu fonlara el konulma hızı, değerlendirme sonuçlarının hızlı bir şekilde ilgili 
kamu birimleri ve Cumhuriyet savcılıklarına ulaştırılması, şüpheli işlem bildirimlerinin 
sonuçları ile ilgili olarak yükümlü guruplarına geribildirimde bulunması şüpheli işlem bildiri-
minden beklenen sonuçların elde edilmesi açısından büyük öneme sahiptir. 

 
7. Uyum Görevlisi 
 
Şüpheli işlem bildiriminin yükümlü bünyesinde kim tarafından mali istihbarat birimine 

raporlanacağı hususu önemlidir. Sadece şüpheli durumları mevzuatta öngörülen usullere 
uygun bir şekilde mali istihbarat birimine raporlamakla görevli olanlar “bildirim görevlisi” veya 
“raporlama görevlisi” (reporting officer) olarak adlandırılır. Oysa aklama ve terörün finansma-
nı ile mücadele kapsamında uyum görevlisinden beklenilen bundan fazlasıdır. FATF’in 
(2007a, s.27) 15 nci Tavsiyesinde, finansal kuruluşların aklama ve terörün finansmanını 
önlemek amacıyla iç prosedürler, politikalar ve kontrol sistemi oluşturmaları ve bunları 
çalışanları ile paylaşmaları istenilmektedir. Finansal kuruluşların işletme büyüklüklerine 
uygun bir uyum birimi oluşturmalarının zorunlu kılınması tavsiye edilmektedir. Bu uyum 
biriminin başına getirilecek uyum görevlisi üst yönetici seviyesinde olmalı, yeterli kaynak ve 
personelle desteklenmeli ve gerekli işlem kayıtları ile müşteri bilgilerine zamanında erişebil-
melidir. Uyum görevlisinin yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenerek yazılı hale 
getirilmelidir. Ayrıca şüpheli işlemlerin uyum görevlisine ulaştırılması süreçleri çok açık bir 
şekilde belirlenmelidir. 

 
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulamasına İ-

lişkin Yönetmeliğe 1 Şubat 2000 tarih ve 23591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yönetmelikle eklenen 14/A maddesine göre yükümlüler, mevzuat hükümleri uyarınca 
yapmaları gereken bildirimler için idari düzeyde bir uyum görevlisi atayacaklardır. Uyum 
görevlisi atanacak yükümlü gruplarını, uygulamanın başlangıç tarihlerini, uyum görevlisinin 
nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Maliye 
Bakanlığı bu yetkisini 10.11.2002 tarih ve 24932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mali 
Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No: 4 ile kullanmıştır. Tebliğde yükümlü 
gruplarından sadece bankalara uyum görevlisi atama zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğde, 
uyum görevlisine yüklenmiş görevlerin bildirim görevlisi kapsamı ile sınırlı olduğu anlaşılmak-
tadır. 5549 sayılı Kanunla birlikte bu yaklaşımın terk edilmekte olduğu görülmektedir. Nitekim 
5549 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin olarak çıkarılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve 
Terörün Finansmanını Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü madde-
sinde uyum görevlisi: 5549 sayılı Kanun ve Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla 
getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla, yükümlülerce tayin edilen gerekli yetkiyle 
donatılmış görevli olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmeliğin 27 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında, şüpheli işlem bildiriminin, gerçek kişi yükümlünün bizzat kendisi, tüzel kişi 
yükümlünün kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği bulunmayanların yöneticileri veya bunlar 
tarafından yetkili kılınanlar, uyum görevlisi atanan yükümlülerde ise bu görevliler tarafından 
yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.  

 
5549 sayılı Kanunun 5 nci maddesi, uyum görevlisi ile ilgili ayrıntılı düzenlemenin Ma-

liye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle yapılmasını öngörmektedir. Bu nedenle uyum 
görevlisi ile ilgili diğer ayrıntılı düzenlemeler yapılıncaya kadar 4208 sayılı Kanun kapsamın-
daki düzenlemelerin 5549 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış diğer düzenle-
melere aykırı olmayan hükümleri geçerli olmaya devam edecektir.  

 
Yeni düzenleme yapılırken bankaların yanı sıra, başta sermaye piyasası aracı kuru-

luşları olmak üzere diğer bazı finansal kuruluşlar için de uyum görevlisi atama zorunluluğu-
nun getirilmesi uygun olacaktır. Yükümlü bünyesinde uyum görevlisi atanması aklama ve 
terörün finansmanı ile mücadele kültürünün yerleşmesi ve kökleşmesi açısından da büyük 
önem taşımaktadır. Türkiye uygulamasında akalama ve terörün finansmanı ile ilgili yükümlü-
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lüklerin en çok bilincinde olan ve uyum kültürü oluşmuş bulunan yükümlü grubu bankalardır 
(FATF, 2007b, s. v). Bunda elbette finansal sektör içinde bankaların en büyük paya sahip 
olması etkilidir. Ancak asıl önemli husus, sınırlı yetkilerle dahi olsa uyum görevlisi adı altında 
görevlilerin atanmış olmasıdır. Uyum görevlileri mali istihbarat birimi ile yakın ilişki içinde 
çalışmakta ve kurumlarının uyumu için mevcut sınırlara rağmen büyük gayret sarf etmekte-
dirler. Bu ise mücadele sisteminin yerleşmesi ve kökleşmesine önemli katkı sağlamaktadır.  

 
5549 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü uyarınca yapılacak düzenleme ile, uyum 

görevlisinin adı ile uyumlu yetki ve sorumluluğa sahip olması sağlanmalıdır. Bu kapsamda 
uyum görevlisinin yükümlünün aklama ve terörün finansmanı ile ilgili mevzuata uyumu ve bu 
alandaki risklerden korunması ile görevli, bu görevleri yerine getirmek için de yetkili bir üst 
düzey yönetici olması hususları garanti altına alınmalıdır. Aynı şekilde uyum görevlisi yeterli 
insan ve diğer kaynaklara sahip olmalıdır. Bağımsızlığı ve kurum içinde etkili olması için 
doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmalıdır. Yükümlünün iş hacmi ve büyüklüğüne 
göre, uyum görevlisinin idaresinde bir uyum birimi teşkili de düşünülmelidir.  

 
8. Şüpheli İşlem Bildiriminde Bulunanların Korunması  
 
Şüpheli işlem bildiriminde bulunanların kimliklerinin gizlenmesi ve yapmış oldukları 

bildirimler nedeniyle herhangi bir cezai veya hukuki müeyyideye muhatap olmamaları 
sistemin işlemesi açısından önemlidir. Nitekim FATF’in 14 üncü Tavsiyesinde; yükümlülerin, 
bunların yönetici ve çalışanlarının iyi niyet hükümleri çerçevesinde yaptıkları bildirimlerden 
dolayı cezai ve hukuki yaptırımlara tabi tutulmamaları için ülkelerin yasal düzenleme 
yapmaları zorunlu kılınmıştır.  

 
5949 sayılı Kanunun “Yükümlülerin korunması” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fık-

rasında, 5549 sayılı Kanun gereğince yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler 
hiçbir şekilde hukuki ve cezai bakımdan sorumlu tutulamaz” hükmü yer almaktadır. Madde 
hükmünde geçen “gerçek kişiler”in kapsamına kimlerin dahil olduğu, Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının ve Terörün Finansmanını Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 
29 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrasında açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, şüpheli 
işlem bildirimi ile görevli uyum görevlileri, yükümlünün kanuni temsilcisi, yöneticisi ve 
çalışanları bu kapsamdadır.  

 
FATF tavsiyesinde iyi niyet hükümleri çerçevesinde yapılan bildirimler için koruma söz 

konusudur. 5549 sayılı kanunda Kanun gereğince yükümlülüklerine yerine getiren ibaresi yer 
almaktadır. 5549 sayılı Kanunda açıkça yazılı olmasa da hukukun genel prensipleri çerçeve-
sinde, iyi niyetli bir şekilde yapılmayan bildirimler karşısında ilgililerin koruma hükümlerinden 
yararlanması söz konusu olamayacaktır. Örneğin, müşterisini kaybeden yükümlünün bu 
duruma kızarak yapacağı şüpheli işlem bildiriminde koruma hükmünden yararlanması söz 
konusu olamayacaktır. 

 
5549 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile de, özel kanunlarında hü-

küm bulunsa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara dair, mahkeme dışında, üçüncü kişi, 
kurum ve kuruluşlara bilgi verilemeyeceği; bildirimde bulunan kişilerin kimliklerinin saklı 
tutulması ve güvenliklerinin sağlanması için mahkemece gerekli önlemlerin alınacağı hüküm 
altına alınmıştır.  

 
9. Şüpheli İşlem Bildiriminde Bulunulduğunun Açıklanmaması 
 
Şüpheli işlem bildirim sisteminin etkinliği açısından şüpheli işlem bildiriminde bulunul-

duğunun veya bulunulacağının açıklanmaması büyük önem taşır. Bu husus FATF’in 14 üncü 
Tavsiyesinde düzenlenmiştir. 14 ünca Tavsiye uyarınca şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu-
ğunun açıklanmasının yasaklanması istenilmektedir. Böyle bir tedbirle, hakkında şüpheli 
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işlemde bulunulan kişilerin bu işlemlerinin mali istihbarat birimine bildirildiği bilgisine 
ulaşmalarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Şüpheli işlem bildirimi yapıldığının veya 
yapılacağının açıklanması durumunda, müşteri işlemden vazgeçebilecek veya söz konusu 
işlemle ilgili olarak yetkili otoritelerin girişimlerini etkisiz bırakacak karşı tedbirlere girişebile-
cek ve/veya bildirimde bulunan görevliye zarar verebilecektir.  

 
Şüpheli işlem bildiriminde bulunmamın ifşa edilmemesi 5549 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin ikinci fıkrası ile yasaklanmıştır. Fıkrada, yükümlülerin MASAK Başkanlığına 
şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim 
elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dahil hiç 
kimseye açıklayamayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu yasağa aykırı davranışlar ise 
Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca hapis ve adli para cezasını gerektirmektedir. Kanunda 
şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunun açıklanmaması konusunda çok katı bir yaklaşım 
benimsendiği görülmektedir. Şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara dair bilginin Cumhuriyet 
savcısına dahi verilemeyecek olması bunun bir göstergesidir.  

 
10. Çalışanların Eğitimi 
  
Yükümlü bünyesinde çalışır ve güçlü bir iç raporlama mekanizmasının oluşturulması 

ancak çalışanların eğitimi ile mümkündür. Kurum çalışanlarının yaptıkları iş ve bulundukları 
pozisyonlar dikkate alınarak uygun eğitim programından geçirilmeleri ve bu programların 
çalışanların bilgilerini sürekli güncel tutacak şekilde tekrarlanması gerekir. Kuruma yeni 
başlayan veya görevi değişen her personel için de gerekli eğitimler verilmelidir. 

 
FATF in 15 inci Tavsiyesi ile ilgili olarak Metodoloji’de (FATF, 2007b, s.27), finansal 

kuruluşlarca, çalışanlarının aklama ve terörün finansmanı ile ilgili bilgi düzeylerini sürekli 
güncel tutmalarını garanti edecek bir eğitim sistemi kurmaları 15.3 no.lu kriter olarak yer 
almaktadır. Söz konusu eğitimlerin aklama ve terörün finansmanı teknik, metot ve trendler ile 
ilgili mevzuatı kapsaması gerekmektedir. Kriterde özellikle müşterinin tanınması ve şüpheli 
işlem bildirimine ilişkin eğitimlere ayrı bir vurgu yapılmaktadır. 

 
Kurum bünyesinde bu eğitimlerin verilmesi ve sürekli güncel tutulması yanında, yapı-

lanların takibi ve yetkili otoritelere ibrazı açısından tüm eğitim faaliyetlerinin ayrıca kayıt altına 
alınması önem taşır. Eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi amacıyla gerekli kontrol ve 
geribildirim mekanizmalarının oluşturulması da gerekir.  

 
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulamasına İ-

lişkin Yönetmeliğe 1 Şubat 2000 tarih ve 23591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yönetmelikle eklenen 16/A maddesi ile MASAK’a, getirilen yükümlülüklerin çalışanlar tarafın-
dan bilinmesini sağlayacak gerekli eğitimi vermelerini yükümlülerden isteyebilme yetkisi 
verilmiştir. MASAK bu yetkisini 4 no.lu Genel Tebliğ ile kullanmıştır. Tebliğ uyarınca eğitim 
programlarının içeriği:  

 
1- Kimlik tespit zorunluluğu bulunan işlemler, kimlik tespit usulü ve kayıtların saklanması, 
2- Şüpheli işlemlerin tanınması ve bildirim usulü,  
3- Yetkililerce istenilecek bilgi ve belgelerin verilme usulü,  
4- Yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler olarak belirlenmiştir.  

 
Eğitim programlarının ihtiyaca göre sürekli olarak gözden geçirilerek, tüm meslek per-

sonelinin bilgilerinin güncel tutulması amacıyla düzenli aralıklarla tekrarlanması istenilmiştir. 
Yıl içinde yapılan eğitim çalışmalarının istatistik amaçlı sonuçlarının, (eğitime katılan 
personel sayısını ve toplam eğitim saatini gösterecek şekilde) takip eden yılın Mart ayının 
sonuna kadar MASAK Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir. 
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5549 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde Maliye Bakanlığına yükümlülerce yapılacak 
eğitim faaliyetleri konusunda düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. Bu yetki kullanılıncaya 
kadar, 5549 sayılı Kanunun Geçici Birinci maddesi uyarınca, 4208 sayılı Kanuna dayanılarak 
yapılan düzenlemeler uygulanmaya devam edilecektir.  

 
11. Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlülüğüne Uyumun Denetimi 
 
Aklama ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin olarak getirilen yükümlülüklere 

aykırı davranışlar, bazen yükümlülüklerin getirdiği ilave maliyetler, bazen yükümlülerin bu 
yükümlülüklere yeterince önem vermemeleri bazen de kasıtlı olarak uymamaları sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. Bazı yükümlüler ise yükümlülüklere tam uyum sağlamaktadırlar. 
Yükümlülüklere tüm yükümlülerin uyumunun sağlanması, gerekli uyum denetim mekanizma-
sının bulunması ile garanti altına alınabilir. Bu mekanizmanın etkin işlemesi için, yükümlülerin 
kapsamının, yükümlülüklerin, yükümlülüklere aykırı davranış durumunda karşı karşıya 
kalınacak müeyyidenin ve yükümlülüklere uyumu denetlemekle sorumlu otoritenin varlığı 
gerekmektedir. Nitekim FATF 23 no.lu Tavsiyesi ile ülkelerden: 

 
- Yükümlülerin yeterli düzenleme ve denetime tabi olmalarını ve FATF tavsiyelerinin 

etkin biçimde uygulanmasını sağlamalarını, 
 
- Belirlenmiş yetkili bir otorite veya otoritelerin, yükümlülerin aklama ve terörün fi-

nansmanı ile mücadele yükümlülüklerini yeterli derecede yerine getirilmesini denetleme 
konusunda sorumlu ve yetkili olmasını istemektedir.  

 
 Türkiye’de aklama ve terörün finansmanı konusunda getirilen yükümlülüklere uyu-

mun denetimi konusundaki ilk düzenleme Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 
Sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer almıştır. Madde-
de, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının, yükümlülerin Kanun ve bu Yönetmelikteki 
mükellefiyetlerini yerine getirip getirmediğini inceleme elemanları vasıtasıyla denetlemeye 
yetkili olduğu belirtilmiştir.  

 
5549 sayılı Kanunla birlikte yükümlülük denetimi ve bu denetimi yapmakla yetkili olan-

lar kanun düzeyinde belirlenmiştir. 5549 sayılı Kanunun 11 inci maddesi “Yükümlülerin 
denetimi” başlığını taşımakta olup, maddede denetime yetkili olanlar sayılmış, denetimlerin 
münferiden veya bir denetim programı kapsamında yapılabileceği belirtilmiş, denetim 
elamanlarının görevlendirilmesi usulü açıklanmış ve yetkileri sıralanmıştır. 

 
Ayrıca Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanını Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte yükümlülük denetimi bir bölüm olarak yer almıştır. Yönet-
meliğin “Yükümlülük Denetimi” başlığını taşıyan altıncı bölümünde denetimlerin kapsamı, 
denetime yetkililer ve yetkileri, denetim elemanlarının görevlendirme usulü, denetim türleri ve 
raporlanması, raporlar üzerine yapılacak işlemler ile yükümlülük denetimi ile ilgili çeşitli 
bildirimler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

 
Yukarıdaki madde kapsamında yükümlülük denetimi ile görevlendirilebilecek denetim 

elemanlarının toplam sayısı 31.12.2006 tarihi itibariyle 1061 olup unvanlar itibariyle dağılımı 
tablo 4’deki gibidir (MASAK, 2007, s.19):  

 
Yükümlülük denetimleri MASAK Başkanlığının talebi üzerine yukarıdaki tabloda un-

van ve sayıları belirtilenler tarafından yerine getirilmektedir. MASAK Başkanlığı bünyesinde 
yükümlülük denetimleri ile görevli denetim birimi yoktur ve MASAK Başkanlığında çalışan 
hiçbir personelin, Başkan dahil, yükümlülük denetimi yapma yetkisi bulunmamaktadır. Böyle 
bir sistem kendi içinde olumlu ve olumsuz unsurları birlikte barındırmaktadır. 
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Tablo 4. Yükümlü Denetimi ile Yetkili Denetim Elemanları ve Sayıları (31.12.2006) 
Denetim Elemanları Toplam Denetim Elemanı Sayısı 
Maliye Müfettişi 97 
Hesap Uzmanı 222 
Gümrük Müfettişi 89 
Gelirler Kontrolörü 290 
Bankalar Yeminli Murakıbı 50 
Hazine Kontrolörü 49 
SPK Uzmanı* 50 
BDDK Uzmanı 214 
Toplam        1061 

         *Denetimle görevli SPK uzmanı sayısını kapsamaktadır. 
 
 Yükümlülük denetimlerinin MASAK Başkanlığı dışında görevli denetim elemanlarına 
yaptırılması sisteminin başlıca olumlu ve olumsuz yanları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
 

Olumlu yanları: 
 
- Sekiz grup denetim elemanı, gerek işe alınmada aranın şartlar ve gerekse yetişti-

rilme dönemlerinde aldıkları eğitimler nedeniyle kamunun iyi yetişmiş insan kay-
nağını oluşturmaktadırlar.  

- Her bir denetim biriminde onyıllar, bazılarında yüzyıllar içinde yerleşmiş denetim 
kültürü bulunmaktadır. 

- Üst düzeyde denetim davranış ve etik değerlerine sahip olup, denetimlerini her-
hangi bir baskı hissetmeden bağımsız bir şekilde yürütürler. 

- Görevlerinin gereği olarak finans ve maliye alanlarında bilgi birikimi ve tecrübeye 
sahiptirler. 

- Görevleri dolayısıyla yükümlü gruplarını sürekli olarak denetleyen denetim ele-
manları, yükümlüleri yakından tanımakta, iş süreçleri, işleyişler hakkında bilgi sa-
hibi bulunmaktadırlar. 

 
Olumsuz yanları:  
 
- Yükümlülük denetimi, sekiz grup denetim elemanının asli görevi değildir. Diğer gö-

revlerine ilave olarak yapılmaktadır. Denetim elemanları asli görevleri ile yükümlü-
lük denetimi görevi arasında bölünmektedir. 

- Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele gittikçe karmaşık hale gelmektedir. 
Her geçen gün yeni düzenleme, yeni trend ve tipolojiler söz konusu olmaktadır. 
Bu ise aklama ve terörün finansmanını ayrı bir ihtisas alanı yapmıştır. Yükümlülük 
denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlarının diğer işlerinin yanında bu alan-
da ihtisas sahibi olmalarını beklemek rasyonel bir yaklaşım olmayacaktır.  

- Yükümlülük denetimlerinin başka birim personeli ile yaptırılması zaman alan bir 
süreçtir. Yükümlülük denetimi için denetim elemanının görevlendirilmesi ilgili bi-
rimden yazılı olarak talep edilir. İlgili birim belli bir süre içinde görevlendirme için 
ilgili Bakandan görev onayı alır. Görev onayı denetim elemanı ve MASAK Başkan-
lığına bildirilir. Görev onayını alan denetim elemanı göreve hangi tarihte başlaya-
cağına karar verir ve bunu MASAK Başkanlığına bildirir. Tüm bu aşamalar, posta-
da geçen süreler denetim süresini uzatır. 

- Denetim elemanları ile MASAK Başkanlığı arasında hiyerarşik ilişki söz konusu 
değildir. Dolayısıyla denetimlerin programlanması, denetim elemanlarının yüküm-
lülük denetimlerine daha fazla zaman ayırması gibi konularda MASAK Başkanlı-
ğı’nın herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir.  

- Sekiz farklı denetim elemanının kendi kurumsal yapıları içinde oluşmuş denetim 
yapma tarzları, raporlama formatları gibi hususlar yükümlülük denetimi ve bu  
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denetim sonucunda ortaya çıkan raporların standart bir yapıya kavuşmasına en-
gel teşkil etmektedir.  

 
Yukarıda sıralanan olumlu ve olumsuz yanlar değerlendirildiğinde, MASAK Başkanlı-

ğının yükümlü denetimi konusunda kendi içinde bir yapılanma ihtiyacı olduğu anlaşılmakta-
dır. Ancak, bu yapılanmanın niteliği itibari ile bugünden yarına olması mümkün değildir. Her 
şeyden önce yükümlü grupları ve sayıları dikkate alındığında yükümlülük denetimi oldukça 
büyük insan kaynağını gerektirir. Bu insan kaynağının açıktan yüzlerce kişinin işe alınması ile 
karşılanması da çözüm değildir. Çünkü, denetim kültürünün oluşması, denetlenecek 
birimlerin tanınması ve bu kişilerin konu hakkında ihtisas sahibi olmaları zaman alacaktır.  

 
Ayrıca MASAK’ın işe aldığı denetim elemanı adaylarını yetiştirmek için sahip olduğu 

hazmetme kapasitesi de önemli bir kısıt olarak karşımıza çıkacaktır. Bu açıklamalar 
çerçevesinde, ilk etapta 8 denetim grubu yanında MASAK bünyesinde oluşturulacak denetim 
dairesinde görev alacak Mali Suçları Araştırma Uzmanlarına da yükümlülük denetim 
yetkisinin verilmesi düşünülebilir. Bunun için 5549 sayılı Kanunda değişiklik gerekir. Zaman 
içinde denetim kültürü de oluşturularak bu yetkiye sahip personel sayısı artırılabilir. İleri 
aşamada belli bir sayı ve niteliğe ulaşan bu kişiler asli görev olarak aklama ve terörün 
finansmanı ile ilgili yükümlülük denetimlerini yerine getirirler. 8 grup denetim elemanına ise 
aklama suçu incelemelerinde olduğu gibi, görev yaptıkları alandaki ihtisas bilgilerine ihtiyaç 
duyulduğu ölçüde ve durumlarda başvurulmaya devam edilebilir. 

 
12. Şüpheli İşlem Bildirimi ile İlgili Yükümlülüklere Aykırı Davranışlar ve  

Müeyyideler 
 
Yükümlü grupları kapsam açısından geniş bir yelpaze oluşturmaktadırlar. Yükümlüler 

aklama ile mücadele konusunda görevlerinin farkında oldukları ve bu yöndeki tedbirlere 
uydukları ölçüde, aklama ile mücadelenin etkinliği artacaktır. Yükümlülerin, aklama ile 
mücadele konusundaki yükümlülüklere uyarken, aslında kamunun yapması gereken bazı 
işlemleri kendilerinin yapmakta oldukları gibi bir yargıdan uzaklaşarak, bu tedbirlere uymak 
suretiyle kurumlarının aklayıcılar tarafından kullanılmasını önlemeye çalıştıkları bilinci ile 
hareket etmeleri gerekmektedir. Aksi davranışlar bu kuruluşların müeyyide ile karşı karşıya 
kalmalarına neden olabilecektir.    

 
Günümüzde artık aklama ile mücadele yükümlülüklerini yerine getirmedeki eksiklikler, 

yükümlüler için önemli bir risk anlamına gelmektedir. Aklama ve terörün finansmanı ile 
mücadele kapsamındaki yükümlülükleri yeterince yerine getirmemeleri nedeniyle suçlular 
tarafından kara para aklama ve terörün finansmanı amacıyla finansal sistemin kötüye 
kullanılması finansal sistemin güvenilirliği, fonksiyonlarını uygun şekilde yerine getirmesi, 
itibarı ve istikrarı açısından önemli bir risk oluşturur (EC, 2005). Aklama ile mücadele 
kapsamındaki yükümlülüklerin eksik uygulanması bankalar için önemli finansal maliyetler 
getirebilen itibar kaybı riski, operasyonel risk, yasal risk ve/veya yoğunlaşma riskine neden 
olabilir (Basel Committee on Banking Supervision, 2001, s.2). Bu konuda son dönemdeki en 
çarpıcı örnek Amerikan FIU’su FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) tarafından 
aklama ile ilgili bazı yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bankanın toplam 65 milyon 
dolar para cezasına çarptırılmasıdır (Osterland, 2007).  

 
Yükümlülüklere uyumun sağlanmasında, aykırı davranışların tespiti ve cezalandırıl-

ması önem taşır. Uygun, caydırıcı ve orantılı yaptırımların bulunmadığı durumda yaptırımla-
rın etkinliği ortadan kalkar. FATF’in 17 inci Tavsiyesinde ülkelerden, kara paranın aklanması 
ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında getirilmiş yükümlülüklere aykırılık durumun-
da yükümlüler için öngörülen cezai, hukuki ve idari yaptırımların etkili, orantılı ve caydırıcı 
nitelikte olmasını sağlamaları istenmektedir.  
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5549 sayılı Kanunla, aklama ve terörün finansmanı ile ilgili olarak getirilen yükümlü-
lüklere aykırı davranışlar için idari ve adli cezalar olmak üzere iki ayrı ceza türü öngörülmüş-
tür. Cezalar yükümlü grupları ve fiiller itibariyle çeşitlendirilmiş, tüzel kişilere ve fiilin işlenişine 
göre bunların çalışanlarına da ayrıca ceza verilmesi şeklinde düzenlenmiştir. Bazı aykırılıklar 
için uyarı, uyarıya rağmen gerçekleştirilmeyen işlemler için para cezası verilmesi şeklinde bir 
yaptırım sistemine geçilmiştir. 

 
Şüpheli işlem bildiriminde bulunma yükümlülüğünün ihlal edilmesi durumunda 5549 

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 5.000 YTL para cezası verilmesi hüküm altına 
alınmıştır. Kanunda sayılan bazı yükümlüler için bu rakam iki kat olarak uygulanacaktır. Bu 
tutarlar Kanunun 28 inci maddesi hükmüne göre her yılın başından geçerli olmak üzere bir 
önceki yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında 
artırılarak uygulanmaktadır. Aynı madde uyarınca hesaplamalarda 10 YTL’ye kadar olan 
tutarların dikkate alınmayacaktır. Ancak Kabahatler Kanununda 5560 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklik sonrası Kabahatler Kanununun hükümlerinin idari para cezaları ile ilgili olarak 
kanun yoluna başvurma dışındaki tüm hükümler için geçerli hale gelmesi nedeniyle, 
hesaplamalarda Kabahatler Kanunu esas alınılacaktır. Bu durumda 5549 sayılı Kanundaki 
10 YTL’ye  kadar küsuratlar değil, 1 YTL’ye kadar olan küsuratlar dikkate alınmayacaktır.  

 
Şüpheli işlem bildiriminde ceza uygulamasında zamanaşımı süresi açısından da yu-

karıdaki açıklamalar geçerlidir. Buna göre 5549 sayılı Kanunda öngörülmüş beş yıllık süre 
değil, Kabahatler Kanununda idari para cezasının parasal limitine bağlı olarak geçerli olan 3 
yıllık zaman aşımı süresi dikkate alınacaktır. Her ihlal fiili için ayrı ayrı hem yükümlüye hem 
de yükümlülüğü yerine getirme konusunda kendisine görev düşen yükümlü çalışanına ceza 
verilecektir. Ceza verilirken, cezanın işlendiği tarihte geçerli olan ceza tutarları esas alınacak-
tır. Örneğin 2006 yılında işlenmiş bir aykırılık 2007 yılında tespit edildiğinde, aykırılığın tespit 
edildiği veya cezanın kesildiği tarihteki değil fiilin işlendiği tarihte o fiil için öngörülmüş ceza 
tutarı esas alınacaktır. Aşağıda şüpheli işlem bildiriminde bulunma yükümlülüğüne aykırı 
davranışlar için, yükümlü grupları ile bunların çalışanları için uygulanacak idari para ceza 
tutarları yıllar itibariyle yer almaktadır. 

 
    Tablo 5. Şüpheli İşlem Bildiriminde Bulunulmaması Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası (YTL) 

Yükümlülük ihlali yapanlar/ Yıllar 2006 2007 2008

Banka, finansman şirketi, faktöring, ikrazatçı, finansal kiralama 
şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye 
piyasası kurumu veya yetkili müessese  
 

10.000 10.780 11.556

Diğer yükümlüler 
 

5.000 5.390 5.778

Yükümlülüğü yerine getirme konusunda kendisine görev verilen 
yükümlü yönetici ve çalışanları 
 

2.000 2.156 2.311

 
Şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunun ifşa edilmesi durumunda 5549 sayılı Ka-

nunun 14 üncü maddesi uyarınca ifşa eden kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Tüzel kişiler için ise lisans iptali veya malvarlığı 
müsaderesi gibi bunlara özgü güvenlik tedbirleri mahkeme kararı ile uygulanabilecektir.   

 
13. Yükümlülere Geribildirimde Bulunulması 
 
FATF’in 25 inci tavsiyesinde (FATF, 2007a, s. 38)  yetkili otoritelerden ve özellikle de 

mali istihbarat biriminden yükümlüler için şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili olarak uygun 
geribildirim mekanizması oluşturmaları istenilmektedir.  
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Uygun geribildirim mekanizmaları iki ana başlık altında toplanabilir. Bunlar, genel ge-
ribildirim ve özel veya olaya ilişkin geribildirimlerdir (FATF, 1998). Aşağıda genel geribildirim 
türlerinden başlıcaları yer almaktadır: 

 
 Alınan şüpheli işlem bildirimleri, bunlardan diğer birimlerle paylaşılanlar ve bu pay-

laşılanlarla ilgili olarak netice alınanların sayılarını içeren istatistikler,  
 Güncel aklama ve terörün finansmanı teknik, metot ve trendlere (tipolojiler) ilişkin 

bilgiler, 
 Kişi, yer ve gerçek rakamlardan arındırılmış gerçek aklama olay örnekleri 

(sanitised examples).  
 
Başlıca Özel veya olay bazlı geri bildirim türleri ise aşağıdaki gibidir: 
 
 Şüpheli işleme konu olayla ilgili spesifik geribildirim,  
 Şüpheli işlem bildirimlerinin alındığına ilişkin yükümlüyü bilgilendirme,  
 Ülke yasal düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde şüpheli işlem bildiriminde yer alan 

olayın aklama ilişkisinin bulunup bulunmadığı, konu ile ilgili dosya açılıp açılmadı-
ğı veya yargıya intikal ettirilip ettirilmediğine ilişkin yükümlüyü bilgilendirme. 

 
Geribildirimler, yazılı olarak veya toplantılar, görsel yayın araçları ve elektronik sis-

temler aracılığı ile yapılabilir (FATF, 1998). 
 
Türkiye’de geribildirim konusu ilk kez Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Fi-

nansmanını Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer 
almıştır. Madde metni aşağıdaki gibidir. 

 
Geri bildirim: 
 
MADDE 30- (1) Şüpheli işlem bildiriminde bulunan yükümlülere Başkanlıkça, bildiri-

min kayda alındığına dair bilgi verilir.  
 
(2) Başkanlık şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin istatistikî verileri, aklama ve terörün fi-

nansmanında kullanılan yöntemleri, oluşan eğilimleri, şüpheli işlem bildirimleri sonrası 
süreçler ve varılan sonuçlardan faydalanılarak hazırlanan örnek olayları, yıllık faaliyet 
raporları, rehberler ya da periyodik yayınlar yoluyla yayımlayabilir, eğitim amacıyla kullanabi-
lir. 
 
 14. Sonuç 
 

Aklama ile mücadele, organize suç örgütleri ile mücadelenin bir aracı olarak ortaya 
çıkmıştır. Yılda trilyonlarca doları bulan suç gelirlerinin aklanarak yasal görüntü kazanması-
nın önüne geçilmek suretiyle, suç örgütlerinin bu gelirlerden mahrum bırakılması amaçlanır.  

 
Aklamanın önlenmesi için, aklamada kullanılma ihtimali yüksek kişi ve kuruluşların bu 

mücadelede etkin desteğine ihtiyaç duyulur. Bu etkin desteğin en önemlisi yükümlü olarak 
adlandırılan kişi ve kuruluşların, suç geliri olduğundan veya terörün finansmanında kullanıla-
cağından şüphelendikleri durumları mali istihbarat birimine bildirmeleridir.  

 
Bildirilen şüpheli işlemler mali istihbarat birimlerince analiz ve değerlendirme sürecin-

den geçirilerek aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiği yönünde ciddi emare elde 
edilenler savcılıklara veya ilgili diğer kamu kurumlarına aktarılacaktır. Bu haliyle, pek çok 
aklama ve terörün finansmanı suçunun ortaya çıkarılmasında şüpheli işlem bildirimleri ilk 
çıkış noktası olma özelliği taşımakta, aklama ile mücadele eden birimlerce önemli bir veri 
kaynağı olmaktadır. Şüpheli işlem bildirimleri, aklama ve terörün finansmanı suçunun ortaya 
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çıkarılması, suç gelirlerinin ve terörün finansmanında kullanılacak fonların tespiti, bunlara el 
konulması ve müsaderesi için önemli bir araçtır. Ayrıca şüpheli işlemler aracılığı ile aklama 
ve dolayısıyla öncül suçların tespit edilme riski artırılmaktadır. Bu ise suç işleme motivasyonu 
üzerinde negatif etkide bulunan önemli bir unsurdur.  

 
Önemli fonksiyonlar yüklenen şüpheli işlem bildirimlerinden arzu edilen verimin alın-

ması, bu aracın tüm unsurları ile birlikte değerlendirilerek bir sistem dahilinde ele alınmasını 
gerekli kılmaktadır. Şüpheli işlem bildiriminin etkinliği her şeyden önce konuyu tüm yönleriyle 
düzenleyen yükümlüğü ve yükümlüleri net bir şekilde belirleyen, usul ve esasları ortaya 
koyan, şüpheli işlem bildiriminde bulunanları koruyan hukuksal altyapıyı gerekli kılar. Bu 
altyapıya ilave olarak, yükümlü gruplarının farkındalığı ve konuyu sahiplenmesi, çalışanların 
eğitimi, diğer önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanıyor olması, şüpheli işlem bildirimi ile 
ilgili kurum içi mekanizmaların oluşturulması, yükümlülüğe uyumun denetimi, yükümlülüğe 
aykırı davranışlar için etkin, orantılı ve caydırıcı bir ceza sisteminin bulunması, şüpheli işlem 
bildirimlerini alacak, analiz edecek ve ilgili diğer birimlerle paylaşacak mali istihbarat biriminin 
bağımsızlığı, kapasitesi ve imkanları, yükümlü grupları ve diğer kamu kurumları ile işbirliği 
içinde çalışması, şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili olarak yükümlü gruplarına gerekli ve yeterli 
geribildirimlerin yapılması şüpheli işlem bildirim sisteminin etkinliği için gereklidir.  
 
Dipnotlar 
 
1 Aksi belirtilmediği sürece dolar, ABD dolarını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 
2 Viyana Konvansiyonu olarak anılan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi. Aralık 1988 tarihinde imzaya açılmış ve Kasım 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
3 Starbourg Konvansiyonu olarak anılan Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi 
ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme. Kasım 1990 tarihinde imzaya açılmış ve 1993 Eylül ayında yürürlüğe 
girmiştir. 
4 Palermo Konvansiyonu olarak anılan, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi organize 
suçlarla mücadele öngören ilk uluslararası düzenlemedir.  15 Kasım 2000’de BM Genel Kurulu tarafından kabul 
edilmiş, 12-15 Aralık 2000 tarihinde de Palermo’da imzaya açılmıştır. 
5 Gri para kayda tabi tutulmamış ancak çoğunlukla yasal faaliyetlerden elde edilen kazançlara verilen genel bir 
addır (TBB, 2003, s. 7.) 
6 Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi bazı ülkeler şüpheli işlem bildirimi yerine şüpheli eylem bildirimi 
(Suspicious Activity Report – SAR) adını tercih etmektedir.  
7 Nakit işlem bildirimi için Kanada cash transaction report terimini kullanırken ABD currency transaction report 
terimini tercih etmektedir.  
8 http://www.swift.com/index.cfm?item_id=1243 erişim 15.04.08 
9 http://www.swift.com/index.cfm?item_id=66437 Erişim 15.04.08  
10 FATF, üye ülkelerin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemlerini 40+9 tavsiyenin her biri için 
geliştirilmiş kriterler dikkate alınmak suretiyle değerlendirmektedir. Değerlendirme sonucunda her bir tavsiye için 
uyumlu (Compliant – C), büyük oranda uyumlu (Largely Compliant – LC), kısmen uyumlu (Partially Compliant w 
PC, uyumsuz (Non-Compliant- NC) notları vermektedir. Şayet ülkenin sistemi o tavsiyenin uygulanmasına imkan 
vermiyorsa uygulanamaz (not applicable – na) değerlendirmesi yapılmaktadır. FATF şu anda ülkelerin 3. tur 
değerlendirmelerini yürütmektedir. Türkiye’nin 3. tur değerlendirmesi Şubat 2007 tarihinde FATF genel kurulunda 
yapılan görüşme sonrası tamamlanmış ve Türkiye izleme sürecine alınmıştır. 5 no.lu tavsiyeden PC alan ABD 
dahil pek çok ülkenin izleme süreci de devam etmektedir.  
11 Söz konusu 12 banka: ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank, Banco Santander Central Hispano, S.A., Chase 
Manhattan Corporation, Citibank, N.A., Credit Suisse Group, Deutsche Bank AG, HSBC, J.P. Morgan, Inc., 
Société Générale, UBS AG’dir.  
12 Mali istihbarat birimleri arasında bilgi paylaşım ağı oluşturmanın faydalarından yararlanmak amacıyla bir grup 
mali istihbarat birimi 1995 yılında Brüksel’de Egmont Arenberg Sarayında uluslar arası işbirliği için enformel bir 
grup oluşturmaya karar vermişlerdir. Daha sonra bu mali istihbarat birimleri özellikle bilgi değişimi olmak üzere 
işbirliği, eğitim ve uzmanlık paylaşımı amacıyla düzenli bir şekilde toplanmaya başlamışlardır. Bu enformel grup 
ilk toplantının yapıldığı yerden ismini alarak Egmont grup olarak isimlendirilmiştir. Türkiye 1998 yılında Gruba üye 
olmuştur. 
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Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 
Önlenmesi Kapsamında Müşterinin Tanınması Prensibi1 

 
 

Sermet AYDIN * 
 

1.  Giriş 

Aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadelede önleyici tedbirler, en az bastırıcı 
tedbirler kadar, belki bunlardan bile daha çok önem arz etmektedir. Önleyici tedbirlerden 
maksat, adından da anlaşılabileceği gibi, aklama suçunun oluşumunu önlemek, engellemek 
amacıyla yapılması gereken çalışmalardır.  

Önleyici tedbirler kapsamında suçun oluşmasından önce eksiksiz olarak yapılması 
gereken işlemlerin veya alınması gereken tedbirlerin diğer bir önemi de, bir şekilde anılan 
suçların işlenmesi halinde, bastırıcı tedbirler kapsamında yapılacak araştırma ve incelemeye 
dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin daha kolaylıkla sağlanabilmesidir. Bu anlamda 
önleyici tedbirlerin tam ve eksiksiz olarak uygulanması, hem suçun oluşmasını engelleyebil-
mekte hem de oluşan bir aklama veya terörün finansmanı suçunun tespitini sağlamaktadır. 

Aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadelede, uluslararası düzenlemelere ba-
kıldığında önleyici tedbirlerin başında müşterinin kendisine ve işlemlerine azami özen ve 
dikkat gösterilmesi ve müşterinin tanınması prensibinin (Customer Due Diligence -Know Your 
Customer) geldiği görülmektedir. Uygulamada daha çok “müşterinin tanınması prensibi” 
olarak ifade edildiğinden ve böyle bilindiğinden çalışmamızın başlığında “prensip” kelimesi 
kullanılmasına rağmen, içerikte bu kelime yerine “ilke” kelimesi tercih edilmiştir.  

Müşterinin tanınması ilkesinin aklama ile mücadeledeki önemi, bu konuda milat olarak 
sayılabilecek Mali Eylem Görev Gücü’nün (Financial Action Task Force-FATF) 1990 yılında 
yayınladığı ve 1996 ve 2003 yıllarında revize ettiği 40 Tavsiye Kararı2 ile ortaya konmuştur.  

ABD’de gerçekleştirilen 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra FATF terörizmin fi-
nansmanı konusunu da kendi bünyesine katmak amacıyla yetkilerini genişletmiş ve teröriz-
min finansmanının önlenmesine ilişkin “8 Özel Tavsiye Kararı”nı yayınlamış, daha sonra 
bunlara bir tavsiye kararı daha ekleyerek sayısını dokuza çıkarmıştır.3  

FATF Tavsiyelerinin, “B” Bölümü, başta müşterinin tanınması, kayıtların tutulması ve 
şüpheli işlem bildirimi olmak üzere aklama suçu ve terörün finansmanı ile ilgili diğer önleyici 
tedbirler hakkındadır. Söz konusu bölümde finansal kuruluşların işlem tesis ederken; 

 Belirli bir miktarın üzerindeki veya Özel Tavsiye VII’nin4 Açıklayıcı Notunda belirtilen 
elektronik fon transferleri gibi işlemleri gerçekleştirirken, 

 Karapara aklama veya terörün finansmanı konusunda şüphe duyduklarında, 

 Daha önce elde edilen müşteri kimlik verilerinin yeterliliği veya doğruluğu hakkında şüphe 
duyduklarında, 

 
* TC Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Uzman 
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müşterilerinin kimliklerini tespit ve teyit etmeleri ile müşterini tanı ilkesinin gerektirdiği tedbirleri 
uygulamaları gerektiği ifade edilmektedir. 

Müşterini tanı ilkesinin gerektirdiği tedbirler ise; 

 Kimlik tespiti yapmak ve kimlik bilgilerini güvenilir, geçerli belge, veri ya da bilgiler kullanarak  
teyit etmek, 

 Finansal işlemlerden nihai yararlanıcı konumunda olan kimselerin (lehdarın) kim olduğunu 
belirlemek ve lehdarın kimliğinin doğru olup olmadığı konusunda herhangi bir şüpheye yer 
vermemek, 

 Tüzel kişiler ve ortaklıklarda mülkiyetin kime ait olduğunu ve bunların kontrolünün kimlerin 
elinde olduğunu belirlemek, 

 Tesis edilmek istenilen işlemin türü ve gerçekleştirme amacı hakkında bilgi edinmek, 

 Yapılan işlemin, finansal kuruluşun müşterisine, işine, risk profiline ve gerektiğinde fon 
kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olmasını sağlamak bakımından müşteri konusundaki takip 
ve incelemeyi iş ilişkisi ve işlem süresince sürdürmek, 

olarak sıralanmıştır. 

Yine FATF Tavsiyelerine göre 5;  

 Finansal kuruluşlar,  çeşitli risk standartları oluşturmalı ve belirlenen yüksek risk sınıfları için 
müşterini tanı ilkesinin gerektirdiği tedbirleri, ancak riskin az olduğu durumlarda ise hafifleştiril-
miş veya basitleştirilmiş tedbirleri uygulamalıdır.  

 Müşteri veya lehdarın kimliği iş ilişkisinin ihdasından önce veya bu esnada, seyrek karşılaşı-
lan müşterilerin ise işlem yapılırken teyit edilmesi gerekmektedir.  

 Müşterini tanı ilkesinin gerektirdiği tedbirlerin yerine getirilemediği durumda hesap açma 
işlemi yapılmamalı, iş ilişkisine girilmemeli, buna ait işlemler gerçekleştirmemeli ve iş ilişkisi 
sona erdirilmelidir. 

 Ayrıca finansal kuruluşlar, söz konusu müşteri ile ilgili olarak şüpheli işlem bildiriminde 
bulunmalıdırlar. Tavsiye gereklerinin, risk durumu ve önemine göre mevcut müşterilere 
uygulanması gerekli olmakla birlikte, müşterini tanı ilkesinin gerektirdiği tedbirler yeni 
müşterilerin tümüne uygulanmalıdır. 

Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan “Basel Komitesi İlkeler Bildiri-
si”nin  önemli bir amacı da, bankacılık sistemi yolu ile para aklanmasının önlenmesine yardım 
amacıyla, bankaların kurmak zorunda oldukları temel politika ve süreçleri ortaya koymaktır. 
Basel Komitesi İlkeler Bildirisi’nde müşterini tanı ilkesi hakkında özellikle bankacılık faaliyetleri 
çerçevesinde daha kapsamlı politika ve prosedürler oluşturulmasına ilişkin görüşler yer 
almaktadır.6 

Müşterini tanı ilkesi kapsamında oluşturulacak politika ve prosedürler aynı zamanda 
bankacılık sisteminin bütünlüğü, güvenliği ve sağlamlığı açısından kritik önem arz etmektedir. 
Bu açıdan, müşterini tanı standartlarının yetersiz olması veya hiç olmaması bankaların 
saygınlığının azalmasına, operasyonel, yasal ve yoğunlaşma riskleri gibi ciddi müşteri ve kredi 
riskleri ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Çok önemli olan bu risklerden bir tanesi 
bile bankaları önemli maliyetlere katlanmak zorunda bırakabilecektir.7 
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Bu açıdan bankacılık uygulamalarını doğrudan etkileyen FATF Tavsiyeleri ve Basel 
Bankacılık Denetim Komitesi Bildirilerine göre; müşterini tanı ilkesi, basit hesap açma ve kayıt 
tutmanın ötesinde, bankaların risk bazlı müşterini tanı uygulamalarını geliştirmelerini gerektir-
mektedir.8 Basel Bankacılık Denetim Komitesi Bildirileri, FATF Tavsiyelerindeki yaklaşıma göre 
daha geniş ve ihtiyatlı bakış açısı kazandırmayı hedeflemekte olup, Komite tarafından müşterini 
tanı politika ve prosedürlerinin bankacılıkta sağlam risk yönetiminin ve buna dair oluşturulacak 
sistemlerin önemli bir parçası olduğu kabul edilmiştir.9 

Aklama ve terörün finansmanın önlenmesi kapsamında, yükümlülerin (obliged parties) 
oluşturması tavsiye edilen veya istenilen risk yönetim sistemlerinin neler olduğu ve nasıl 
uygulanması gerektiği gibi hususlar tamamen ayrı bir çalışma konusu yapılacak kadar uzun ve 
kapsamlı anlatıma ihtiyaç duymaktadır. Zaten 5549 sayılı Kanunun 5’inci maddesine göre “iç 
denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulmasına” dair usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkili olup, Bakanlıkça konuya ilişkin ayrı bir yönetmelik veya tebliğ çıkarıla-
caktır.  

Ancak yeri gelmişken, müşterini tanı ilkesi çerçevesinde olması gereken risk sistemleri 
ve yaklaşımları hakkında FATF bünyesinde gerçekleştirilen en yeni gelişmelerden birisi örnek 
gösterilerek bilgi vermekte fayda olacağı düşünülmektedir.  

Riske dayalı yaklaşımlar konusunda özel sektörün katılımını sağlamak amacıyla yine 
FATF bünyesinde Aralık 2005’de yapılan toplantıda oluşturulan Elektronik Danışma Grubu 
(Electronic Advisory Group -EAG10) Haziran 2007 tarihinde “Aklama ve Terörün Finansmanıyla 
Mücadelede Riske Dayalı Yaklaşımların Uygulanmasına Dair Rehber”i (Guidance on the risk-
based approach to combating money laundering and terrorist financing)11 yayınlamıştır.  

Söz konusu Rehber içeriğiyle olduğu kadar FATF bünyesinde kamu-özel sektör işbirliği 
ile hazırlanan ilk belge olma niteliği açısından da önemlidir. Rehberin amacı özetle, riske dayalı 
yaklaşımların neler olduğu konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesini desteklemek, uygulamaya 
yönelik ilkelerin taslağını oluşturmak ve bu aşamada riske dayalı yaklaşımların etkili olabilmesi 
için kamu-özel sektör uygulamalarının da iyi düzeyde tutulmasını sağlamaktır. 

“Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadelede Riske Dayalı Yaklaşımların Uygulan-
masına Dair Rehber” temel olarak kamu kurumları ve finansal kuruluşlara yönelik olmasına 
rağmen, içinde yer alan önemli ilkelerin birçoğunun finansal olmayan kurumlar ve meslekler 
tarafından da kullanılacağı belirtilmektedir. Rehber, etkili riske dayalı yaklaşımların anahtar 
sayılacak unsurlarını belirlerken, kamu kurumları ve finansal kuruluşların uygulamada dikkate 
almak isteyecekleri konuları da tanımlamakta, ancak ülkelerin ulusal makamlarının kendilerine 
özgü risklere karşı  en uygun rejimi belirlemek isteyeceklerini de göz ardı etmemektedir. 
Rehberde riskler düşük, standart (orta) ve yüksek riskler olarak sınıflandırılmıştır. 

Rehberin, ‘Riske Dayalı Yaklaşımların Uygulanmasında Finansal Kuruluşlar İçin Kılavuz 
“Guidance for financial institutions on implementing a risk-based approach” başlıklı üçüncü 
bölümünün, birinci alt başlığında risk kategorileri belirlenerek risk değişkenleri açıklanmış, ikinci 
alt başlığında ise riske dayalı yaklaşımların uygulanma usul ve esaslarının nasıl olabileceği 
ifade edilmiştir.  

Söz konusu usul ve esaslardan biri de çalışmamızın konusunu oluşturan müşterini tanı 
ilkesi kapsamındaki açıklamalardır. Rehberin 3.10 numaralı maddesinde12 özetle; müşterini tanı 
ilkesinin, finansal kuruluşların her bir müşterisinin gerçek kimliğini bildiklerinden emin olmalarını 
sağlamak amacıyla geliştirildiği ifade edilerek, finansal kuruluşların, makul koşullarda ve uygun 
güven seviyesinde müşterilerinin gerçek kimliklerini ve ne iş yaptıkları ile kendi bünyelerinde ne 
tür muhtemel işlemler yapabileceklerini bilmeleri, bu kapsamda; 
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 Her bir müşterinin kimliğini zamanında belirlemeleri ve doğrulamaları gerektiği, 

 Herhangi bir gerçek faydalanıcının (lehdar - beneficial owner) kimliğinin belirlenmesi ve 
doğrulanması için makul önlemleri almaları, 

 Müşterinin içinde bulunduğu durum, yaptığı iş ve yapması muhtemel işlemlerini anlamak 
amacıyla ek bilgiler elde etmeleri,  

gerektiği vurgulanmaktadır. 

Rehberin 3.11 numaralı maddesinde13 özetle; finansal kuruluşların nihai kararı verme-
den önce uygun risk değişkenlerini dikkate alarak müşterinin sebep olabileceği riskleri değer-
lendirmesi ve her müşteriye uygun tanıma prosedürleri belirlemesi gerektiği ve 

 Müşterini tanı ilkesi gerekliliklerinin standart bir düzeyde tüm müşterilere uygulanabileceği, 

 Standart düzeyin, düşük riskli olduğu bilinen durumlarda azaltılabileceği, 

 Yüksek risk grubunda yer alan müşteriler için düzeyin artırılabileceği, 

bazı işlemler örnek gösterilerek ifade edilmektedir.  

Konumuzla ilgili kısımlarından kısaca bahsedilen söz konusu Rehber, gerek kapsam ge-
rekse içerik açısından, önümüzdeki zaman diliminde başta bankacılık sektörü olmak üzere tüm 
finansal kuruluşların ve düzenleyici otoritelerin yararlanması gerekecek önemli bir belge 
niteliğindedir. FATF’in Tavsiyelerine ve benzer düzenlemelerine uyumun üye ülkelere zorunlu 
tutulduğu göz önüne alındığında, söz konusu Rehber’in de, ismine aldanmadan bu kapsamda 
ele alınması gerektiği açıktır. 

Müşterini tanı ilkesi konusunda Avrupa Birliği düzenlemeleri içerisinde bir ilk olan, 10 
Haziran 1991 tarihli “Mali Sistemin Karapara Aklanması Amacıyla Kullanılmasının Önlenme-
sine Yönelik 91/308 sayılı Konsey Direktifi”nde, esas itibariyle Viyana Konvansiyonu14 ve 
FATF’in 40 Tavsiyesi kapsamında karapara aklanması suçu, kimlik tespiti, kayıtların 
saklanması ve şüpheli işlem bildirimine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Direktifin amacı; 
sermaye akışını ve mali hizmetlerin sunulmasını sınırlamadan mali sistemin karapara 
aklanmasında bir araç olarak kullanılmasının engellenmesidir. Daha sonra, 2001/97 sayılı 
Direktif ile anılan Direktif’te değişiklik yapılmış ve özellikle öncül suçlar15 ve yükümlü 
gruplarının kapsamı genişletilmiştir.16  

2005/60/EC sayılı Direktif ile 91/308 sayılı Direktif yürürlükten kaldırılmış, direktifte 
sayılan bütün önleyici tedbirler terörizmin finansmanını da kapsayacak şekilde genişletilmiş-
tir. Yine, 2005/60/EC sayılı direktifle Avrupa Birliği mevzuatında müşterini tanı ilkesi ilk defa 
düzenlenmiş, müşterinin kimlik tespiti ve kimlik teyidi ile oluşabilecek riskler bakımından 
sürekli bir şekilde izlenmesi, ayrıca aklama ve terörizmin finansmanı riski durumunda 
genişletilmiş veya basitleştirilmiş müşterini tanı tedbirlerinin uygulanabileceği ifade edilmiş-
tir.17 

11 adet büyük uluslararası banka temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturdukları 
“Wolfsberg İlkelerinin” her birinde ayrı ayrı müşterinin tanınmasına ve buna uygun risk 
analizleri yapılarak iş ilişkilerinin kurulup, devam ettirilmesine yönelik gereklilikler vurgulan-
mıştır.18 

Bankalar gerek faaliyet konuları gerekse iş hacimleri açısından finansal sektör pira-
midinin en üstünde yer alıyor olsa da, aklama suçu ile mücadelede önem arz eden önleyici 
tedbirler kapsamındaki müşterini tanı ilkesini bankaların da içinde olduğu, özel ve/veya kamu 
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sektöründen, özellikle finansal sektörden seçilen ve “yükümlüler (obliged parties)” olarak 
tanımlanan kesim sağlamaktadır. Söz konusu önleyici tedbirler de mevzuatımızda “yükümlü-
lükler (obligations)” şeklinde ifade edilmektedir.  

Bu çalışmanın konusunu, yukarıda uluslararası düzenlemeler çerçevesinde özetle ele 
alınan müşterini tanı ilkesinin ülkemizde de uygulanmasını teminen, 09.01.2008 tarih ve 
26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in,  “Müşterinin Tanınma-
sına İlişkin Esaslar” başlığı altındaki üçüncü bölümünde yer alan düzenlemelere ilişkin 
açıklamalarımız oluşturmaktadır.  

Ayrıca, çalışmamızın bazı bölümlerinde de belirtildiği üzere, müşterini tanı ilkesi bir 
çok yükümlüyü ilgilendiren ve her yükümlünün faaliyet alanına göre farklı açılardan yaklaşım-
ları gerektiren çok kapsamlı bir konudur. Bu nedenle çalışmamız, müşterini tanı ilkesinin 
sıralamada en önde yer alan gerekliliği olan “kimlik tespiti yükümlülüğü” odaklı hazırlanmış, 
söz konusu ilkenin diğer gereklilikleri ile ilgili de özet açıklamalara yer verilmiştir. 

2. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine  
                  Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik  

Uluslararası arenada meydana gelen bu gelişmeler, tüm ülkelerin ilk olarak aklama 
suçu, daha sonra terörün finansmanı suçu ile mücadelede yasal düzenlemeleri yapmaları, 
aklamayı ve terörün finansmanını suç olarak tanımlamaları, mali kurumlar ve mali olmayan 
kurumlar ile profesyonel meslek hizmeti sunan meslek erbabına yönelik olarak müşterini tanı 
ilkesi çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmaları ve uluslararası işbirliğine gitmeleri 
doğrultusunda tavsiye ve telkinleri beraberinde getirmiştir.19 

Bu kapsamda ülkemiz, özellikle FATF üyesi bir ülke olarak, 4208 sayılı “Karaparanın 
Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun” ile gerekli düzenlemeleri yaparak aklama suçu ile 
mücadeledeki konumunu belirlemiş ve bu konuda düzenleme, uygulama ve denetleme 
fonksiyonlarını haiz Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kurulmuştur. 

Gerek uluslararası gerekse ulusal alanda aklama ve terörün finansmanı suçları ile 
mücadelede farklı anlayışların ve yeni gereksinimlerin ortaya çıkmasına paralel olarak, 
mevzuatta birtakım değişiklikler yapılması kaçınılmaz olmuş, bu kapsamda “Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” 18.10.2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Anılan Kanunun 27’nci maddesine istinaden 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan ve 51’inci maddesi uyarınca 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik” (bundan sonra kısaca Yönetmelik olarak adlandırılacaktır) ile 
yükümlüler ve yükümlülükler konusunda kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.20  

2.1. Yükümlüler 

Anılan Yönetmelik, yükümlülerin müşterinin tanınması ilkesi ve belirlenecek diğer risk 
standartları kapsamında gerekli tüm önlemleri alması ve aklama ve terörün finansmanı 
suçlarının önlenmesi konusunda azami özen ve dikkati göstermeleri için hazırlanmıştır. 

Anılan Kanunun 2’nci maddesinin “d” bendinde yükümlülerin kimler olduğu tanımlan-
mıştır. Söz konusu tanımda faaliyet alanlarına göre yükümlüler sayılmakla birlikte, Bakanlar 

70 



Bankacılar Dergisi 

Kuruluna farklı alanlarda faaliyet gösterenler yükümlülerin ayrıca tanımlanabilmesi için yetki 
verilmiştir.  

Yönetmelikte, yükümlüler; bankalar, bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı dü-
zenleme yetkisini haiz kuruluşlar, kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, ödünç 
para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring 
şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, yatırım fonu 
yöneticileri, yatırım ortaklıkları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama 
şirketleri, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluş-
lar, saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı, Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri, varlık yönetim şirketleri, kıymetli maden, taş 
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, iş 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 müzayedeciliğini yapanlar, Milli Piyango İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis 
oyunları alanında 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, şirket, 
vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere, bir işverene 
bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile 
yeminli mali müşavirler olarak sıralanmaktadır. 

Yönetmelik ile tüm yükümlülükler açısından birçok yeni ve kapsamlı düzenleme geti-
rilmektedir, ancak en çok “Kimlik Tespiti Yükümlülüğü”nün usul ve esaslarında değişikliklere 
gidilmiştir.  

Özellikle, başta bankalar olmak üzere, finansal sektörde yer alan ve günlük işlemleri 
büyük miktar ve tutarlara ulaşan yükümlüleri çok yakından ilgilendiren ve buraya kadar 
aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadeledeki önemi açıklanmaya çalışılan kimlik 
tespiti yükümlülüğü, Yönetmelik ile farklı ve geniş bir bakış açısıyla mevzuatımıza eklenen 
müşterini tanı ilkesinin temel unsurunu oluşturmaktadır. 

Aklama ve terörün finansmanının yol açtığı bazı riskler, aynı zamanda yükümlüler için 
de geçerli olabilmektedir. Bu risklerden korunabilmenin en önemli yollarından biri müşterinin 
tanınması ilkesinin tam olarak uygulanması, bu kapsamda müşteriler hakkında doğru ve 
yeterli bilgiye sahip olunmasıyla mümkün olabilecektir.  

Yükümlülere, Geçici 1’inci madde uyarınca, Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 
01.04.2008 tarihinden itibaren altı ay içerisinde, sürekli iş ilişkisi21 içinde oldukları müşterileri-
nin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini, Yönetmeliğe uygun hale getirme imkânı tanınmıştı. 
Ancak, 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in22 1’inci maddesi ile anılan Geçici 1’inci madde 
değiştirilmiştir. Buna göre; Yükümlüler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
(01.04.2008) sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki 
bilgilerini 31.12.2008 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirecektir. 31.12.2008 tarihine 
kadar olan sürenin, Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra yeni müşterilerle ya da 
sürekli iş ilişkisi içinde olunmayan müşterilerle yapılacak işlemler için geçerli olmadığı, 
sadece daha önceden sürekli iş ilişkisi kapsamında olunan müşterilerle ilgili uyum süreci 
olarak uygulanmasına dikkat edilmelidir. Diğer bir deyişle, 01.04.2008 tarihinden sonra 
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yapılacak kimlik tespitini gerektiren tüm yeni işlemler anılan Yönetmelik düzenlemelerine tabi 
olacaktır. 

Ayrıca, bundan sonra anılan maddenin uygulanmasında yükümlü grupları itibarıyla yapı-
lacak işlemlerin kapsamının, sürelerin yeniden belirlenmesinin, uygulamaya ilişkin diğer usul ve 
esasların Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacak Tebliğ ile düzenlenebilmesine imkân tanınmıştır. 

 2.2. Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar 

Yönetmelikte, “Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar” başlığı altında genel olarak 
kimlik tespiti usul ve esasları belirtilerek, kimlik tespiti yapılması gerekli kişiler gerçek ve 
ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi olarak ayrılmış, daha sonra niteliği itibariyle farklılık gösteren 
tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller hakkında da ayrı ayrı maddelerde düzenle-
meler yapılmıştır.  

Yönetmelikte yer alan çoğu düzenleme yürürlüğü tarihinde uygulanabilir olmakla bir-
likte, bazı hususlara dair usul ve esaslar ayrıca düzenlenecektir. Örneğin: Yönetmeliğin 
26’ncı maddesinde yer alan “Basitleştirilmiş Tedbirler”e ilişkin usul ve esasların Maliye 
Bakanlığınca çıkarılacak bir Tebliğ ile düzenleneceği veya 27’inci maddenin “5”inci bendine 
göre MASAK Başkanlığının yayınlayacağı bir rehber veya Tebliğ ile yeni şüpheli işlem tipleri 
belirleyebileceği gibi. 

2.2.1. Kimlik Tespiti Usul ve Esasları 

4208 sayılı Kanun, anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik23 ve diğer mev-
zuatta24 olduğu gibi, Yönetmelikte de kimlik tespiti yapılması gerekli işlemler belirlenirken 
parasal limite tabi işlemler ve parasal limite tabi olmayan işlemler olarak ikili ayrıma gidilmiş-
tir:  

a) Kimlik tespitinde parasal limite tabi olmayan işlemler: Yükümlüler; sürekli bir 
iş ilişkisi tesisinde, şüpheli işlem bildirimi gerektiren durumlarda ve daha önce elde edilen 
müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda herhangi bir 
parasal tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit 
etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini 
tespit etmek zorundadır.  

b) Kimlik tespitinde parasal limite tabi olan işlemler: Yükümlüler;  

 İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin YTL veya 
üzerinde,  

 Elektronik transferlerde25 işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam 
tutarı ikibin YTL veya üzerinde,  

 Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 
iki bin veya tek primli olup prim tutarı beşbin YTL veya üzerinde,  

olduğunda kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle 
müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek 
zorundadır.  

Sigorta şirketlerinin acentesi olarak sigortacılık işlemleri de yapabilen bankalar için 
önem arz eden bu işlem türüne ilişkin bir açıklama yapılmasında fayda görülmektedir. 4208 
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sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 4’üncü maddesine göre sigortalama 
işlemi bir parasal sınır olmaksızın kimlik tespiti yapılmasını gerektiren işlemler arasında 
sayılmaktadır. Yönetmelik,  “…sigortalama…” işlemleri için parasal sınır olmaksızın yapılma-
sı gerekli olan kimlik tespiti zorunluluğuna değişiklik getirmektedir.  Yönetmelikte sigortalama 
işlemleri nitelikleri itibarıyla sürekli bir iş ilişkisi tesisi kapsamında sayılmamaktadır. Sadece 
hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde ve yukarıda belirtilen tutarlar (bir yıl içinde 
ödenecek prim tutarı toplamı iki bin veya tek primli olup prim tutarı beşbin YTL veya üzerinde 
olduğunda) dikkate alındığında kimlik tespitinin yapılacağı ifade edilmektedir. Bunun nedeni 
deprem, kaza, sağlık, eşya, seyahat sigortası gibi sigortalama işlemlerinin koruma veya 
muhtemel zararları karşılama amaçlı olması ve bu nedenle aklama ve terörün finansmanı 
amacıyla yapılmadığının değerlendirilmesidir. 

Kanımızca, MASAK Başkanlığınca ayrı bir düzenleme ve açıklama yapılmadığı müd-
detçe, diğer tüm sigorta işlemlerine ait kimlik tespitinde 20.000 YTL’lik parasal tutar dikkate 
alınmalıdır. Bu kapsamda belirtilmelidir ki; 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde sayılan 12.000 YTL veya muadili döviz üzerinde olduğun-
da kimlik tespitini gerektiren işlemlere ilişkin, Yönetmelikte işlemin türü ve niteliğine göre dört 
farklı tutar belirlenmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden sonra, sürekli iş ilişkisi gerektir-
meyen tüm işlemlerde kimlik tespit ve teyidi ile sürekli iş ilişkisi kapsamındaki müşterilerin 
müteakip işlemlerinin kimlik teyidinde bu tutarlar dikkate alınmalıdır. 

Yönetmelikte artık ‘muadili döviz’ ifadesinin yer almaması, yabancı para cinsi üzerin-
den yapılan işlemlerde parasal limit olmadığı yönünde değerlendirilmemeli, işlemler o günkü 
ilgili döviz kuru üzerinden YTL’ye çevrilerek karşılığı olan tutarın parasal limite girip girmedi-
ğine bakılmalıdır. 

Hemen burada belirtelim ki; 5549 sayılı Kanun hükmü gereğince çıkarılan Yönetme-
likte, parasal limit olan ve/veya olmayan işlemler olarak ayrılan ve kimlik tespiti yükümlülüğü 
gerektiren işlemler dışındaki işlemlerde; örneğin 500 YTL’lik tek bir havalede, anılan Kanun 
ve Yönetmelik uyarınca kimlik tespiti yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda 
yükümlüler, kendi tabi oldukları diğer mevzuat ve/veya kendi iç düzenlemeleri gereğince 
belirlenen usul ve esaslara göre kimlik tespiti yapmaya devam edebilirler. Ancak yukarıdaki 
basit örnekte dahi, her işlem için ‘şüpheyi gerektiren hususun’ bulunması hali saklıdır, çünkü 
“2.2.1/a” bölümünde de açıklandığı üzere şüpheyi gerektiren durum parasal tutara bakılma-
dan kimlik tespiti gerektirmektedir. 

Yönetmelikle kimlik tespiti sırasında alınan adres ve iletişim bilgilerinin teyidi zorunlu-
luğu getirilmektedir. Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamam-
lanmalı ve kimlik tespiti sırasında alınan adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, işlemin 
yapılmasından itibaren en geç on iş günü içinde yapılmalıdır. “Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmeliğe eklenen Geçici 3’üncü maddede, 01.04.2008 ile 
30.06.2008 tarihleri arasında yapılan işlemlere ait ve teyidi zorunlu olan adres ve diğer iletişim 
bilgilerinin teyit işlemlerinin, 5’inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı süreyle (işlemin yapılma-
sından itibaren en geç on iş günü) bağlı olunmaksızın, yükümlülerce 31.12.2008 tarihine kadar 
tamamlanabilmesine olanak tanınmıştır. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, 01.07.2008 
tarihinden sonraki işlemlere ait ve teyidi zorunlu olan adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi 
Yönetmelikte belirtildiği üzere işlemin yapılmasından itibaren en geç on iş günü ile sınırlıdır. 

Yönetmeliğin 16’ncı maddesi müteakip işlemlerde kimlik tespitine ilişkin düzenleme 
içermektedir. Maddeye göre, yükümlüler tarafından daha önce usulüne uygun olarak kimliği 
tespit edilenlerin sürekli iş ilişkisi kapsamındaki müteakip işlemlerinde, kimliğe ilişkin bilgilerin 
alınıp, yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılması yeterlidir. Burada yetkililerce bilgi 
istenilmesi halinde, yükümlü tarafından gerekli karşılaştırmanın yapılıp yapılmadığının nasıl 
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anlaşılacağı yönünde bir soru akla gelmektedir. Diğer maddelerde yer alan teyide esas 
belgelerin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi 
veya elektronik görüntüsünün alınması yahut kimliğe ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işlemleri-
nin müteakip işlemlerde de geçerli olduğu değerlendirilmelidir. 16’ncı madde kimlik tespitini 
gerektiren müteakip her işlem için teyide esas belgenin veya noter onaylı örneğinin fotokopisi 
veya elektronik görüntüsünün yükümlüler tarafından alınmasına engel teşkil etmemektedir. 
İsteyen yükümlü her işlemde bunu yapabilecektir. Anılan madde, sürekli iş ilişkisi kapsamın-
da daha önce usulü dairesinde kimlik tespiti yapılmış olan müşterinin müteakip işlemlerdeki 
kimlik teyidinde kolaylık sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.  

Yine 16’ncı maddede, alınan bilgilerin doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde bu 
bilgilerin doğruluğunun, teyide esas kimlik belgelerinin veya bunların noterce onaylanmış 
suretlerinin ibrazı sonrası bu belgelerde yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgilerle 
karşılaştırılması suretiyle yapılacağı şeklinde düzenleme mevcuttur. Ancak, kimlik bilgilerin-
den şüpheye düşülmesi hali, zaten Yönetmeliğin 5’inci maddesinin “e” bendine göre tutar 
gözetmeksizin kimlik tespitini gerektiren bir durumdur. 

Yönetmelikte, müteakip işlemlerin kimlik tespit ve teyidinde geçen “karşılaştırma”nın 
usulüne dair herhangi bir ifade yer almamaktadır. MASAK 5 nolu Genel Tebliği’nin26 3.3 
numaralı maddesinde konuya ilişkin açıklayıcı düzenleme yapılmıştır. Buna göre; daha önce 
usulüne uygun olarak kimliği tespit edilenlerin sürekli iş ilişkisi kapsamındaki yüz yüze 
yapılan müteakip işlemlerinde kimlik tespiti, kimliğe ilişkin bilgilerin yükümlüde bulunan 
bilgilerle karşılaştırılmasını müteakip, ilgili evraka işlemi yaptıran gerçek kişinin ad ve 
soyadının yazılması ve imza örneğinin alınması suretiyle yapılmalıdır. Kanımızca, anılan 
Tebliğ maddesinde yer alan “…müteakip işlemlerinde kimlik tespiti…” şeklindeki ifade 
müteakip işlemlerde kimlik teyidini de kapsamaktadır. 

Yönetmeliğe göre yükümlüler, kimlik tespiti yapamadıkları veya iş ilişkisinin amacı 
hakkında yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda; iş ilişkisi tesis edemeyecek ve kendilerinden 
talep edilen işlemi gerçekleştiremeyecektir.  

Ülkemiz bankacılık sektörü tarafından isimsiz veya hayali kişilere hesap açılmadığı ve 
açılmayacağı konusunda herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Zaten, 5411 Sayılı Bankacılık 
Kanununun27 76’ncı maddesi gereğince Bankaların, kimliklerini ve vergi numaralarını 
belgelemeyen müşterileri adına mevduat, katılım fonu, kredi ve her ne ad altında olursa 
olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, havale ve kambiyo hizmetleri ile diğer 
bankacılık ve malî hizmetleri vermeleri yasaktır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin 
usûl ve esaslar Kurumun görüşü alınarak Malîye Bakanlığınca düzenlenmektedir ve bu fıkra 
hükmüne ve Malîye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında 02.04.1998 
tarihli ve 4358 sayılı Kanunun28 5’inci maddesi hükmü uygulanacaktır. Bu husus 5411 Sayılı 
Bankacılık Kanununun kovuşturma usûlü hükümlerine tâbi değildir. Yine de, bazı ülkelerdeki 
mevzuatın bankalara; hesap sahiplerinin gerçek kimliğinin bilinmesi kaydıyla müşteri adına 
rumuz ve kodlar kullanılması iznini verdiği ve buna istinaden uluslararası tavsiye ve direktif-
lerde bu durumun engellenmesine ilişkin her ülkenin mevzuatına böyle bir hüküm koyması 
gerekliliği ve bir tereddüde mahal bırakmamak nedeniyle ilgili maddede “Bu kapsamda 
isimsiz veya hayali isimlere hesap açamazlar.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 

İlgili madde de ayrıca, yükümlüler tarafından iş ilişkisinin sona erdirilmesini gerektiren 
husus; daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda 
şüphe duyulması nedeniyle yapılması gereken kimlik tespit ve teyidinin yapılamaması olarak 
açıklanmaktadır. İş ilişkisi tesis etmemeyi veya sona erdirmeyi gerektiren bu hususlarla 
karşılaşılması halinde işlemin “şüpheli işlem” olup olmadığını, dolayısıyla MASAK’a bildirilip 
bildirilmemesini yükümlülerin ayrıca değerlendirmesi gerekmektedir. 
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Gelişen teknoloji ile birlikte müşterinin tanınması ilkesi kapsamında, elektronik olarak 
yapılan para transferlerinde işlemi yapanın kimlik tespitinin, yüz yüze yapılan diğer işlemler-
den farklı olarak ele alınmasını gerekmiştir. Yönetmelikte elektronik transfer mesajlarının 
içeriğinde bulunması zorunlu bazı bilgi ve açıklamalar öngörülerek, elektronik transferlerde 
işlemi yapanın tespitine çalışılmıştır. 24’üncü maddeye göre; iki bin YTL veya üzeri yurt dışı 
elektronik transfer mesajlarında, gönderenin;  

 Adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişinin unvanına, diğer tüzel kişiler ve tüzel 
kişiliği olmayan teşekküllerin tam adına ve 

 Hesap numarasına, hesap numarasının bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans 
numarasına  yer verilmesi, 

 T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye 
yarayan bilgilerden en az birinin bulunması zorunlu tutulmuştur.  

İki bin YTL veya üzeri yurt içi elektronik transfer mesajlarında ise; yurt dışı elektronik 
transfer mesajlarındaki gönderene ait tüm bu bilgiler yine istenilmekle birlikte, hesap 
numarası, hesap numarasının bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası bilgileri, 
yurt dışı elektronik transfer mesajlarındaki düzenlemeden farklı olarak, T.C. kimlik numarası, 
pasaport numarası, vergi kimlik numarası bilgileri ile birlikte gruplandırılmış ve göndereni 
belirlemeye yarayan bu gruptaki bilgilerden en az birine yer verilmesinin yeterli olacağı ifade 
edilmiştir. 

Yönetmelikle, gerçek kişi, tüzel kişi, dernek-vakıf, sendika-konfederasyon, siyasi parti-
ler, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, kamu kurumları, başkası adına hareket edenler için arı 
ayrı kimlik tespit yükümlülükleri esasları belirtilmiştir. Aşağıda gerçek ve tüzel kişi kimlik 
tespiti usul ve esasları açıklanmakta olup, diğer kişilerle ilgili gerekli bilgiler tablo şeklinde yer 
almaktadır. 

2.2.2. Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti 

Gerçek kişilerin kimlik tespiti, ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba 
adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, 
adresi ve imza örneği, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş 
ve mesleğine ilişkin bilgilerin alınması suretiyle yapılmalıdır. Ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, 
anne ve baba adı, uyruk ve kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu-
nun teyit edileceği belgeler; 

 Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport, 

 Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Maliye Bakanlığınca uygun 
görülen kimlik belgesi, 

olarak belirlenmiştir. 

Görüldüğü üzere Yönetmelikle,  Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitin-
de pasaport ve ikamet belgesinin yanı sıra Maliye Bakanlığınca uygun görülen bir kimlik 
belgesinin kabul edileceği yönünde getirilen düzenleme, uygulamaya önemli bir esneklik 
kazandıracak ve olası problemlerin Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelerle giderilmesi 
mümkün olacaktır. 

Gerçek kişilerin kimlik tespitinde diğer bir husus, yetkililerce istenildiğinde sunulmak 
üzere teyide esas kimlik belgelerinin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı 
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sonrası okunabilir fotokopisinin veya elektronik görüntüsünün alınmış olması veyahut kimliğe 
ilişkin bilgilerin kaydedilmiş olması zorunluluğudur. 

Yönetmelikle kimlik tespitinde adres ve iletişim bilgilerinin alınması ve teyidine ilişkin 
getirilen yeni düzenlemeler bulunmaktadır. Yükümlüler, sürekli iş ilişkisi tesisinde gerçek 
kişinin kimlik tespitinde beyan edilen adresin doğruluğunu;  

 yerleşim yeri belgesinden, 

 ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete 
ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş faturadan,   

 herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belgeden veya  

 MASAK tarafından uygun görülen diğer belge ve yöntemlerden 

teyit etmelidir. Ayrıca, teyide esas belgelerin okunabilir fotokopisinin veya elektronik 
görüntüsünün alınmış olması veyahut belgeye ait ayırt edici bilgilerin kaydedilmiş olması 
gerekmektedir. 

5 sıra nolu MASAK Genel Tebliği’nin 3.1. numaralı maddesinde gerçek kişilerde ad-
res teyidine ilişkin açıklayıcı bir düzenleme daha yapılmıştır. Anılan maddeye göre;  

 Sürekli iş ilişkisi tesisinde, Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen gerçek kişilerle ilgili 
kimlik tespiti kapsamında beyan edilen adresin doğruluğu, e-Devlet veri tabanlarından 
yararlanmak suretiyle (elektronik görüntüsü de alınarak) teyit edilebilecek ve 
 
 Müşteri adresine alma haberli posta yoluyla tebligat yapılması durumunda, tebligatın 

müşteriye yapıldığına dair belge de adres teyidinde kullanılabilecektir. 
 

Telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresinin doğruluğunun teyidi, bu araç-
ların kullanılarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılmalıdır. Telefon ve faks numarası ile 
elektronik posta adresinin doğruluğunun teyidinin sadece sürekli iş ilişkisi tesisinde yapılması 
gerektiği yine 5 sıra nolu Genel Tebliğin 3.2. numaralı maddesinde ifade edilerek Yönetmeli-
ğe açıklık getirilmiştir. Ancak, bu hükmün sadece sürekli iş ilişkisi kapsamındaki gerçek kişi 
müşterilere ait bir düzenleme olmadığı, Yönetmelikte kimlik tespiti usul ve esaslarına yer 
verilen diğer tüm kişilerin telefon, faks numarası ile elektronik posta adresinin teyidinde 
sürekli iş ilişkisi kriterinin aranacağını belirtmek gerekmektedir. 

 
2.2.3. Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti  
 
Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespiti; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil nu-

marası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası, varsa faks 
numarası ve elektronik posta adresi ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum 
yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu ve Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik 
belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ile imza örneği alınması suretiyle yapılmalıdır. 

Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresinin teyidi ticaret 
siciline tescile dair belgeler; vergi kimlik numarasının teyidi ise Gelir İdaresi Başkanlığının 
ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılmalıdır. Sürekli iş ilişkisi tesisinde, 
tüzel kişinin alınan telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresinin doğruluğunun 
teyidi, bu araçların kullanılarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılmalıdır. 

Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik tespiti gerçek kişilerde kimlik tespiti usul ve 
esaslarına göre ayrıca yapılırken; bu kişilerin temsil yetkileri tescile dair belgeler üzerinden 
teyit edilmelidir. Temsil yetkisinin teyidinde istenilen tescile dair belgeler, ticaret siciline kayıtlı 
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tüzel kişiliğin ilk yetkilendirdiği kişiler için geçerlidir. Daha açık bir ifadeyle anlatmaya 
çalışalım: 

Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde düzenlenmesine ve çalışmamızın ilerleyen bölüm-
lerinde de açıklanacağı üzere, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili 
kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, gerçek kişilerde kimlik tespiti usul ve 
esaslarına göre yapılmalıdır. Ancak Yönetmeliğin anılan maddesi, temsile yetkili kişinin kimlik 
tespitinin buna göre yapılamaması halinde tespitin, kimlik belgelerinde yer alan bilgileri 
içermek ve noter onaylı olmak kaydıyla vekâletname veya imza sirküleri üzerinden de 
yapılmasına olanak sağlamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu düzenlemenin 
temsil yetkisine değil, kimlik tespitine yönelik olduğudur. Yönetmeliğe göre; tüzel kişiliği 
temsile dair yetkili kişinin “temsil yetkisi” mutlaka tescile dair belgeler üzerinden yapılmalıdır. 
Ancak tüzel kişiliği temsile dair yetkili kişinin, yetkilendirdiği başka bir kişi olması durumunda, 
Yönetmeliğin 14’üncü maddesi uyarınca bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Buna göre; temsile 
yetkili olanlarca yetkilendirilen kişilerin yetki durumu noter onaylı vekâletname veya temsile 
yetkili olanlar tarafından verilmiş yazılı talimat üzerinden yapılabilecektir.  

Özellikle, bankacılık işlemlerinde uygulamada sıkça karşılaşılan ve “yazılı talimat” ola-
rak adlandırılan işlemlerde, gerekli kimlik tespitlerinin yapılması şartıyla, işlemlerin gerçekleş-
tirilmesi imkân dâhiline girmektedir. 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 edilebilecektir.  

Finansal kuruluşlar sürekli iş ilişkisi tesisinde, ilgili ticaret sicil memurluğu kayıtlarına 
başvurmak veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin veri tabanından sorgulama yapmak 
suretiyle kendilerine sunulan tescil belgelerinde yer alan bilgilerin güncelliğini ve doğruluğunu 
teyit etmelidir. 

2.2.4. Diğer Kişilerde Kimlik Tespiti 

Diğer kişilerde kimlik tespiti usul ve esaslarına yer verilmeden önce; 

 Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere kimlik teyidine esas belgelerin asıllarının veya 
noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisinin veya elektronik 
görüntüsünün alınmış olması veyahut kimliğe ilişkin bilgilerin kaydedilmiş olması,  

 Kişiden alınan telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresinin doğruluğunun teyidi, 
bu araçların kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılması (sürekli iş ilişkisi 
tesisinde29), 

zorunluluklarının, hakkında kimlik tespiti açısından düzenleme yapılan her kişi için geçerli 
olduğunu ifade etmek uygun olacaktır.  

Ayrıca, yükümlülerin, Yönetmeliğin 6 ila 14’üncü maddeler kapsamında kimlik tespiti 
açısından alınan bilgilerin teyidi amacıyla kullanılan belgelerin gerçekliğinden şüphe 
duydukları durumda, imkânların elverdiği ölçüde, belgeyi düzenleyen kişi ya da kuruma veya 
diğer yetkili mercilere başvurmak suretiyle belgenin gerçekliğini doğrulaması gerekmektedir. 
Diğer kişiler hakkında kimlik tespitinden istenilen bilgiler ile bilgilerin doğruluğunun teyidi için 
aranacak belgelere ilişkin açıklama Tablo- 1’de yer almaktadır.  

Bir diğer husus ise, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
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kimlik tespitinde işlemi gerçekleştiren yetkilinin, yetki durumunu da gösterecek şekildeki 
kimlik tespiti dışında herhangi başka bir bilgi istenilmemiş olmasıdır. Bu aşamada, yükümlü-
ler tarafından tüzel ve/veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kimlik tespiti sırasında sıkça 
unutulan bir konuya değinmenin yararlı olacağı düşünülmektedir. Tüzel kişi ve/veya tüzel kişi 
olmayan teşekküller adına işlemi gerçekleştiren en az bir gerçek kişi olması gerektiğine göre, 
bu kişilerin kimlik tespiti ve/veya teyidinin “gerçek kişilerde kimlik tespiti” usulüne uygun 
olarak ayrıca ve mutlaka yapılmasının önemle üzerinde durulması gerekmektedir. Aksi 
takdirde tüzel kişi ve/veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kimlik tespiti gerçekleşmemiş 
olacak, yükümlü ve işlemi gerçekleştiren görevli ayrı ayrı idari para cezası yaptırımıyla karşı 
karşıya kalabilecektir. 

2.2.5. Başkası Adına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti 

Tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına bunları temsile yetkili kimse-
lerin yetkilendirdiği kişilerce işlem talep edilmesi durumunda; Tüzel kişiler veya tüzel kişiliği 
olmayan teşekküllerin kimlik tespiti Yönetmeliğin 7 ila 12’nci maddelerinde yer aldığı ve 
yukarıda da belirtildiği üzere ve temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin 
kimlik tespiti, gerçek kişilerde kimlik tespiti usul ve esaslarına göre yapılmalıdır. 

Temsile yetkili kişinin kimlik tespitinin gerçek kişilerde kimlik tespiti için gerekli kimlik 
belgeleri üzerinden yapılamaması halinde Yönetmelik, tespitin kimlik belgelerinde yer alan 
bilgileri içermek ve noter onaylı olmak kaydıyla vekâletname veya imza sirküleri üzerinden 
yapılabilmesi şeklindeki düzenlemeyle yükümlülere kolaylık sağlamaktadır. Her ne kadar, 
anılan madde temsile yetkili kişinin kimlik tespitinin gerçek kişilerde kimlik tespiti usul ve 
esaslarına göre yapılamaması halinde tespitin, kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içermek 
ve noter onaylı olmak kaydıyla vekâletname veya imza sirküleri üzerinden de yapılmasına 
olanak sağlamakta ise de, imza sirkülerinde, imzaya yetkili kişilerin kimlik bilgileri dökümü 
bulunmasına rağmen, fotoğrafları bulunmadığından işlem yapmaya gelen gerçek kişinin, 
imza sirkülerinde ismi geçen kişi olup olmadığının tam olarak tespitinden söz etmek mümkün 
görünmemektedir. Kanımızca söz konusu kişilerden ayrıntıları 4 Sıra No.lu Genel Tebliğin30 
“II-Kimlik Tespit Usulu” başlıklı Bölümünde açıklanan kimlik belgelerinin de istenilmesinin 
yükümlülere çok fazla iş yükü getirmeyeceği ve bilginin doğruluğu açısından öncelikle 
kendilerine faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Temsile yetkili olanlarca yetkilendirilen bu 
kişilerin yetki durumları ise, noter onaylı vekâletname veya temsile yetkili olanlar tarafından 
verilmiş yazılı talimat üzerinden yapılmalı ve bu talimat üzerindeki temsile yetkili kimselerin 
imzaları bunlara ait noter onaylı imza sirküleri üzerindeki imzalar ile teyit edilmelidir. 

Gerçek kişi müşteri adına başka bir kişi tarafından işlem yapılması durumunda müşte-
ri adına hareket eden kişinin kimlik tespiti gerçek kişilerde kimlik tespiti usul ve esaslarına 
göre yapılmalıdır. Ayrıca müşteri adına hareket eden kimsenin yetki durumu noter onaylı 
vekâletname üzerinden teyit edilmeli ve adına hareket edilen müşterinin kimlik tespitinin 
gerçek kişilerde kimlik tespiti usul ve esaslarına göre yapılamadığı durumda da noter onaylı 
vekâletname üzerinden yapılması yeterli olmaktadır. Adına hareket edilen müşterinin daha 
önce yapılan işlemler nedeniyle kimlik tespitinin yapılmış olması durumunda talep edilen 
işlem, yazılı talimat üzerinde yer alan müşteri imzasının yükümlü nezdindeki imza ile teyit 
edilmesi kaydıyla, adına hareket edilen müşterinin yazılı talimatı ile yapılabilir. 

Küçükler ve kısıtlılar adına bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılan işlemlerde 
mahkeme kararıyla veli tayin edilenler ile vasi ve kayyımların yetkisi, ilgili mahkeme kararının 
aslı veya noter tasdikli sureti üzerinden teyit edilir. Anne ve babaların reşit olmayan çocukları 
adına işlem talep etmeleri durumunda adına işlem talep edilen çocuk ve işlemi talep eden 
velinin gerçek kişilerde kimlik tespiti usul ve esaslarına göre kimliğinin tespiti yeterlidir. 
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2.2.6. Diğer Tedbirler 

Tüm buraya kadar yer verilen kimlik tespiti usul ve esasların Yönetmeliğin “Müşterinin 
Tanınmasına İlişkin Esaslar” başlıklı Üçüncü Bölümünde yer aldığını belirtmiştik. Bu bölümde 
sadece kimlik tespiti usul ve esasları değil adından da anlaşılacağı üzere, müşterinin 
tanınmasına ve bu kapsamda yükümlü tarafından alınması gereken tedbirlere ilişkin 
düzenlemelerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, “Gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel 
kişilere özel dikkat gösterilmesi” başlıklı 17’nci madde özellikle gerçekleştirilen işlemin 
özellikle perde arkasındaki kişilerinin tespitine yönelik önemli bir düzenlemedir. Gerçek 
faydalanıcı; “yükümlü nezdinde adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği 
olmayan teşekkülleri kontrolünde bulunduran ya da bunlara ait hesap ya da işlemin nihai 
faydalanıcısı durumunda olan gerçek kişi veya kişileri” ifade etmektedir. Yükümlüler bir 
başkası hesabına hareket edilip edilmediğini ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğini 
tespit etmek için gerekli tedbirleri almaları, bu kapsamda kendi adına ve fakat başkası 
hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla, gerekli duyuruları 
hizmet verdikleri tüm işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asmaları gerek-
mektedir.  

Finansal kuruluşlar ise sürekli iş ilişkisi tesis etmeleri durumunda, başkası hesabına 
hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanını almalıdır. Bu amaçla beyan, 
müşteri sözleşmesi içeriğinde belirtilebileceği gibi, amaca uygun hazırlanmış form içeriklerin-
de de yer alabilir.  

Gerek başkası adına hareket edenin gerekse adına hareket edilenin kimlik tespitinin 
usulüne uygun olarak yapılması zorunludur.  

Finansal kuruluşlar, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, tüzel 
kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimlik tespitini 
yapmalıdırlar. Söz konusu düzenleme, Yönetmeliğin ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde 
kimlik tespiti başlıklı 7’nci maddesinden sonra gelen bir maddede yer alıyor olsa da, ticaret 
siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespitinde alınması zorunlu bir bilgi olarak 7’nci madde 
kapsamında değerlendirilmelidir.  

Bunun yanında, sürekli iş ilişkisi kapsamında müşterisi olan bir tüzel kişiliği gerçekte 
yöneten, kontrolünde veya sahipliğinde bulunduranlar hakkında doğru bilgilere ulaşmak için 
gerekli tedbirleri almalıdır. 

Kişi başkası hesabına hareket etmediğini beyan etse dahi,  kendi adına ve fakat baş-
kası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi halinde, yükümlü gerçek faydalanıcıyı 
ortaya çıkarmak için makul araştırmayı yapmalıdır. 

Finansal kuruluşlar;  

 Mesleği, iş geçmişi, mali durumu, hesapları, ticari faaliyetleri, yerleşik olduğu ülke ve ilgili 
diğer göstergeleri dikkate alarak müşterilerinin aklama ve terörün finansmanı açısından risk 
profilini çıkarmak, yüksek risk taşıyan müşterilerini, iş ilişkilerini ve işlemleri belirlemek ve bunları 
devamlı olarak takip etmek, müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel tutmak ve bu 
amaçla uygun risk yönetim sistemi oluşturmak, 

 Yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği imkânların aklama ve terörün finansmanı amacıyla 
kullanılması riskine karşı özel dikkat göstermek ve bunu önlemeye yönelik uygun tedbirleri 
almak, 

 Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemleri kullanarak gerçekleştiri-
len hesaba para yatırma, hesaptan para çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere özel 
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dikkat göstermek, müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriy-
le ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek, tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek de dâhil 
uygun ve etkili tedbirleri almak, 

 Yurt dışı muhabirlik ilişkilerinde;  

a. Muhatap finansal kuruluşun aklama veya terörün finansmanı yönünden soruş-
turma geçirip geçirmediği ve ceza alıp almadığı, iş konusu, itibarı ve üzerindeki denetim 
yeterliliği hususlarında kamuya açık kaynaklardan yararlanarak sıhhatli bilgi edinmek,  

b. Muhatap finansal kuruluşun aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sis-
temini değerlendirmek, sistemin uygun ve etkin olduğundan emin olmak, 

c. Yeni muhabir ilişkiler kurmadan önce üst düzey yöneticinin onayının alınması-
nı sağlamak, 

d. Kendilerinin ve muhatap finansal kuruluşun sorumluluklarını bu yönetmeliğin 
üçüncü bölümündeki yükümlülükleri karşılayacak şekilde bir sözleşmeyle açıkça belir-
lemek, 

e. Muhabirlik ilişkisinin aktarmalı muhabir hesapların kullanılmasını kapsadığı 
durumlarda muhatap finansal kuruluşun bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümündeki esaslar 
çerçevesinde yeterli önlemleri aldığından ve talep edildiğinde ilgili müşterilerin kimlik 
bilgilerini sağlayabileceğinden emin olmak, için gerekli tedbirleri almak, 

 Tabela bankalarla ve hesaplarını tabela bankalara kullandırmadığından emin olamadıkları 
finansal kuruluşlarla muhabirlik ilişkisine girmemek 

 Riskli ülkelerde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve bu 
ülkelerin vatandaşları ile girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermek, 
görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin amacı ve mahiyeti 
hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi toplamak ve bunları kayda geçirmek, 

zorundadır. 

3. Üçüncü Kişiye Güven İlkesi 
Yönetmelikle, finansal sektörün özellikle yurtdışında yerleşik finansal sektörle olan 

işlemleri açısından çeşitli kolaylıklar sağlayabileceği değerlendirilen ve “Üçüncü kişiye güven 
ilkesi” olarak adlandırılan yeni bir düzenleme getirilmiştir. Bunun yanında, ülkemiz 
mevzuatının FATF’in 9’uncu Tavsiye kararına uyumu da sağlanmıştır. Söz konusu Tavsiye 
kararı; çalışmamızın giriş bölümünde yer verilen FATF’in müşterini tanı ilkesinin gerektirdiği 
tedbirlerin düzenlendiği 5’inci maddesindeki; 

 
 a. Kimlik tespiti yapmak ve kimlik bilgilerini güvenilir, geçerli belge, veri ya da bilgiler 

kullanarak teyit etmek,  
 
 b. Finansal işlemlerden nihai yararlanıcı konumunda olan kimselerin-lehdarın- kim 

olduğunu belirlemek ve lehdarın kimliğinin doğru olup olmadığı konusunda herhangi bir 
şüphe taşımamak, Tüzel kişiler ve ortaklıklarda mülkiyetin kime ait olduğunu ve bunların 
kontrolünün kimlerin elinde olduğunu belirlemek,  

 
 c. Tesis edilmek istenilen işlemin türü ve gerçekleştirme amacı hakkında bilgi 

edinmek, kriterlerinin yerine getirilmesini finansal kuruluşların, işlemlerdeki diğer aracı 
kurumlara veya üçüncü kişilere bırakmasına izin verebileceğini düzenlemektedir.  
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Ancak bu ilke kayıtsız şartsız izin verilebileceği anlamına gelmemelidir. Öncelikle, 
müşteri kimliğinin tespiti ve teyit edilmesi ile ilgili tüm sorumluluk üçüncü kişiye güvenen 
finansal kuruluşa ait olmaktadır. Daha sonra, ilgili finansal kurum, müşterini tanı ilkesi 
kapsamındaki (a) ila (c) unsurlarıyla ilgili olarak gerekli bilgiyi lazım görüldüğünde derhal elde 
etmelidir. Finansal kuruluşlar, kimlik bilgilerinin ve finansal yükümlülüklere ilişkin ilgili diğer 
dokümanların örneklerinin istek üzerine gecikmeksizin üçüncü kişiler tarafından hazır 
edilmesi konusunda gerekli tedbirleri almalıdırlar. Finansal kuruluşlar, üçüncü kişilerin, 
düzenleme ve denetlemelere tabi olduğundan ve kimlik tespiti ve kayıtların tutulmasına 
yönelik tavsiyeler kapsamında müşterini tanı ilkesinin gereklerini sağlayacak tedbirleri 
aldığından da emin olmalıdırlar.  
 

Yine FATF’in 9’uncu maddesine istinaden düzenlenen “Basitleştirilmiş veya Azaltılmış 
CDD (Customer Due Diligence) Önlemleri” başlıklı açıklayıcı notunda; genel kuralın, 
müşterilerin işlemden faydalanan kişinin kimlik tespiti gerekliliğini de kapsayan tüm müşterini 
tanı ilkesi önlemlerine tabi olması ve bununla beraber aklama veya terörün finansmanı 
riskinin daha düşük olduğu, müşterinin ve işlemden faydalanan kişinin kimliklerine ilişkin 
bilginin aleni olarak kullanılır durumda olduğu veya yeterli kontrol ve denetimlerin ulusal 
sistemde başka yerde var olduğu durumların mevcut bulunabileceği, bu gibi durumlarda, bir 
ülkenin kendi finansal kurumlarının müşteri ve işlemden faydalanan kişinin kimlik bilgilerini 
tespit ederken ve doğrularken basitleştirilmiş veya azaltılmış müşterini tanı ilkesi önlemlerini 
uygulamasına izin vermesinin makul olabileceği ifade edilmektedir.  

 
Yönetmelik, FATF’in söz konusu Tavsiyesinde ve açıklayıcı notunda yer alan ifadele-

re paralel düzenlemeler içermektedir. Yönetmeliğe göre, üçüncü kişiye güven ilkesi çerçeve-
sinde finansal kuruluşlar; müşterinin, müşteri adına hareket eden kişinin ve gerçek faydalanı-
cının kimliğinin tespiti ve iş ilişkisinin veya işlemin amacı hakkında bilgi elde etme konuların-
da, müşteriyle ilgili olarak başka bir finansal kuruluşun aldığı tedbirlere güvenerek iş ilişkisi 
tesis edebilecek veya işlem yapabilecektir. Buradan açıkça anlaşılabileceği gibi üçüncü 
kişiden kasıt, Yönetmelikte tanımlanan diğer bir finansal kuruluştur. Yalnız, bu durumda 5549 
Sayılı Kanun ve Kanuna ilişkin düzenlemeler kapsamında nihai sorumluluk üçüncü tarafa 
güvenerek işlem gerçekleştiren finansal kuruluşa ait olacaktır. 

 
Üçüncü tarafa güvenilebilmesi, üçüncü tarafın, kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve 

müşterinin tanınması kuralının gereklerini sağlayacak diğer tedbirleri aldığından, yurt dışında 
yerleşik olması durumunda ise ayrıca aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede etkin 
düzenleme ve denetlemelere tabi olduğundan, kimlik tespitine ilişkin belgelerin onaylı 
örneklerinin, talep edildiğinde üçüncü taraftan derhal temin edileceğinden emin olunması 
şartıyla mümkün olacaktır. Çünkü üçüncü tarafa güvenerek iş ilişkisi tesis eden veya işlem 
yapan finansal kuruluş müşterinin kimlik bilgilerini üçüncü taraftan derhal almalıdır.  

 
Söz konusu ilkenin; üçüncü tarafın riskli ülkelerde yerleşik olması durumunda, 

finansal kuruluşların kendi aralarında müşterileri adına yaptıkları işlemlerde ve acente ve 
benzeri birimleri ile ana hizmet birimlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetle-
ri yaptırdıkları kişilerle olan ilişkilerinde uygulanamayacağı ifadesi Yönetmelikte yer almakta-
dır. Yükümlüler, karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile görünürde 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 kayıtları istenildiğinde yetkililere sunmak üzere muhafaza etmekle mükelleftir. 

4. Basitleştirilmiş Tedbirler 

Yönetmelikle, kapsamı genişletilerek daha sıkı şartlara bağlanan müşterini tanı ilkele-
rinin, yükümlüler tarafından uygulanmasında yaşanabilecek aksaklıkları bertaraf edebilmek 
amacıyla bazı tedbirlerin yine bazı işlemlerde muaf tutulması veya basitleştirilmesi amacıyla 
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düzenleme de yapılmıştır. Buna göre; finansal kuruluşların kendi aralarında kendi ad ve 
hesaplarına gerçekleştirdikleri, müşterinin 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamın-
da olan kamu idaresi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu, çalışanlara 
ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ve kişinin 
haklarını temlik etme yetkisi içermeyen emeklilik sözleşmelerine ilişkin, müşterinin halka açık 
ve hisseleri borsaya kote edilmiş şirket olduğu işlemlerde ve maaş ödemesi anlaşması 
kapsamında toplu müşteri kabulü yoluyla iş ilişkisi tesisinde Bakanlıkça, müşterinin tanınma-
sına yönelik tedbirler bakımından yükümlülerin daha basit tedbirler almalarına izin verilebilecek 
ve bu kapsamında uygulanabilecek tedbirler ile yukarıda sayılanlar dışında tedbirler ve işlem 
türleri belirlenebilecektir. Madde içeriğinden de anlaşılacağı üzere, basitleştirilmiş tedbirlerin 
hazırlanacak ve Bakanlıkça yayımlanacak bir Tebliğ ile ayrıca ele alınması gerekmekteydi. Bu 
kapsamda 5 sıra nolu MASAK Genel Tebliği31 yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ’in konusunu 
Yönetmelik uyarınca yükümlü sayılanlar tarafından müşterinin tanınması ilkesi kapsamında 
uyulması gereken basitleştirilmiş tedbirler ile diğer açıklamalar oluşturmaktadır.  

Tebliğ; işlem türleri bakımından aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olarak 
değerlendirilebileceği durumlarda, müşterinin tanınması ilkesiyle ilgili uyulması gereken 
hususların basitleştirilerek uygulanmasına imkân tanımaktadır. Bu kapsamda basitleştirilmiş 
tedbirler, Yönetmeliğin 5 ila 14’üncü maddelerinde geçen kimlik tespiti, 17’nci maddesinde 
geçen gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ve 19’uncu 
maddesinde geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesine ilişkin yükümlülükler ile 
sınırlı tutulmuştur. Basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği durumlar Tebliğ’in 2.2. 
numaralı bölümünde; 
 
 Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Gerçekleştirdikleri İşlemler,  
 Müşterinin Kamu İdaresi veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Olduğu 
İşlemler, 

 Maaş Ödemesi Kapsamında Toplu Müşteri Kabulüne İlişkin İşlemler, 
 Çalışanlara Ücretlerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Emeklilik Hakları Sağlayan Emeklilik 

Planları ve Kişinin Haklarını Temlik Etme Yetkisi İçermeyen Emeklilik Sözleşmelerine 
İlişkin İşlemler, 

 Müşterinin Hisseleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket Olduğu İşlemler, 
 Ön Ödemeli Kartlara İlişkin İşlemler 

 
başlıkları altında ayrı ayrı açıklanmıştır.  
 
 Ancak söz konusu basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabilmesi için bazı şartlar da bulun-

maktadır: Yükümlüler; 
 Müşterinin ve işlemin, Tebliğin basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği durumlara dair 

belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 
 Bu amaçla, müşteriden alınacak bilgilerden, kamuya açık kaynaklardan, müşterinin daha 

önce iş ilişkisine girdiği üçüncü kişilerden ve diğer kaynaklardan faydalanmalı ve elde 
ettikleri bilgileri yazılı olarak veya elektronik ortamda kaydetmelidir.  

 Basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek her bir durum için aklama veya terörün finansmanı 
bakımından kötüye kullanımın söz konusu olup olmayacağını ve dolayısıyla aklama ve 
terörün finansmanı riskini her bir işlem bakımından ayrı ayrı değerlendirmelidirler. 

 Aklama veya terörün finansmanı şüphesinin söz konusu olduğu durumlarda basitleştirilmiş 
tedbir uygulamasından yararlanamaz ve konuyu şüpheli işlem bildirimi olarak Mali Suçları 
Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirirler. 

 
4.1. Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Gerçekleştirdikleri İşlemler 
 
Anılan madde uyarınca, Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının “f” bendin-

de tanımlanan finansal kuruluşların kendi aralarındaki yaptıkları ve diğer finansal kuruluşun 
müşteri konumunda olduğu durumlarda, Yönetmeliğin ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde 
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kimlik tespiti başlıklı 7’nci maddesinin birinci bendinde belirtilen bilgilerin alınarak kaydedil-
mesi yeterli olmakta ve teyit gerektirmemektedir. Yine müşteri konumundaki finansal kuruluş 
için gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ve müşterinin 
durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamak-
tadır.  

Türkiye’de yerleşik bir finansal kuruluşun müşterisinin yabancı ülkede yerleşik bir 
finansal kuruluş olması durumunda ise yukarıda bahsedilen basitleştirilmiş tedbirlerin 
uygulanabilmesi için, yabancı finansal kuruluşun aklama ve terörün finansmanının önlenmesi 
konusunda yeterli düzenlemelere ve denetime sahip bir ülkede yerleşik olması gerekmekte-
dir. Buradaki “yabancı ülkede yerleşik bir finansal kuruluş” ile kastedilen, Yönetmeliğin 3’üncü 
maddesinin “f” bendine göre finansal kuruluş olarak sayılan yükümlü kurum ve/veya 
kuruluşların yurtdışındaki muadili kuruluşlardır. Örneğin yurtdışında yerleşik bir banka, aracı 
kurum, sigorta şirketi gibi. 

Tebliğ ile finansal kuruluşlara; elektronik ortamda yüz yüze gerçekleştirilmeyen işlem-
ler bakımından güvenli iletişim ağlarının kullanılması ve işlem talep eden veya talimat veren 
kişinin kimliğini ve yetkisini tespite ve doğrulamaya yarayan şifrelerin kullanılması da dâhil 
gerekli tedbirleri alma zorunluluğu getirilmiştir. 

4.2. Müşterinin Kamu İdaresi veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu 
Olduğu İşlemler 

Söz konusu maddede Yönetmeliğin 13’üncü maddesindekinden farklı bir ifade bu-
lunmamaktadır. Sadece, anılan maddede açıkça yer almayan, kurum ve kuruluşlar adına 
işlem yapan gerçek kişilerin adres ve diğer iletişim bilgilerinin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi 
uyarınca teyidinin zorunlu olmadığı yönündeki basitleştirilmiş düzenlemeye yer verilmiştir. 

Bu durumda da gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösteril-
mesi ve müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması 
zorunluluğu bulunmamaktadır.  

4.3. Maaş Ödemesi Kapsamında Toplu Müşteri Kabulüne İlişkin İşlemler 

Son yıllarda, bankacılık sektörünün, kamu ve/veya özel sektörden kurum, kuruluş ve-
ya işletmelerle yaptığı toplu maaş ödemesi anlaşmalarında artış yaşanmaktadır.  

Tebliğ’in bu maddesi bankalara, 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamında-
ki kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 100’den fazla 
personel istihdam eden kurum,  kuruluş veya işletmelerin çalışanlarına maaş hesabı açılması 
amacıyla toplu müşteri kabulü yoluyla iş ilişkisi tesisinde kimlik tespitine ilişkin düzenleyici 
açıklamalar getirmektedir.  

Buna göre; maaş ödemesi yapılacak gerçek kişilerin; Adı, soyadı, doğum yeri ve tari-
hi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası,  işyeri veya 
ikametgâh adresi, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgileri 
alınmalı ve bu bilgilerden kimliğe ilişkin olanların (ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, anne ve 
baba adı, uyruk, T.C. kimlik numarası)  teyidi yine Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre 
yapılmalıdır.  

Buraya kadar Yönetmeliğin gerçek kişilerde kimlik tespiti usul ve esaslarını belirleyen 
6’ncı maddesinde istenilen bilgilerden; kimlik belgesinin türü ve numarası, imza örneği ile iş 
ve mesleğine ilişkin bilgilerin ilk etapta istenilmediği görülmektedir. Aslında 6’ncı maddeden 
ayrılan ve asıl farkı yaratan teyitte ve teyide ilişkin belgelerde sağlanan kolaylıktır. Çünkü iş 
ve mesleğine ilişkin bilgiler dışındaki diğer söz konusu bilgilerin alınması ve teyidi süre ile 
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sınırlıdır. Anılan madde devamında, bankaların, müşterilerin kimliğine ilişkin olarak Yönetme-
liğin 6’ncı maddesinde belirtilen kimlik belgeleri ile imza örneklerini işlemin yapılmasından 
itibaren en geç üç ay içinde almak ve adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidini de bu süre 
içerisinde yapmak zorunda olduğu belirtilmektedir.  

Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde istenilen bilgilerden iş ve mesleğine ilişkin bilgilere 
dair herhangi bir açıklama yapılmamış olmasının, maaş ödemesi kapsamında toplu müşteri 
kabulünde müşterilerin bu bilgisinin bankalar tarafından zaten alındığı yönündeki düşünce-
den kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

Burada, çalışmamızın 2.2.1 numaralı bölümünde açıkça ifade edildiği üzere, Tebliğin 
adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidinde bankalara sağladığı işlemin yapılmasından 
itibaren üç aylık ek sürenin, 01.04.2008 ile 30.06.2008 tarihleri arasında yapılan maaş ödemesi 
kapsamında toplu müşteri kabulü işlemlerinde geçerli olmadığı değerlendirilmektedir. Bankalar 
anılan tarih aralığında yapılan toplu maaş anlaşmaları kapsamındaki adres ve diğer iletişim 
bilgilerinin teyidini 31.12.2008 tarihine kadar yapabileceklerdir. Ancak, daha önce de 
belirttiğimiz üzere, 01.07.2008 tarihinden sonraki maaş ödemesi kapsamında toplu müşteri 
kabulü işlemlerine ait ve teyidi zorunlu olan adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi Tebliğde 
belirtildiği üzere işlemin yapılmasından itibaren en geç üç ay süre ile sınırlıdır. 

 Maaş ödemesi kapsamında toplu müşteri kabulünde müşteri kimlik bilgilerinin teyit iş-
lemi, Türk uyruklular için, İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kullanılarak da (elektronik görüntüsü alınmak suretiyle) 
yapılabilecektir.  

Kanımızca, söz konusu düzenleme maaş ödemesi için açılacak hesapların kimlik tes-
pitinde herhangi bir gecikme ve sıkıntı yaşanmaması için getirilmiş basitleştirilmiş tedbirdir. 
Aksi halde, sürekli iş ilişkisi tesisi olan bu durumda tüm müşterilerin işlem gerçekleşmeden 
önce geçerli kimlik belgelerinin birer örnekleri ile imza örneğinin alınmaması, Yönetmeliğin 
6’ncı ve 22’nci maddeleri uyarınca işlemin yapılamaması sonucunu doğuracaktır. 

4.4. Çalışanlara Ücretlerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Emeklilik Hakları  
Sağlayan Emeklilik Planları ve Kişinin Haklarını Temlik Etme Yetkisi İçermeyen 
Emeklilik Sözleşmelerine İlişkin İşlemler 

Çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emekli-
lik planları ve kişinin haklarını temlik etme yetkisi içermeyen emeklilik sözleşmelerine ilişkin 
işlemlerde yükümlüler; Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgileri, teyit 
belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabilecektir. 

4.5. Müşterinin Hisseleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket Olduğu İşlemler 

Müşterinin, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmiş şirket olduğu 
işlemlerde, şirkete ilişkin olarak Yönetmeliğin ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti 
başlıklı 7’nci maddesinin birinci bendinde belirtilen bilgilerin alınarak kaydedilmesinin yeterli 
olmakta ve teyit gerektirmemektedir. Bu durumda da gerçek faydalanıcının tanınması ve 
tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ve müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi 
yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.  

Sadece tüzel kişiyi temsile yetkili kimselerin kimliği ve yetki durumu, Yönetmeliğin ti-
caret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti başlıklı 7’nci ve başkası adına hareket 
edenlerde kimlik tespiti başlıklı 14’üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak tespit 
edilir. 
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4.6. Ön Ödemeli Kartlara İlişkin İşlemler 

Üzerindeki numara bazında hesap takibi yapılan, isimsiz, önceden ödeme ya da yük-
leme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin 
verilen ön ödemeli kartlarla ilgili işlemlerde yükümlüler; 

 Tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 
300 YTL’yi, 

 Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir takvim yılı içinde 5.000 YTL’yi 
(Limiti 5.000 YTL’den az olmakla birlikte aynı takvim yılı içinde 2.000 YTL üzerinde yükleme 
yapılanlar hariç) 

aşmayan ön ödemeli kartların satışında Yönetmeliğin 6’ncı maddesi kapsamında kimlik 
tespiti yapmayabilirler.  Bu durumda da gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel 
dikkat gösterilmesi ve müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin 
uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.  
 

5. İdari Ceza 
 
Bu kadar önemli olan müşterini tanı ilkesinin olmazsa olmazı kimlik tespiti yükümlülü-

ğünün hiç yapılmaması veya eksik yapılması durumunda ne tür yaptırımlar söz konusu 
olmaktadır? Kimlik tespiti yükümlülüğünün ihlali olarak adlandırılan bu durumlarda Başkan-
lıkça yükümlüye 5000 YTL idari para cezası verilmesi kararı alınacak; yükümlünün banka, 
finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans 
şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese olması halinde, idarî 
para cezası iki kat olarak uygulanacaktır. 

 
Kimlik tespiti yapmamak yükümlülüğüne uyulmaması durumunda yükümlülüğü yerine 

getirmeyen görevliye de ayrıca 2000 YTL idarî para cezası verilecektir. Söz konusu maktu 
tutarlar 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 uygulanacak-
tır. Söz konusu tutarların yıllara göre yeniden değerlenmiş miktarları Tablo-2’de yer almakta-
dır. 

Tablo 2 

Hakkında İdari Para 
Cezası Kararı Verilecek 
Kişi  

2006 yılı  ve 
öncesi ihlaller için 
(YTL) 

2007 yılı içindeki 
ihlaller için (YTL) 

2008 yılı içindeki 
ihlaller için (YTL) 

Yükümlü  

(5549 S.K. Madde 13/1) 

5.000,_ 5.390,_ 5.778,_ 

Yükümlü (finansal 
kuruluş) 

(5549 S.K. Madde 13/1) 

10.000,_ 10.780,_ 11.556,_ 

Görevli  

(5549 S.K. Madde 13/2) 

2.000,_ 2.156,_ 2.311,_ 
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6. Sonuç 
Yükümlüler ve yükümlülüklere ilişkin ilk bakışta çok kapsamlı düzenlemeler içerdiği an-

laşılan 5549 sayılı Kanun kapsamında hazırlanarak 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan ve Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca 01.04.2008 tarihinde 
yürürlüğe girecek olan, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenme-
sine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”, önleyici tedbirler kapsamında aklama ve terörün 
finansmanı suçu ile mücadelede ülkemizin mihenk taşlarından biri olmuştur. 

 
Getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanması bakımından bir geçiş süreci öngörülmüş 

ve Yönetmeliğin yürürlüğü 1 Nisan 2008 şeklinde belirlenerek yayımı tarihinden itibaren 
yaklaşık üç aylık bir hazırlık süresi benimsenmiştir. Ayrıca, çalışmamızda ayrıntıları yer aldığı 
üzere, yükümlülere, sürekli iş ilişkisi kapsamındaki mevcut müşterilerinin kimlik bilgilerinin 
Yönetmeliğe uyumunun sağlanması açısından yaklaşık sekiz aylık ek bir süre daha sağlan-
mıştır.  

 
Gerek 5549 sayılı Kanunun gerekse buna ilişkin mevzuatın, dolayısıyla aklama suçu 

ve terörün finansmanı ile mücadelenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi, başta bu konuda 
yetkili ve görevli kurumların, sonra da yükümlüler olmak üzere, ülkemizdeki konuyla ilgili her 
vatandaşın ve kurumun ortak bir politika çerçevesinde, özverili çabaları ve çalışmaları ile 
sağlanabileceği unutulmamalıdır. 
 
Dipnotlar 
 
1 u yazıdaki görüşler yazarın şahsi görüşleri olup, çalıştığı kurumu bağlamaz. Çalıştığı kurum veya yaptığı görevle 
ilişki kurulmak suretiyle herhangi bir şekilde kullanılamaz. 
2 “40 Recommandations”,  Orijinal metin bkz. www.fatf-gafi.org  
3 “9 Special Recommandations (SR) on Terrorist Financing (TF)”, Orijinal metin Bkz. www.fatf-gafi.org 
4 FATF Özel Tavsiye 7: Elektronik Transfer : Ülkeler, para havale edenler de dahil olmak üzere mali kurumların 
fon transferlerinde ve ilgili mesajlarda havaleyi yapan kişiye ilişkin tam ve makul bilgileri (isim, adres, hesap 
numarası) temin etmelerini gerekli kılmak için önlemler almalıdır ve söz konusu bilgi transfer veya ödemeler 
zincirindeki mesajlarda yer almalıdır. Ülkeler, para havale edenler de dahil olmak üzere mali kurumların, havaleyi 
yapan kişiye ilişkin tam bilgiyi (isim, adres, hesap numarası) içermeyen şüpheli fon transferi faaliyetlerini sıkı bir 
şekilde incelemelerini ve izlemelerini sağlamak için önlemler almalıdır.  
5 Oktay ÜSTÜN, “Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Yeni Kırk Tavsiye Kararı Neler Getiriyor?” - Bankacılar 
Dergisi, Dergi No: 47, ANKARA-2003, S:24,   
6 “Basel Bankacılık Denetim Komitesi “Bankaların Müşterilerini İncelemesi”, Orijinal metin için Bkz. www.bis.org  
7 Alparslan ÇAKIR, “Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin 
Önemi” Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006, S:42 
8 Alparslan ÇAKIR, a.g.m., S:42 
9 Alparslan ÇAKIR,  a.g.m., S:43 
10 “Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing”, Annex 5 ,  
“Membership of the Electronic Advisory Group (Elektronik Çalışma Grubunun Üyeleri) 
FATF Members & Observers: Australia, Austria , Canada , European Commission, France, Germany, Italy, 
Japan, Mexico, Netherlands, South Africa, Sweden, Switzerland, UK, USA, IMF, IOSCO, OGBS, World Bank, 
BCBS 
Banking industry : BNP Paribas, Banking Association of South Africa, Banks Association of Turkey, Fortis Ban, 
German Banking Association, Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (Luxembourg), WestLB AG, Crédit Agricole, 
Felaban/ Mexican Banking Association, Bank of America, Macquarie Bank, CIBC, Japanese Bankers Association, 
UBS, HSBC, IBFed, European Association of Co-operative Banks, 
Association of Banks in Singapore, European Association of Public Banks, Wolfsberg Group, European Banking 
Federation. 
Securities industry : Investment Dealers Association of Canada, Australian Financial Markets Association, UBS, 
London Investment Banking Association, JPMorgan Chase & Co., Securities Industry Association, NYSE, ICSA.” 
11 “Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing” Orijinal metin için 
Bkz. http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf 
12 Chapter Two: Application of a Risk-Based Approach Customer Due Diligence/Know Your Customer  
3.10. Customer Due Diligence/Know Your Customer is intended to enable a financial institution to form a 
reasonable belief that it knows the true identity of each customer and, with an appropriate degree of confidence, 
knows the types of business and transactions the customer is likely to undertake. The financial institution’s 
procedures should include procedures to: 
(a) Identify and verify the identity of each customer on a timely basis. 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.bis.org/
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf
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(b) Take reasonable risk based measures to identify and verify the identity of any beneficial owner. And 
(c) Obtain appropriate additional information to understand the customer’s circumstances and business, including 
the expected nature and level of transactions. 
13 Chapter Two: Application of a Risk-Based Approach Customer Due Diligence/Know Your Customer  
3.11. The starting point is for a financial institution to assess the risks that the customer may pose taking into 
consideration any appropriate risk variables before making a final determination. Financial institutions will 
determine the due diligence requirements appropriate to each customer. This may include: 
• A standard level of due diligence, to be applied to all customers. 
• The standard level being reduced in recognized lower risk scenarios, such as: 
- Publicly listed companies subject to regulatory disclosure requirements. 
- Other financial institutions (domestic or foreign) subject to an AML/CFT regime consistent with the FATF 
Recommendations. 
- Individuals whose main source of funds is derived from salary, pension, social benefits from an identified and 
appropriate source and where transactions are commensurate with the funds. 
- Transactions involving de minimis amounts for particular types of transactions (e.g. small insurance premiums). 
• An increased level of due diligence in respect of those customers that are determined to be of higher risk. This 
may be the result of the customer’s business activity, ownership structure, anticipated or actual volume or types of 
transactions, including those transactions involving higher risk countries or defined by applicable law or regulation 
as posing higher risk, such as: 
- Correspondent banking relationships; and 
- PEPs. 
14 “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Konvansiyo-
nu)” Türkiye tarafından İmza: 20.12.1988, Onaylayan Kanun: 22.11.1995 tarih ve 4136 sayılı Kanun., (25.11.1995 
tarih ve 22474 sayılı R.G.) 
15 Aklama suçunun ön şartı olan ve öncesinde gelir veya menfaat doğuran başka bir suç olarak tanımlanmaktadır. 
“Aklama Suçu İnceleme Rehberi” MASAK Yayın No:11, S.13  
16 ‘1991/308/EEC numaralı ve 2001/97/EEC numaralı 1991/308/EEC numaralı Direktifte Değişiklik Yapılması 
Hakkında Direktifler”, Ayrıntılı bilgi için Bkz. http://www.masak.gov.tr/karapara aklama/mevzuat/Avrupa Birliği 
17 “2005/60/EC sayılı AB Direktifi”, Orijinal metin için Bkz.  
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_309/l_30920051125en00150036.pdf     
18 “Karaparanın Aklanması ile Mücadelede Wolfsberg İlkeleri”. Orijinal metin için Bkz.  http://www.wolfsberg-
principles.com 
19 “Aklama Suçu İnceleme Rehberi” MASAK Yayın No:11, S.2 
20 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (9 
Ocak 2008 tarih ve 26751 sayılı R.G.) 
21 “Sürekli iş ilişkisi” Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin (i) bendinde;  “Yükümlü ile müşteri arasında hesap açılması, 
kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle 
kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkisi” olarak tanımlanmıştır. 
22 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15 Nisan 2008 tarih ve 26848 sayılı R.G.) 
23 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Madde:4 (02.07.1997 tarih ve 23037 sayılı R.G.) 
24 1 sıra numaralı MASAK Genel Tebliğ (31.12.1997 tarih ve 23217 sayılı R.G.) ve 4 sıra numaralı MASAK Genel 
Tebliğ (10.11.2002 tarih ve 24932 sayılı R.G.) 
25 Elektronik transfer Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin (e) bendinde;  “Gönderen adına bir finansal kuruluştan 
başka bir finansal kuruluştaki25 alıcıya elektronik araçlar kullanılmak suretiyle belli tutardaki para ve menkul 
kıymetin gönderilmesi amacıyla yapılan işlem” olarak tanımlanmıştır.  
26 5 sıra numaralı MASAK Genel Tebliğ (09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı R.G.) 
27 “Bankacılık Kanunu” (1 Kasım 2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı R.G.) 
28 “Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, 
Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, 
Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (04.04.1998 
tarih ve 23307 sayılı R.G.) 
29 5 sıra numaralı MASAK Genel Tebliğ (3.2. numaralı madde) 
30 4 sıra numaralı MASAK Genel Tebliğ (10.11.2002 tarih ve 24932 sayılı R.G.) 
31 5 sıra numaralı MASAK Genel Tebliğ (09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı R.G.) 

http://www.masak.gov.tr/
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_309/l_30920051125en00150036.pdf
http://www.wolfsberg-principles.com/
http://www.wolfsberg-principles.com/
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Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi  

ve 
 Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik 

 
Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT 

 
 

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen konferansta İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Gülsevil Alpagut tarafından yapılan sunuma ilişkin 
Tebliğ aşağıda yer almaktadır.  
 
 

I. İş Güvencesi Hukukunun Gelişimi 
 
Bilindiği üzere iş güvencesi Türk Hukukuna 15 Mart 2003 yürürlük tarihli 4773 sayılı 

Yasa ile girmiş ve bu yasa ile 1475 sayılı İş Kanununa bazı maddeler eklenerek iş sözleşme-
sinin feshi geçerli nedenlere bağlanmıştır. 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren İş Kanunu-
nun 18 vd. maddelerinde ise, 4773 sayılı kanunla getirilen hükümlerde bir kısım değişiklikler 
yapılmak suretiyle iş güvencesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

 
İş güvencesi sisteminin özü; iş sözleşmesinin işverence keyfi feshinin önlenmesidir. 

Bu bağlamda sistem öncelikle işçinin bireysel çıkarını ilgilendirir. İşçinin yaşamını sürdürme-
sine imkan veren iş ilişkisinin korunmasına hizmet eder. Sosyal devlet ilkesinin gereği olan 
bu koruma, iş ilişkisinin sona erdirilmesinde olduğu gibi aynı zamanda iş koşullarının esaslı 
tarzda değiştirilmesi noktasında da kendini gösterir. İş koşullarında esaslı değişikliğe karşı 
işçinin korunmasının, feshe karşı koruma hukuku içinde ele alınması, gelişmiş iş güvencesi 
sisteminin temel özelliklerinden birini oluşturur. 

 
 İş güvencesi sisteminin işverenin çıkarları bakımından önemi bulunmaktadır. Sistem, 

sözleşme özgürlüğü içinde yer alan iş sözleşmesini fesih özgürlüğünün kısıtlanmasını 
öngörmektedir. Bu bağlamda sözleşmenin feshi için ilk adım olan bildirim sürelerine uyma 
zorunluluğu dahi, bir anlamda işletmenin yeni ekonomik koşullara ve iş gücü ihtiyacına derhal 
uyumunu engelleyebilmekte; tazminat hükümleri de dahil olmak üzere iş güvencesi, işveren 
bakımından ilave maliyet unsuru oluşturabilmektedir. 

 
Sistem aynı zamanda toplumsal çıkarı da ilgilendirmektedir. İş ilişkilerinin korunma-

sında toplumun genel olarak çıkarı bulunmaktadır. Bu çıkar, toplumsal refahın ve dolayısıyla 
sosyal barışın sağlanması bakımından kendisini gösterir. Toplum refahı ve sosyal barışın 
sağlanmasında salt işsizlere iş temini değil, aynı zamanda bunun korunması da önemlidir. 
Bununla birlikte, toplumun çıkarı salt işin korunması noktasında kendini göstermez. Toplu-
mun işyerlerinin faaliyetini sürdürmesinde de yaşamsal çıkarı bulunmaktadır. Bu noktada 
toplumsal çıkar çift yönlüdür. Salt işin değil, aynı zamanda işyerinin de korunması gereği ön 
plana çıkar. Globalleşme döneminde işyerinin korunması kavramı, uluslararası rekabet 
bakımından mümkün olduğunca en uygun ortamın yaratılması anlamına gelmektedir. 
Keskinleşen rekabet koşulları, katı iş güvencesi sisteminin getirdiği maliyet karşısında 
işverenlerin ucuz iş gücü temin eden ülkelere yatırımı özellikle batı Avrupa ülkelerinde iş 
güvencesi sisteminin sorgulanmasını ve sistemin mümkün olduğunca esnekleştirilmesi 
çabalarını beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla, bugün için artık katı iş güvencesi hukukunun 
sistemde yeri olmadığı genel bir kabulü ifade etmektedir. 

 
Türk Hukuku bakımından yapılacak bir değerlendirmede esasen katı bir iş güvencesi 

sisteminin varlığından söz etmek pek mümkün görünmemektedir. Öncelikle, iş güvencesinin 
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kapsamına girecek işyerleri bakımından 30 işçi kriterinin kabulü karşısında, işyerlerinin % 
90’dan fazlası sistemin dışında kalmaktadır. Bununla birlikte, mahkeme kararları ile ortaya 
çıkan uygulamanın katılığından söz edilebilecektir. 

 
Yaklaşık 4,5 yıllık bir uygulamanın ardından iş güvencesi sistemine ilişkin genel bir 

değerlendirme yapılacak olunursa, şu tespitler ön plana çıkacaktır. 
 
-iş sözleşmesi süreli fesihle sona eren hemen her işçi işe iade davası açmaktadır. 
-resmi bir istatistik olmamakla birlikte davaların büyük çoğunluğu işçi lehine sonuç-

lanmaktadır. 
-iş güvencesinin sendikal örgütlenmeye faydalı olacağı düşünülmüşse de, tam aksi 

olmuş, işçiyi kolayca işten çıkaramayacağını düşünen işveren sendikal örgütlenmeye karşı 
daha kuvvetli bir direnç göstermiştir 

-iş güvencesi sistemi ve alt işveren için getirilen sınırlamalar, işverenlerin mümkün ol-
duğunca alt işveren uygulamasına yönelmesine neden olmuştur. 

-iş güvencesi tazminatı artık ihbar ve kıdem tazminatı gibi, fesihle ödenmesi gerekli 
kalemler arasında yer almıştır. 

-Yargının yükü olağanüstü artmıştır. 
-işçiyi kolayca işten çıkaramayacağını gören işverenler yeni işçi istihdamında da ol-

dukça dikkatli davranmaktadırlar. 
 
II. İş Güvencesinin Kapsamı 
 
1. İşyerinde otuz ve daha fazla işçi çalıştırılması 
 
İş Kanunu madde 18 uyarınca iş güvencesi hükümlerinin uygulanması için işyerinde 

otuz ve daha fazla işçinin çalıştırılması gerekir. 30 işçi sayısının tespitinde işverenin aynı 
işkolundaki işyerleri birlikte dikkate alınır. 

 
Yargıtay’ın 2006 tarihli bir kararında; belediyenin ilaçlama işyerinde çalışan işçinin iş 

sözleşmesi feshedilmiş ve işe iade davası açılmıştır. Yüksek Mahkeme 30 işçi sayısı ile ilgili 
olarak görüş oluştururken, belediye tarafından verilen hizmetlerin 28 numaralı genel iş koluna 
girdiğini, davalının tüm işyerlerindeki yapılan işlerin genel işkolunda olduğunu, bu nedenle 
sadece ilaçlama işyerindeki işçi sayısının değil, davalıya ait tüm işyerindeki işçilerin 30 işçi 
kriteri bakımından dikkate alınması gerektiğine hükmetmiştir (Y9HD,13.3.2006, 3849/6125, 
Ş.Çil, İş Kanunu Şerhi, 2. Bası, Ankara 2007, 998). 

 
Otuz işçi sayısı işçi lehine azaltılabilir. Yargıtay’ın 2005 tarihli kararında da bu esas 

yer almıştır. Yargıtayın kararına konu olayda toplu iş sözleşmesiyle işyerinde çalışan işçi 
sayısına bakılmaksızın işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması hükme bağlanmıştır. 
(26.05.2005 E. 12317, K. 19404, Çalışma ve Toplum D., 2006/2, S.9). Hükmün nispi 
emredici nitelikte kabul edilmesi nedeniyle bu çözüm isabetlidir. Bununla birlikte, doktrinde 
işçinin işe iade yerine kötüniyet tazminatı ve sendikal tazminat talep etmesinin daha lehte 
olabileceği, dolayısıyla bu tür sözleşme hükümlerinin işçi aleyhine sonuç verebilmesi 
nedeniyle şüphe ile karşılanması gerektiği ileri sürülmektedir. 

 
Otuz işçi sayısının hesabında işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte o işyerinde 

çalışan işçi sayısına bakılmalıdır.  
 
Madde hükmü uyarınca işverene ait işyerinin ve varsa aynı işkolundaki işyerlerinin 

birlikte dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla, aynı holdinge bağlı işyerlerinin birlikte dikkate 
alınması mümkün değildir. Yargıtay’ın kararlarında da, holding içinde yer alsa da, işyerlerinin 
ayrı tüzel kişilikler oluşturması nedeniyle birlikte değerlendirilmesi mümkün olmadığı hükme 
bağlanmıştır (Y9HD, 21.3.2006, 6685/7652, Çil, 984). 
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Yargıtay kararlarında otuz işçi sayısının hesabı bakımından yeni bir kavram olarak 
birlikte istihdam kavramına yer verilmektedir. Kavram, esasen işçinin kayıt üzerinde tek bir 
işverenin işçisi olarak görülmesine rağmen, aynı adreste faaliyet gösteren bir den çok şirkete 
hizmet vermesi durumunda, işçi ile işverenler arasında tek bir iş ilişkisinin bulunduğundan 
hareketle 30 işçi sayısının hesabında tüm grup şirketlerindeki işçilerin toplam sayısının 
dikkate alınması gerektiğini ifade eder. Yüksek Mahkeme’ye göre; “özellikle grup şirketlerin-
de ortaya çıkan bir çalışma biçimi olarak birlikte istihdamda, işçilerin bir kısmı aynı anda 
birden fazla işverene birlikte hizmet vermektedirler. Daha çok yönetim organizasyonu 
kapsamında birbiriyle bağlı olan bu şirketler, aynı binalarda hizmet verebilmekte ve bir kısım 
işçiler iş görme edimini işverenlerin tamamına karşı yerine getirmektedir. Tüm şirketlerin 
idare müdürlüğünün aynı şahıs tarafından yapılması, şirketlerin birlikte kullandığı binanın 
girişinde verilen güvenlik hizmetleri, ulaşım, temizlik, kafeterya ve yemek hizmetlerinin yine 
tüm işverenlere karşı verilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi iş ilişkisinde, işçi ile 
işverenler arasında tek bir iş ilişkisi vardır ve 30 işçi kıstasında tüm çalışanların, bir başka 
anlatımla tüm grup şirketlerindeki işçilerin toplam sayısının dikkate alınması gerekir” (Y9HD, 
27.2.2006, 1163/4714, Çil 1014).   

 
2. İşçinin en az altı aylık kıdeminin olması 
 
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen çalışma sü-

relerinin birleştirilmesi suretiyle hesaplanır. Altı aylık çalışmanın kesintisiz olması gerekmez. 
İşverenin bir veya değişik işyerlerinde aralıklı olarak çalıştığı süreler birleştirilir. İşyerinde 
çırak ve stajyer olarak geçirilen süreler 6 aylık kıdeme dahil değildir. İhbar öneli 6 aylık kıdem 
süresinde dikkate alınmaz. Altı aylık kıdemin hesaplanması konusunda önceki sözleşmenin 
ne şekilde sona erdiğinin önemi bulunmamaktadır. İşçi daha önce istifa suretiyle ayrılmış 
olsa veya iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilmiş olsa da bu süreler 
birleştirilir.  

 
Aynı gruba bağlı, farklı işverenler nezdinde geçen birbirinden bağımsız hizmet sürele-

rinin birleştirilmesi ve altı aylık sürenin buna göre tespit edilmesi mümkün değildir. 
 
3. İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olması 
 
Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesinde fesih sözkonusu olmadığından, işçi iş 

güvencesinden yararlanamaz. Ancak belirli süreli sözleşmenin kurulması için İş Kanunu 
madde 11’de objektif koşulların varlığı aranmaktadır. Objektif koşulların bulunmaması 
durumunda sözleşme belirsiz süreli sayılır ve işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanır. 

  
4. İşletmenin Bütününü Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili ve Yardımcıları ile İş-

yerinin Bütününü Sevk ve İdare Eden ve İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisi 
Bulunan İşveren Vekili Olmama 

 
İş Kanunu madde 18’de iş güvencesi hükümlerinin kapsamı dışında kalan iki kategori 

işveren vekili tespit edilmiştir. Bunlardan ilki işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren 
vekili ve yardımcılarıdır. Örneğin, bir bankanın genel müdürü ile yardımcıları iş güvencesi 
hükümlerinin uygulama alanına girmez. İkinci grup ise; işyerinin bütününü sevk ve idare eden 
ve işçi alma çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleridir.  

 
Bir banka şubesi müdürü veya fabrika müdürü işyerinin bütününü yöneten işveren 

vekili niteliğine sahip olmakla birlikte; işçi alma ve işten çıkarma yetkisi yoksa iş güvencesinin 
kapsamındadır. Öte yandan, insan kaynakları veya personel müdürünün işçi alma ve 
çıkarma yetkisi bulunsa dahi işyerinin bütününü yönetme yetkisi bulunmaması nedeniyle iş 
güvencesi hükümlerinden yararlanır. 
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II. Geçerli Fesih Nedenleri 
 
1. Geçerli neden kavramı 
 
Geçerli nedenler İş Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilenler kadar ağırlıklı olmamakla 

birlikte, işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen nedenlerdir. İş ilişkisinin 
sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği 
durumlarda, feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir. 

 
İş Kanunu’nda geçerli fesih nedenleri üç başlık altında düzenlenmiştir. Bunlar işçinin 

yeterliliğinden, davranışlarından, işyeri, işletme veya işin gereklerinden kaynaklanan 
nedenlerdir. 

 
a. İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan nedenler 
 
Verimsiz çalışma, düşük performans, işe ilginin azalması, işe yatkın olmama, öğren-

me kendini geliştirme yetersizliği, sık sık hastalanma uyum yetersizliği gibi nedenler bu 
kapsamdadır. Bunlar genel olarak kusura dayanmayan nedenlerdir. Kişisel beceri ve 
özelliklerin somut iş için uygun olmamasını ifade eder.  

 
İşçinin hastalığı bazı hallerde haklı fesih nedeni bazı hallerde ise geçerli fesih nedeni 

oluşturur. Bilindiği üzere, İş Kanunu madde 25/I b’de işverenin hastalık, kaza, doğum ve 
gebelik gibi hallerde iş sözleşmesini haklı fesih hakkı düzenlenmiş ve hakkın bildirim 
sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğacağı hükme bağlanmıştır. Doğum ve gebelik 
hallerinde bu süre 74. maddedeki sürenin bitiminde başlar. Hastalık nedeniyle devamsızlığın 
belirli bir süreyi ulaşması halinde, iş sözleşmesini haklı fesih imkanı öngören bu hal uzun 
süreli hastalık olarak nitelendirilebilir. İş sözleşmesinin askıda kaldığı bu süre zarfında işe 
devamsızlık bir geçerli fesih nedeni de oluşturmaz. Nitekim, 18.maddede hastalık veya kaza 
nedeniyle 25. maddenin I no’lu bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe 
geçici devamsızlığın geçerli neden oluşturmadığı hükme bağlanmıştır. 

 
Dolayısıyla işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebilmesi için beklenmesi 

gereken askı süresi süreli fesih hakkının kullanılabilmesi için de geçerlidir. Yani işveren yine 
bu süre geçmeden iş sözleşmesini bildirimli fesihle sona erdiremez. Askı süresini aşmayan 
devamsızlık süresi geçerli neden oluşturmaz ve yapılan fesih geçersiz sayılır. 

 
Sık sık hastalanmanın geçerli neden olabilmesi için işin ifasını olumsuz etkilemesi, iş-

yeri işleyişini bozması gerekir. Yargıtay’ın konuya ilişkin bir kararında; işçinin işyerinde 
çalıştığı dönem içerisinde toplam 368 gün rapor alıp,164 gün fiilen çalıştı geri kalan günlerde 
de izinli olduğu, dolayısıyla kendisinden verim alınamaması gerekçesi ile işverence yapılan 
feshin geçerli fesih niteliğinde olduğuna hükmedilmiştir (Y9HD, 28.04.2005, 2004/31892, 
2005/14992, Çankaya/Günay/Göktaş, Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara 2005, 
414). Bir diğer kararda ise; işçinin 2004 Mayıs ayında üç kez, Haziran ayında dört kez sağlık 
sorunları nedeniyle viziteye çıkması geçerli fesih nedeni kabul edilmiştir (Y9HD, 28.02.2005, 
2061/6417, Çankaya/Günay/Göktaş, 429). 

 
Yeterlilikten kaynaklanan nedenlerin ispatı bakımından, performans değerlendirme 

sistemi önemlidir. İşyerindeki performans değerlendirme sisteminin düzenli olarak işletilmesi, 
sonucun işçiye bildirilmesi ve gerektiğinde buna ilişkin savunmasının alınması, uyarılar, 
müşteri şikayetlerinin toplanması önemlidir. Performans değerlendirmesi sonucu işçinin 
uyarılması ve sonucun değişmemesi kural olarak feshin geçerli nedene dayandığını gösterir. 
Yaşlılık veya yaşlılık aylığına hak kazanmış olmak tek başına geçerli bir fesih nedeni değildir. 
Yaşlılık ancak işçinin verimini ciddi bir biçimde olumsuz etkilemekte ise, iş görme ediminin 
gereği gibi ifasına engel oluşturuyorsa geçerli bir fesih nedeni olabilir.  

92 



Bankacılar Dergisi 

Yaş şartı getiren düzenlemelerin geçerliliği: Özellikle büyük işletmelerde tüm personel 
veya sadece üst düzey yöneticiler bakımından belirli bir yaş sınırı tespit edilmekte ve bu yaş 
sınırına ulaşan işçinin iş sözleşmesinin bildirim sürelerine uyularak feshedileceği öngörül-
mektedir. 

 
Örneğin; işçinin 55 yaşını doldurması durumunda iş sözleşmesi bildirim süresine uyu-

larak feshedilmesi veya 30 hizmet yılını dolduranların iş sözleşmesi bildirimli fesihle sona 
erdirilmesi gibi. Bu yaş veya kıdem koşulu yasal emeklilik yaşına işaret edebileceği gibi, 
işyeri için belirlenebilen herhangi bir yaş da olabilmektedir. 

 
Yargıtay 2006 yılında verdiği kararlarda, yaş sınırı öngören düzenlemelere geçerlilik 

tanımaktadır. Yüksek Mahkeme’nin kararına konu olayda, işçinin 60 yaşında iş sözleşmesi-
nin feshedileceğine ilişkin Yönetmelik hükmü uyarınca iş sözleşmesinin feshi sözkonusudur. 
İşe iade davasının temyizi üzerine Yüksek Mahkeme; Yönetmelik hükmünün işçinin çalışma-
ya başlamasından çok sonra yürürlüğe girdiği, hükmün çalışma koşullarında esaslı değişiklik 
ifade ettiği, 22. madde uyarınca işçiye tebliğ edilmesi gerektiği oysa bu koşulun gerçekleş-
mediği gerekçesiyle bağlayıcı olmadığına ve feshin geçersizliğine hükmetmiştir. Bu bağlam-
da karardan anlaşılan husus; eğer işçinin işe girmesi sırasında yönetmelik hükmü mevcut ise 
veya sonradan kabul edilip de işçinin onayı alınmışsa, bu tür kayıtlar geçerli sayılacaktır 
(Y9HD, 08.05.2006, 3219/12909, Çil, 951, Y9HD, 10.04.2006, 5883/9359, Legal, İş Hukuku 
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S.11, 2006, 989) 

 
Yargıtay’ın kararı kanımca İş Kanunu madde 18’in geçerli nedenleri belirleyen hükmü 

karşısında isabetli olarak değerlendirilemez. Öncelikle yaş şartı içeren düzenlemeler İş 
Kanunu madde 18’e aykırıdır. Zira, geçerli nedenler ancak işçinin yeterliliğinden, davranışla-
rından veya işletme gereklerinden kaynaklanan nedenlerdir. İşçinin belirli bir yaşa ulaşması 
ile veriminin düşeceği yolunda kesin bir kabul mümkün olmadığından, yaş sınırı öngören 
düzenlemeler işçinin yeterliliğinden kaynaklanan neden olarak değerlendirilemez. Bu tür 
düzenlemeler işletme gereklerinden kaynaklanan fesih nedeni de oluşturmaz. İşletme 
gerekleri, kural olarak işgücü fazlasının ortaya çıktığı nedenlerdir. Yaş sınırı öngören 
kayıtlarda işgücü fazlalığı sözkonusu değildir. Bu bağlamda pilotlarda olduğu gibi, belirli 
meslekler bakımından istisnai durumlar dışında bu tür kayıtların genel olarak geçerliliğinden 
söz edilemez. Kaldı ki, bu tür kayıtlar AB’nin yaş bakımından ayrımcılığa ilişkin 2000/78 sayılı 
Yönergesi’ne de aykırıdır. Kuşkusuz olması gereken hukuk bakımından bir yasal düzenleme 
ile bunun öngörülebilmesi mümkün ise de, salt yargı kararları ile bu yönde bir kabul İş 
Kanunu madde 18 karşısında mümkün değildir. 

 
b. İşçinin davranışlarından kaynaklanan nedenler 

 
Davranışlardan kaynaklanan nedenler, İş Kanunu madde 25’de öngörülen nedenler 

kadar ağır olmamakla birlikte işin normal yürüyüşünü ve işyerindeki uyumu olumsuz etkileyen 
davranışlardır. Öncelikle işçinin sözleşmeye aykırı davranışları bu kapsamdadır. 

 
İşçinin işe sık sık geç gelmesi, işverene zarar vermesi veya zarar verme ihtimalini do-

ğuran davranışlarda bulunması, iş akışını olumsuz şekilde etkileyecek uzun telefon görüşme-
leri yapması, iş arkadaşları veya amirleri ile sık sık tartışması, geçimsizlik, sağlık ve güvenlik 
kurallarının ihlali, işin yapılmaması, işyerinde interneti kendi özel işleri için kullanma, 
müşterilere saygısız ve nezaketsiz davranma, işverene karşı eleştiri sınırlarını aşacak şekilde 
sözler söyleme örnek olarak verilebilir. Bu noktada da, işçinin mümkünse ilk defasında 
uyarılması veya kınama vs. gibi disiplin cezalarının verilmesi ve davranışın tekrarı durumun-
da feshe gidilmesi isabetlidir.  

 
Davranışlardan kaynaklanan nedenler ile İş Kanunu madde 25/II’de yer alan ahlak ve 

iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri çoğu kez benzerlik gösterirler. Aynı tür 
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davranış ağırlığına göre; geçerli fesih nedeni veya haklı fesih nedeni oluşturabilir. Bu 
durumda, dayanılan nedenin haklı veya geçerli neden olup olmadığı hakim tarafından takdir 
edilecektir. Örneğin; sık sık işe geç kalma kural olarak bir geçerli fesih nedeni iken, işçinin 
uyarılara ve herhangi bir mazereti bulunmamasına karşın bu tutumunu sürdürmesi haklı fesih 
nedeni oluşturabilecektir. Yargıtay çeşitli kararlarında işyerine geç gelmeyi alışkanlık haline 
getiren işçinin geçerli nedenle işten çıkarılabileceğine hükmetmiştir. Yargıtay’ın konuya ilişkin 
bir kararına göre; davacı işçi işe girdiği tarihten itibaren 25 kez işe geç gelmiş, 11 kez 
savunması alınmış, 31.12.2004 tarihinde uyarma, 17.05.2005 tarihinde kınama cezası almış, 
disiplin cezalarından sonra davacı 7.8.2005 ve 6.9.2005 tarihlerinde de geç kalmaya devam 
etmiş ve iş sözleşmesi bu nedenle feshedilmiştir. Açılan işe iade davasında, davalı işverenin 
iş sözleşmesini feshetmesi geçerli nedene dayanmaktadır hükmüne varılmıştır (Y9HD, 
27.3.2006, 3230/7008, Çil, 981). Oysa burada bir haklı nedenin varlığı açıktır. 

 
c. İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan nedenler 
 
Bunlar işçinin kişiliği ile ilgisi bulunmayan, ekonomik güçlüklere, verimlilik ve rekabet 

gereklerine ve teknolojik değişimlere bağlı olarak, işyerinde işçinin işinin ortadan kalkması 
veya nitelik değiştirmesi dolayısıyla çalışmaya devam olanağının kalmaması sonucunda 
ortaya çıkan işgücü fazlasının işçi ihtiyacına uyarlanmasıdır. 

 
Bu bağlamda işletmenin ekonomik güçlüklerle karşı karşıya bulunması geçerli bir fe-

sih nedeni oluşturur. İşletmenin faaliyetinde önemli ve devamlı düşüş, ciroda ve siparişlerde 
sürekli azalma, finansman ve bütçe veya üretim açığı, müşteri çevresi kaybı, işyerinin 
durumunu olumsuz etkileyen ekonomik kriz vb. ekonomik güçlükler süreli feshi geçerli kılan 
işletme gerekleri arasında sayılabilir. Yine verimliliğin sağlanabilmesi için yeniden yapılan-
dırma, reorganizasyon sonucu işçinin çalışma olanağının kalkması, üretimin kısılması, 
üretimin konusunun, yöntemlerinin ve tekniklerinin değiştirilmesi, işletmenin küçülmesi, iş 
akışının yeniden yapılandırılması işletme gereği oluşturur. Yargıtay’a göre; usulüne uygun 
olarak kurulan asıl işveren alt işveren ilişkisi yeniden yapılanma niteliğindedir ve geçerli fesih 
nedeni oluşturur. Ancak bu nedenlerin feshi geçerli kılması için işçinin çalışma olanağının 
kalmaması ve işgücü fazlalığının ortaya çıkması gerekir. 

 
Yargıtay feshin geçerli olup olmadığını değerlendirirken işyerinde işgücü fazlasının 

oluşup oluşmadığının araştırılması gerektiğini belirtmektedir. Yüksek Mahkeme’ye göre; 
sadece işletmenin karının önceki yıla göre azalması geçerli bir fesih nedeni oluşturmaz. 
İşyerinde işgücü fazlasının ortaya çıkması gerekir. Konuya ilişkin bir kararda; fesih tarihinde 
işyerinin henüz zarar etmediği, 2003 yılı ilk 6 ay karının önceki yıla göre azaldığı ancak 
yönetim kurulunun fesih tarihine yakın tarihte alınan karar ile kendi bünyesindeki iştiraklerine 
personel alınmasına karar verdiği, dolayısıyla davacının çalışmasına ihtiyaç duyulduğu 
gerekçesi ile feshin geçersizliğine karar verilmiştir.  

 
Reorganizasyon, küçülme, faaliyetin durdurulması gibi kararlar işletmesel karar ifade 

eder ve işveren işletmesel kararın amaç ve içeriğini belirlemede kural olarak serbesttir. 
 
İşyerinin kapatılması veya faaliyetin durdurulması kural olarak bir geçerli fesih nede-

nidir. Ancak işyeri kapatılması veya faaliyetin durdurulması gerçek ve sürekli olmalıdır. 
Muvazaalı veya geçici nitelikte kapatma veya durdurma hallerinde feshin geçerli nedene 
dayandığı kabul edilemez. Gerçek veya sürekli işyeri kapatılması veya faaliyetin durdurulma-
sı, işverenin başka bir işyeri yoksa veya başka bir işyerinde değerlendirme imkanı bulunmu-
yorsa işçinin iş sözleşmesinin feshinde geçerli neden olarak kabul edilmelidir. Kapatma veya 
faaliyetin durdurulması geçici nitelik arz ediyorsa fesihten önce ücretli izin veya işçinin yazılı 
muvafakati alınarak ücretsiz izin gibi tedbirlere başvurulması gerekir. Yüksek Mahkemeye 
göre; işyerinin kapatılması veya faaliyetin durdurulması gerçek ve sürekli ise bunun hangi 
nedene dayandığı, işverenin burada kusurlu olup olmadığı, bunun sendikal nedene dayanıp 
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dayanmadığı önemli değildir (Y9HD, 20.3.2006, 2990/6997, Çil 992). İşyerinin kapatılması 
kötüniyetli uygulamalar hariç hakimin denetimi dışındadır. 

 
2. Yargıtay tarafından geliştirilen ve fesihte uyulması gereken ilkeler 
 
a. Feshin son çare olması ilkesi 
 
Bilindiği üzere; Yargıtay işletme gerekleri ile iş sözleşmesinin feshinde feshin son ça-

re olması (ultima ratio) ilkesine uyulması gerektiğine hükmetmektedir. İlke fesihten önce 
mümkün olduğunca daha yumuşak vasıtalara başvurulması anlamına gelir. Dolayısıyla, 
fesihle ulaşılmak istenen sonuca ölçülülük ilkesi uyarınca sözleşmeyi sona erdirmeyen başka 
önlemlerle ulaşmak mümkün ise yapılan fesih geçersiz sayılır. 

 
Örneğin, işçinin yaptığı işin ortadan kalkması durumunda aynı işyerinde bir başka işte 

veya işletmenin bir başka işyerinde çalıştırılması mümkün ise, yapılan fesih geçersizdir. 
Fesihten önce alınabilecek önlemler içerisine, işçinin rızası ile kısa çalışmanın uygulanması, 
ücretlerin düşürülmesi, işçinin rızası ile ücretsiz izin uygulaması, meslek içi eğitimle yeni 
teknolojiye uyumunun sağlanması düşünülebilir. Ancak sayılan tedbirlerin her durumda 
uygulanabilir olduğundan söz edilemez. İşverenden uygulanabilir nitelikte, izlediği amaca 
uygun önlemler beklenebilir. Yargıtay ultima ratio ilkesine özellikle işletme gerekleri ile fesihte 
formül halinde yer vermektedir. Bu bağlamda, bu tür fesihlerde işletme içi yazışmaların 
önemli olduğu, işçi için boş bir kadronun arandığının ispatı bakımından delil oluşturabileceği 
söylenmelidir. 

 
Yargıtay’ın 2007 tarihli bir kararı işçinin yeterliliğinden kaynaklanan nedenle yapılan 

fesihlerde de ilkenin arandığını göstermekte olup ilginçtir. Karara konu olayda davacı işçi 
toplu taşıma araçlarında şoför olarak çalışmaktadır. Sıklıkla kaza yapması üzerine psiko 
teknik değerlendirme merkezi tarafından değerlendirmeye alınmış ve testler sonucu görsel 
süreklilik, muhakeme, görsel algı/bellek, hız mesafe tahmin testi ve trafiğe ilişkin görüş testi 
gibi konularda yetersiz olduğu saptanmıştır. Uzman psikolog ve psikiyatrist tarafından verilen 
raporda davacının araç kullanmak için gerekli temel beceriler ve yetenekler bakımından 
yetersiz olduğu, çalışmasında psiko teknik açıdan sakınca bulunduğu belirtilmiştir. Davacı 
son 5 yıl içinde 11 kez trafik kazasına karışmıştır.Bu durum bilindiği üzere; işçinin yeterliliğin-
den kaynaklanan bir fesih nedenidir. İşveren bu nedenle iş sözleşmesini feshetmiştir. Konu 
Yargıtay’ın önüne gelince, Yüksek Mahkeme işçinin işyerinde şoför olarak çalıştırılmasının 
doğru olmadığını belirttikten sonra, davalı işverenin çok sayıda işçinin çalıştığı bir kamu 
kurumu olduğunu, davacının eğitimi ve tecrübesine göre başka bir birimde çalıştırılmasının 
mümkün olup olmadığının araştırılması gerektiğini, yani feshin son çare olması ilkesine 
uyulup uyulmadığının araştırılmadığı gerekçesi ile yerel mahkeme kararını bozmuştur 
(Y9HD, 12.06.2007, 8740/18743, Legal İHSGHD, 2007/16, 1562). 

 
b. İş sözleşmesinin feshinde eşit davranma ilkesi 
 
Yargıtay yerleşik bir uygulama olmamakla birlikte, iş sözleşmesinin feshinde eşit dav-

ranma ilkesinin uygulanması gerektiği yönünde kararlar vermiştir. Kararlar haklı nedenle 
feshe ilişkindir. 2005 tarihli kararlardan ilkinde, davalı banka işyerinde pazarlama elemanları-
nın usulsüz işlemleri sonucu, bu elemanların işlemlerinin denetlenmesi ile görevli operasyon 
yönetmenin iş sözleşmesinin feshi sözkonusudur. Yüksek Mahkeme açılan işe iade davasın-
da, şubedeki usulsüz işlemlerden 1. derecede şube müdürünün sorumlu olduğunu, şube 
müdürüne uyarı cezası verilirken operasyon yönetmeninin iş sözleşmesinin feshinin eşit 
işlem borcuna aykırı olduğuna hükmetmiştir (Y9HD, 19.09.2005, E.29067, K. 30406). 

 
Yüksek Mahkeme’nin bir diğer kararında, alt işveren işçileri işyerinde mesai saatleri 

içinde, işletme müdürünün de bilgisiyle yaklaşık 1,5 saat, işveren vekilinin kötü tutumunun 
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görüşüldüğü bir toplantı yapmışlardır. Toplantı bitiminde yaklaşık 3-4 saat çalışarak çalışıl-
mayan sürenin fazlasıyla telafi edilmesi sağlanmıştır. İşverenin bu toplantıya katılan 30 
işçiden sadece 4’ünün sözleşmesini feshetmesi üzerine bu işçiler işe iade davası açmışlar ve 
davada Yargıtay bir zararın oluşmadığı ve 30 işçiden sadece dört işçinin iş sözleşmesinin 
feshinin eşit işlem borcuna aykırılık oluşturduğu gerekçesi ile işe iadeye karar vermiştir. 
(Y9HD, 25.04.2005, E.11204, K. 14365, Legal İHSGHD, 2005/7, 1307) 

 
Belirtmek gerekir ki, iş sözleşmesinin feshinde mutlak eşitlik ilkesinden söz edilemez. 

İşverenin aynı olaya karışmış işçilerden sadece bir veya birkaçının sözleşmesini feshetmesi, 
somut olayda esasen ortaya çıkan olgunun sözleşmenin feshi için yeterli olmadığı, işyeri 
düzenini bozmadığı anlamına gelebilecektir. Bu bağlamda feshin geçersiz olduğu sonucuna 
varılabilir. Ancak, işverenin çeşitli gerekçelerle bazı işçilerin iş sözleşmesini feshetmemesi 
mümkündür. Örneğin; x işçinin yerine bir başka işçinin bulunmasının zorluğu, işçinin geçmiş 
hizmetlerinin başarılı olması, x işçiye verilecek uyarının yeterli kabul edilmesi gibi. Kaldı ki, 
hiçbir zaman yukarıdaki olayda toplantı yapan 30 işçinin iş sözleşmesinin feshi beklenemez. 
Bu bağlamda Yargıtay’ın kararı isabetli olarak değerlendirilemez.  

 
Yargıtay’ın 2006 tarihli bir kararına konu olayda ise; 3 işçinin işten çıkarılması üzerine 

vardiya değişimi sırasında tüm işçiler toplanarak ve işverenle konuşmak istemişler, ancak 
işverenin gelmemesi nedeniyle vardiya geç başlamıştır. İşyerindeki tüm işçiler bu eyleme 
katılmakla birlikte, sadece bir işçinin sözleşmesi feshedilmiştir. Yerel mahkeme eşit davran-
ma ilkesine aykırılık gerekçesi ile işe iade kararı verirken, Yüksek Mahkeme olayda eşit 
davranma ilkesine aykırılığın kanıtlanamadığını, zaten eşit davranma ilkesine aykırılığın feshi 
geçersiz kılmayacağını belirterek işe iade talebinin reddine hükmetmiştir (Y9HD, 10.04.2006, 
7385/9027).  

 
Kararların incelenmesinden esasen, Yargıtay’ın eşit davranma ilkesinin nasıl uygu-

lanması gerektiği konusunda yerleşik bir görüşünün bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak 
özellikle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshinde, aynı olaya karışmış iki işçiden birinin 
sözleşmesi feshedilirken, iç yazışmalar yoluyla diğer işçinin işyerinde tutulmasını gerektiren 
somut unsurların yazılı belge ile tespiti isabetli olacaktır. Esasen, bu kararlarda Yargıtayın 
amacı fesih nedeni olarak ileri sürülen veya ortaya çıkan olgunun sırf bir görünüşte gerekçe 
olarak kullanılmasının, işverenin keyfi davranışının önlenmesidir. 

 
c. Fesihte sosyal seçim 
 
Yargıtay 2005 yılı içinde verdiği kararlarda işletme gerekleri nedeniyle iş sözleşmesini 

feshedecek işverenin sosyal seçim kriterlerine uymasını öngörmüştür. Sosyal seçim iş 
güvencesi sistemini benimsemiş bazı ülke hukuklarında mevcut bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İşletme gerekleri ile fesihte birden fazla işçi arasından yapılacak seçimlerde 
sözkonusudur. İşverenin işten çıkarılacak işçilerin seçiminde belirli kriterleri dikkate alması ve 
bu yolla sosyal açıdan zayıf olanı koruması olarak ifade edilebilir. Yüksek Mahkeme konuya 
ilişkin bir kararda; “işverence işten çıkarılacak işçi seçilirken, işyerinde aynı işi üstlenen işçiler 
karşılaştırılmalı, işçiler arasında verim, hastalık nedeniyle işe gelememe, iş görme borcunu 
yerine getirmede özen gösterme, kıdem, emekliliğe hak kazanma, evli ve çocuk sahibi veya 
genç olma gibi kriterlere göre oluşturulacak sıra gözönünde bulundurulmalıdır. Başka bir 
anlatımla sosyal seçimin hangi ölçütlere dayandığı saptanmalıdır” ifadesine yer vermiştir. 
(Y9HD, 19.09.2005, 28125/30446, Çankaya/Çil, İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Ankara 2006, 
60-61). 

 
Yasa ile öngörülmeyen bu tür bir yükümün Türk Hukuku bakımından getirilmesi 

mümkün olmadığı gibi yasal düzenlemenin bulunduğu ülkelerde dahi uygulama güçlük 
arzetmektedir. Nitekim, 2006 yılı sonundan itibaren Yüksek Mahkeme isabetli olarak sosyal 
seçim ölçütünü terk etmiştir.  
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Belirtmek gerekir ki, toplu iş sözleşmesi ile tıpkı 1475 sayılı Yasa döneminde olduğu 
gibi, fesih bakımından sıra öngören bir takım sınırlamaların getirilmesi mümkündür.Örneğin 
ilk önce isteklilerin, sonra emekliliği gelenlerin işten çıkarılacağı gibi. 

 
d. Objektif seçim 
 
Yargıtay’ın sosyal seçim kriterini terk etmesiyle birlikte, bu kez objektif seçim kriterini 

benimsediği görülmektedir. 2006 tarihli bir karara konu olayda; işyerinde 690 sendikalı ve 
110 sendikasız olmak üzere toplam 800 işçi çalışmaktadır. İşveren 29. maddedeki toplu işçi 
çıkarma prosedürünü uygulamak suretiyle her bölümde belirli oranda olmak üzere 75 işçinin 
iş sözleşmesini feshetmiştir. Bu işçilerden 74’ü sendikalı biri sendikasızdır. 

 
Yerel mahkeme; 2004 yılına göre 2005 satışlarında yüzde 29 azalmanın olduğu, za-

rarın 6 kat arttığı, toplam 183 işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği, işçi alımına gidilmediği, 
fazla mesailerde azalma olduğu yönündeki tespitleri içeren bilirkişi raporuna dayanarak işe 
iade talebinin reddine karar vermiştir. 

 
Yüksek Mahkeme bilirkişi raporunun işverenin tek taraflı ibraz ettiği kayıtlara dayan-

dığı, Ticaret sicili, vergi ve SSK kayıtlarının incelenmediği, ekonomik nedenin geçici olup 
olmadığının değerlendirilmediğinin incelenmediğini belirttikten sonra, ayrıca çıkarılan 
işçilerin seçiminde hangi objektif kriterlerin dikkate alındığının incelenmesi gerektiği 
vurgusuyla kararın bozulmasına hükmetmiştir (Y9HD, 11.12.2006, E.25167, K. 32359, legal 
2007, S. 15,1094). Bu bağlamda, özellikle birden fazla işçinin iş sözleşmesinin feshinin 
sözkonusu olduğu durumlarda, işverenlerin objektif kriterler oluşturmasının isabetli olacağı 
söylenmelidir. Bu objektif kriterler verim, kıdem gibi özellikleri içerebilir. 

 
Kuşkusuz olaydaki durum çok istisnai bir nitelik taşımaktadır. 75 işçinin çıkarılması ve 

bunlardan 74 ünün sendikalı olması feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığı noktasın-
da şüphe uyandırmaktadır. Genel anlamda bir objektif seçim kriterinin kabulü esasen, fesih 
hukukunu güçleştirmesi noktasında isabetli değildir. 

 
III. İş Güvencesinin Uygulanmayacağı Özel Haller 
 
1. Sona erdirme sözleşmesi (ikale) 
 
İş sözleşmesinin tarafları yapacakları bir anlaşma ile sözleşmeyi kural olarak her za-

man sona erdirebilirler. İş güvencesi sisteminin varlığı sözleşmenin tarafların anlaşması ile 
sona erdirilmesini engellemez. Sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olması fark yaratmaz. 
Belirli süreli sözleşme gibi belirsiz süreli iş sözleşmesi de tarafların anlaşması ile sona 
erdirilebilir. Sona erdirme yolundaki anlaşma hukuken bir sona erdirme sözleşmesi (ikale) dir.  

 
1475 sayılı Yasa döneminde uygulamada hemen hiç rastlanmayan ikale sözleşmesi, 

4857 sayılı Yasa döneminde büyük önem kazanmıştır. Bunun nedeni; sona erdirme 
sözleşmesi ile sözleşmenin sona erdirilmesinde iş güvencesi hükümlerinin uygulanmaması-
dır. Gerçekten, tarafların anlaşması ile sözleşmenin sona erdirilmesinde fesih işlemi 
bulunmadığından feshe ilişkin hüküm ve sonuçlar uygulanmaz. Bu bağlamda ihbar önelleri, 
buna uymamanın sonucu olarak ihbar tazminatı, kıdem tazminatı uygulama alanı bulmadığı 
gibi, iş güvencesi hükümleri de uygulanmaz. Dolayısıyla, 4857 sayılı yasa ile birlikte 
uygulamada ikale sözleşmesinin yaygınlaştığı gözlenmektedir. 

 
Yargıtay’ın konuya ilişkin kararlarına bakıldığında önceleri tereddütle karşılanmakla 

birlikte, kural olarak ikale sözleşmesine geçerlilik tanındığı, ancak iş güvencesi hükümlerin-
den kaçınmanın bir yolu olarak kullanılma tehlikesine karşı bir takım esaslara bağlanması 
yönünde arayışların olduğu söylenmelidir. 
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Yüksek Mahkeme’nin 2005 tarihli bir kararında davacı işçi sözleşmenin işveren tara-
fından geçerli neden bulunmaksızın feshi iddiası ile işe iade talebinde bulunmuştur. Yüksek 
mahkeme taraflar arasında bir “fesih sözleşmesi”nin bulunduğunu ve “sözleşmede akdin 
karşılıklı anlaşma ile ve unsurlarında da mutabık kalınarak feshedildiğinin” yazılı olduğunu 
belirterek, sözleşmede bulunan parafın davacıya ait olup olmadığının incelenmesi gerektiği 
yönünde yerel mahkemenin kararını bozmuştur (Y9HD., 21.04.2005, E. 2005/10110, K. 
2005/14008, Çankaya/Günay/Göktaş, 354). Karardan, Yargıtayın sona erdirme sözleşmesi-
ne geçerlilik tanıdığı anlaşılmaktadır. 

 
Sona erdirme sözleşmesinde bazen işveren tarafından işçiye ihbar ve kıdem tazmina-

tı ve hatta ilave hakların sağlanması sözkonusu olabilmektedir. İşçiler bakımından sona 
erdirme sözleşmesinin cazip kılınması için öngörülen bu tür ödemeler, sözleşmenin niteliğini 
değiştirmemekle birlikte, Yargıtay’ın kararlarında önceleri bu durum sözleşmenin işverence 
feshedildiği yönünde yorumlanmıştır. Yüksek Mahkeme 2005 tarihli bir kararında; iş 
sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiği yolundaki mutabakat belgesine rağmen, 
ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmiş olmasının çelişki olduğunu ve sözleşmenin fesih 
yoluyla sona erdiğini kabul etmiştir (Y9HD, E. 2006/19914, K. 2006/27398). 

 
Kuşkusuz, tarafların anlaşması ile sözleşmenin sona ermesi, işçiye ihbar ve kıdem 

tazminatı talep hakkı vermez. Ancak, sona erdirme sözleşmesinde aksinin kararlaştırılması-
na hukuken bir engel bulunmaz. Kaldı ki, sona erdirme sözleşmesinin her iki taraf bakımın-
dan da arzu edilir olması durumunda bu yönde hüküm getirmek işçinin menfaatinedir. 
Yargıtay’ın yeni eğilimi ihbar ve kıdem tazminatı hatta ilave tazminatın ödenmesinin ikale 
sözleşmesinin varlığına engel oluşturmayacağı yönündedir. 

 
Yargıtay’ın  2007 tarihli bir kararında; şirkete ait iki birimin birleştirilmesi sonucu orta-

ya çıkan istihdam fazlalığının giderilmesi için işveren tarafından işçilere bir duyuruda 
bulunularak, ihbar ve kıdem tazminatı ile 6 aylık ücretin ödeneceğinin bildirildiği ve bunun 
sonucu olarak işçi ile işveren arasında imzalanan sona erdirme sözleşmesi ile sözleşmenin 
sona erdirildiği ve davacı işçiye 21.235 YTL ödendiği anlaşılmaktadır (Y9HD, 29.01.2007, 
2006/27843, 2007/1013). Bu teklifi kabul etmeyen işçilere ise sadece ihbar ve kıdem 
tazminatı ödenmiştir. Sona erdirme sözleşmesi ile birlikte bir ibraname düzenlenmiş ve işçi 
dava hakkından feragat etmiştir. Yargıtay, davacının işe iade davası açmaktan feragatine 
ilişkin düzenlemeyi geçersiz sayarken, ikalenin geçerli olduğuna hükmetmiştir.  

 
Belirtmek gerekir ki, bir fesih işlemi gerçekleştikten, yani işverenden kaynaklanan bir 

fesih iradesi ortaya konulduktan sonra tarafların ihbar, kıdem, hatta ilave ödemelerle dava 
hakkından feragatini içeren belge, ikale başlığını taşısa da, işverenin feshi olarak kabul 
edilmektedir (Y9HD, 24.09.2007, 13995, 27723, Çalışma ve Toplum, 2008/I, 16, 240). 
Dolayısıyla, ikale sözleşmesinin içeriğinin oluşturulması önemli olup, gerçek anlamda 
tarafların uzlaşmasını ifade eden açıklığın sağlanması isabetli olacaktır.  

 
Yargıtay’ın ikale sözleşmesine ilişkin kararlarının henüz tam olarak belirli bir esasa 

oturduğunu söylemek güçtür. Ancak, kural olarak ikale sözleşmesi geçerli sayılmakta olup, 
bu sözleşmeyle birlikte işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ve hatta bir miktar ilave ödemede 
bulunulması mümkündür.  

 
İşverenin savunması ile İAB’nde çelişki bulunması:  Yargıtay’ın kararları kural olarak 

ikale sözleşmesinin geçerliliği yönünde olmakla birlikte; bu noktada dikkat edilmesi gereken 
husus; bir yandan ikale sözleşmesinin varlığına dayanırken, diğer yandan Türkiye İş 
Kurumu’na verilmek üzere işveren tarafından düzenlenen işten ayrılma bildirgesinde 
sözleşmenin işveren tarafından feshedildiği yönünde kaydın bulunmasıdır. Aynı durum 
sözleşmenin işçi tarafından feshedildiğinin iddia edilmesi durumunda da mevcuttur. Yargıtay 
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bu gibi çelişkili hallerde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğinin kabul edilmesi 
gerektiği görüşündedir. 

 
Yargıtay’ın bir kararında davalı işveren, işyerinin Bayrampaşa’dan Beylikdüzü’ne ta-

şınması üzerine yaklaşık 300 işçinin işyerinin uzaklığı nedeniyle kendi isteği ile işten 
ayrıldığını, davacının da bu yönde dilekçe verdiğini belirtmiştir.  

 
Davacı işçi ise, dilekçelerin matbu olarak hazırlandığını, ücret hanesi boş tutularak 

imzalatıldığını iddia etmiştir. Yargıtay önceden hazırlanan matbu belgelerdeki boşlukların 
kalemle doldurulduğu ve işverenin sunduğu kayıtlar ile işten ayrılma belgesinin çelişki 
oluşturduğu gerekçesi ile sözleşmenin işveren tarafından feshedildiğinin kabul edilmesi 
gerektiği ile işe iadeye hükmetmiştir (Y9HD, 12.03.2007, 2006/20114, 2007/6285, Çil, 1044).  

 
2. Fesih iradesinin işçiden kaynaklanması 
 
a. İş sözleşmesinin işçinin feshi ile sona ermesi 
 
İş sözleşmesinin işçinin feshi ile sona ermesi durumunda işçinin iş güvencesi hüküm-

lerinden yararlanması mümkün değildir. Bununla birlikte, Yargıtay kararlarında işçinin 
imzasını içeren fesih (istifa) bildirimlerinin geçerliliği belirli sınırlamalara bağlanmıştır. 
Öncelikle Yargıtay, işçinin sözlü olarak istifa ettiğine ilişkin olarak, işyerinde personel şefi ve 
müdür yardımcısı tarafından tutulan tutanağa itibar etmeyerek, bunun bir istifa dilekçesi 
olarak nitelendirilemeyeceğini açıklamıştır (Y9HD, 21.4.2005, 10927/14177, Çalışma ve 
Toplum, 2005/3, 238).  

 
İstifa beyanı işverene ulaşmakla hukuki sonuçlarını doğurur. Bu bağlamda işverence 

onay verilmesinin hukuki bir değeri bulunmaz. İstifa dilekçesinin hata, hile, korkutma gibi 
irade sakatlığı hallerinde iptali mümkündür. 

 
Uygulamada işçinin istifa dilekçesi vermesine rağmen işverenin kıdem tazminatı ö-

demesi Yargıtay tarafından çelişkili bulunmakta ve iş sözleşmesinin işveren tarafından sona 
erdirildiği kabul edilmektedir. Oysa, işçinin sözleşmeyi feshi durumunda kıdem ve hatta ihbar 
tazminatının ödenmesine bir engel bulunmamaktadır. Yine, iş sözleşmesinin işçinin istifası ile 
sona erdiği iddia edilmesine rağmen, İşten ayrılma bildirgesinde işverenin sözleşmeyi İşK 
madde 17’ye göre sona erdirdiğinin yer alması durumunda sözleşmenin işveren tarafından 
sona erdirildiğini kabul etmektedir. Bu bağlamda, Yargıtay somut olayda çelişkinin bulunma-
sını işçi lehine yorumlamaktadır. Ayrıca, işçinin ihbar ve kıdem tazminatlarımın ödenmesi 
koşulu ile istifa ediyorum şeklindeki beyanını Yargıtay şarta bağlı istifanın geçerli olmadığın-
dan hareketle, ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesini feshin işveren tarafından gerçekleşti-
ği yönünde yorumlamaktadır (Y9HD, 20.03.2006, 3780/7123, Çil, 986). Yüksek Mahkeme 
tarafından, aşağıda görüleceği üzere işçinin ihbar ve kıdem tazminatlarımın ödenmesi koşulu 
ile iş sözleşmesinin feshini talep etmesi durumunda ise, fesih iradesinin işverenden kaynak-
landığı ve işçinin işe iadesini talep edemeyeceği kabul edilmektedir. 

 
b. İşçinin talebi ile iş sözleşmesinin feshi 
 
Uygulamada sıklıkla karşılaşılan hallerden bir diğeri; işçinin ihbar ve kıdem tazminat-

larının ödenmesi koşulu ile iş sözleşmesinin işveren tarafından feshini talep etmesidir. Sona 
erdirme yolundaki talep işçiden kaynaklanmakla birlikte, fesih bildiriminin işveren tarafından 
yapıldığı bu durumda, işçi ihbar ve koşulları varsa kıdem tazminatı ile işsizlik sigortası 
hükümlerinden yararlanır, ancak işe iade davası açma hakkı bulunmaz. Yargıtay’ın 2004 
tarihli bir kararında ihbar ve kıdem tazminatları ile sosyal haklarının ödenmesi halinde işten 
ayrılabileceğini dilekçe ile bildiren işçinin bu isteği üzerine sözleşmenin işverence feshinde, 
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işe iade isteğinin kabul edilemeyeceğine hükmedilmiştir (Y9HD., 27.12.2004, 32081/29589, 
Çankaya/Günay/Göktaş, 168).  

 
Ancak gerek ikale sözleşmesinde gerekse işçinin talebi ile sözleşmenin sona erdiril-

mesinde işçinin iradesini baskı altında açıkladığı yönünde bir iddiada bulunması olasıdır. Bu 
noktada tanık ifadeleri önem taşımaktadır. Yargıtay tanık ifadelerinin işçiye baskı altında 
belge imzalatıldığı yönünde olması durumunda sözleşmenin işverenin feshi ile sona erdiğini 
kabul etmektedir. 

 
Yargıtay’ın 2007 tarihli bir kararına konu olayda; davacı işçi işverene verdiği dilekçe 

ile şahsına ait özel nedenlerden ve bundan sonra yeterli performansı sergilemeyeceğinden 
dolayı tazminatlarının ödenerek iş sözleşmesinin feshini talep etmiştir. Ancak işçi daha sonra 
işe iade davası açarak bu dilekçeyi tazminatlarının ödenmeyeceği yolundaki baskı altında 
verdiğini iddia etmiştir. Tanıklar da bu hususu doğrulamışlardır. Yargıtay kararında öncelikle 
tanıkların da aynı durumda olmaları nedeniyle beyanlarına değer verilemeyeceğini vurgula-
mış ve tazminatlarının ödenmeyeceği bildirilmiş olsa bile, bunun iradeyi sakatlayan bir hal 
oluşturmayacağına hükmetmiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre; “işine son verilen işçinin 
bildirimin yapılma anında ihbar ve kıdem tazminatı talep etme hakkı ve zorunluluğu bulun-
mamaktadır”. Bu bağlamda Yargıtay tarafından işçinin dava yoluyla zamanaşımı süresi 
içinde tazminatlarını talep hakkının varlığı dikkate alınarak bu noktada irade sakatlığı iddiası 
kabul edilmemiş ve işçinin talebi üzerine işveren tarafından yapılan fesih işlemi mahkeme 
tarafından geçerli kabul edilmiştir (Y9HD, 17.09.2007, 30305/26756, Legal İHSGHD, 2007/ 
16, 1550). 

 
3. İş güvencesi davasından feragatin geçersizliği 
 
Yargıtay’ın kararları uyarınca iş sözleşmesinin sona ermesinden sonraki bir aylık hak 

düşümü süresi içinde işe iade davası açma hakkından feragat edilemez. Yüksek Mahke-
me’ye göre; “iş güvencesine ilişkin düzenlemelerin işçiye sağladığı güvenceden önceden 
feragat etmek geçerli değildir”.Yüksek Mahkeme 21.04.2005 tarihli bir kararında; iş sözleş-
mesi performans düşüklüğü nedeni ile feshedilmiş işçinin fesihten sonra ihbar ve kıdem 
tazminatı ödenirken imzaladığı ibranamede, hiçbir şekilde feshin geçersizliğini iddia etmeye-
ceği, işe iade talebinde bulunmayacağı, işe alınmaması halinde ücret ve tazminat talebinde 
bulunmayacağı hükmüne yer verilmiştir. Taraflar arasındaki düzenlemeyi geçerli görerek 
davanın reddine karar verilen yerel mahkeme kararı, Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuş-
tur. Yüksek Mahkeme’ye göre;  “işe iade ile buna bağlı ücret ve tazminat ile ilgili haklardan 
vazgeçmeye geçerlilik tanınamayacaktır”(21.04.2005, E.2004/23961, K.2005/14007, 
Çankaya/GÜnay/Göktaş, 415)  

 
Y9HD 17.04.2006 tarihli kararına konu olayda ise, “iş sözleşmesinin 30.06.2004 tarihli 

istifa dilekçesi ve 01.07.2004 tarihli sulh ve ibra sözleşmesine göre, karşılıklı anlaşma ile 
sonlandırıldığı, davacının finans müdürü olması karşısında iradesinin baskı altında olduğu-
nun kabul edilemeyeceği, irade fesadı ile ilgili belge ibraz etmediği, tanık delili bulunmadığı 
gerekçesi ile işe iade davasının reddine karar” veren yerel mahkeme kararı bozulmuştur. 
Kararda, davacının imza yetkisinin 04.06.2005 tarihinde noter aracılığı ile gönderilen 
azilname ile elinden alındığı, aynı tarihte ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanarak 
yatırıldığı belirtildikten sonra, davacının ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesine karşılık 
kendisine 30.06.2004 tarihinde eski tarihli sulh anlaşmasının imzalatıldığını, bu durumun 
noter aracılığı ile gönderdiği 24.06.2004 tarihli ihtarnamede de belirttiğini vurgulayarak, 
feshin yapıldığı tarihten sonra imzalanan sulh sözleşmesinin fesih işlemine geçerlilik 
kazandırmayacağı sonucuna varılmıştır. Yüksek Mahkeme fesihten sonra dava açma süresi 
olan bir aylık süre içinde dava hakkından feragati içeren düzenlemelerin geçersiz olduğu 
yolundaki isabetli görüşünü tekrarlamıştır (Y9HD., 17.04.2006, 6103/9953, Legal İHSGHD 
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2006, S.11, 997 vd.). Kuşkusuz, işçinin dava sürecinde feragati veya dava sürecindeki sulh 
anlaşması kural olarak geçerlidir.  

 
IV. Fesihle Birlikte İşçiye Ödeme Yapılması 
 
Özellikle yabancı sermayeli şirketlerde, iş sözleşmesinin işverence feshi ile birlikte iş-

çiye ihbar ve kıdem tazminatının yanında ilave ödeme yapılmakta ve aynı zamanda işçi dava 
hakkından feragat ettirilmektedir. Bu ödeme bir iki aylık ücret tutarında olabileceği gibi daha 
yüksek bir miktara da ulaşabilmektedir. 

 
Öncelikle belirtmek gerekir ki; dava açma süresi içinde yapılacak feragat geçersiz ol-

duğundan, işçiye iş güvencesi tazminatının en üst sınırından ödeme yapılmış olsa bile, işe 
iade davası açılabilir. Ödemenin hangi nedene dayalı olduğunun belirtilmemesi durumunda 
sorun, bu ödemenin iş güvencesi tazminatından mahsup edilip edilemeyeceği noktasında 
ortaya çıkmaktadır. 

 
Yargıtay’ın konuya ilişkin iki kararında fesihle birlikte işçiye ilave tazminat ödenmiş, 

ancak açılan dava sonucu iş güvencesi tazminatına hükmedilmiştir. Konu Yüksek Mahke-
me’nin önüne fesihle birlikte yapılmış ödemenin mahsup edilebilirliği noktasında gelmiştir. 

 
Yüksek Mahkeme’nin 10.07.2006 tarihli kararına konu olayda; davacı işçiye iş söz-

leşmesinin feshi sırasında kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra 9.448,68 YTL ilave ödeme-
de bulunulmuştur. Açılan işe iade davasında davalı taraf bu ödemenin, davacının işe iade 
davası açmaması için yapıldığını ve davacının davalıyı ibra ettiğini iddia etmiştir. Yerel 
Mahkemece, geçerli fesih nedeninin kanıtlanamadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine, 
davacının işe iadesine, işe başlatılmaması halinde 6 aylık ücret tutarında işe başlatılmama 
tazminatının belirlenmesine, boşta geçen süre için 4 aya kadar ücret ve diğer hakların 
davalıdan tahsiline karar verirken, işveren tarafından iyiniyet göstergesi olarak ödenen 
9.448,68 YTL’nin işe başlatılmama halindeki tazminattan mahsubuna karar verilmiştir. 
Yüksek Mahkeme, “ibranamede davacıya ihbar ve kıdem tazminatının yanında yapılan bu 
ödemenin işe başlatmama tazminatı niteliğinde olduğu belirtilmediği gibi, davacının işe iade 
davasından bu ödeme karşılığı feragat ettiği de açıklanmış değildir. Kaldı ki, böyle bir feragat 
geçersizdir. Ancak, davalı işverenin fesih işlemindeki tutumu, yaptığı bu ödeme ve davacının 
ibraname imzalamış olması gibi nedenler işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınır 
arasında takdir edilmesinde dikkate alınabilir” gerekçesi ile mahsuba ilişkin yerel mahkeme 
kararını bozmuştur (Y9HD,10.07.2006, 16045/20332, Legal İHSGHD 2006/12, 1458 vd.). 

 
Yüksek Mahkeme’nin 09.03.2007 tarihli bir kararında ise; işyerinden davacı işçi ile 

birlikte 54 işçi çıkarılmış olup, davacının açtığı işe iade davası sonucunda davacının işe 
alınmaması durumunda 4 aylık ücreti ve diğer hakları ile 5 aylık ücret tutarında tazminata 
hükmedilmiştir. Davacının işe alınmaması üzerine icra takibi yapılarak 9 maaş karşılığı 
alacak tutarı talep edilmiştir. İşveren itiraz ederek takibi durdurmuş ve itirazın iptali davası 
açılmıştır. 9HD, davacıya iş sözleşmesi feshedilirken, “kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık 
izin karşılığı ücret, 26 günlük ücret, 26 günlük ikramiye ve 10 aylık ücret tutarında ek ücret 
ödemesi… yapıldığı” tazminat ve ücret alacaklarına ilave olarak 31.131.964.147 TL tutarında 
10 aylık ücret karşılığı ek ücret ödendiği, davacı tarafından bu ek ücret ödemesinin ödenme-
yen ücretlerinin karşılığı olduğunun iddia edilmediği, işveren tarafından iş akdi sona eren her 
işçiye on aylık ek ücret ödemesi yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ..işe iade 
davaları sonucunda hüküm altına alınabilecek ücret ve tazminatların da ödendiği, yapılan ek 
ücret ödemesinin işe iade davası sonucu hüküm altına alınan dokuz aylık ücret ve tazminatı 
kapsadığı kanaatine varılarak davanın reddine karar verilmiştir” . Görüldüğü gibi, esasen her 
iki olaydaki maddi vakıalar aynı olup, ibra belgesinde yapılan ödemenin açıkça iş güvencesi 
tazminatının karşılığı olduğu yer almamaktadır. Bununla birlikte, Yüksek Mahkeme ikinci 
kararda isabetli olarak davacı tarafından ücret veya bir başka alacak karşılığı olduğu iddia ve 
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ispat edilmeyen bu ödemenin hayatın olağan akışı içinde iş güvencesi tazminatına karşılık 
olarak verildiğini kabul etmiştir (Y9HD, 09.03.2007, E.2006/1156,K.2007/62 ) Kanımca karar 
isabetlidir. Bu bağlamda, davadan önce yapılan ödeme dava hakkından feragati içermemek-
le birlikte, işe alınmama durumunda iş güvencesi tazminatından mahsuba konu olabilecektir. 

 
V. Sözleşmenin Feshinde Usul 
 
Feshin Yapılma Süresi: Geçerli bir fesih nedeninin doğması durumunda işverenin 

hangi süre içinde sözleşmeyi feshedebileceği konusunda İş Kanunu’nda herhangi bir hükme 
yer verilmemiştir. Süreli fesihlerde, fesih bildiriminin geçerli fesih nedeninin ortaya çıkmasın-
dan itibaren iyiniyet kurallarına göre makul bir süre içinde yapılması isabetli olacaktır 

 
Yargıtay’ın bir kararında; feshin “makul” kabul edilebilir bir süre içinde yapılmasının 

yeterli olduğu, uygun bir süre içinde yapılmamış ise salt bu nedenle feshin geçerli nedene 
dayanmadığının kabul edileceği belirtilmiştir (Y9HD, 6.3.2006, 3700/5540, Çil, 1007) 

 
1. Fesih bildiriminin yazılı yapılması  
 
Fesih bildiriminin yazılı yapılması bir geçerlilik koşuludur (İş Kanunu madde 19). 
 
2. Fesih nedeninin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi 
 
İş Kanunu madde 19’a göre; “İşveren…fesih sebebini açık ve kesin şekilde belirtmek 

zorundadır”. 
 
İşveren işçiye bildirdiği fesih nedeni ile bağlıdır. Bunu sonradan değiştiremez.  
 
3. İşçinin savunmasının alınması 
 
İş Kanunu madde 19/II uyarınca; “hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir 

işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle 
feshedilemez. Ancak işverenin 25.nci maddenin II numaralı bendi şartlarına uygun fesih 
hakkı saklıdır”. 

 
Savunmanın yazılı alınması ispat kolaylığı sağlayacaktır. İşçiye fesih nedeni açıklana-

rak, savunma için makul bir süre tanınmalı ve bu süre içinde yazılı savunmasını vermediği 
takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı hatırlatılmalıdır. 

 
Savunmanın alınmaması, salt bu nedenle feshin geçersizliği sonucunu doğurur.   
 
VI. Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü 
 
İş Kanunu madde 20 uyarınca; “iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep 

gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin 
tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir”. Bu bağlamda, fesih 
bildiriminin yazılı yapılmamış olması, neden bildirilmemesi, savunmanın alınmamış olması 
nedenlerine dayanılarak da feshin geçersizliği iddia edilebilir. Bir aylık dava açma süresi fesih 
bildiriminin tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar.  

 
1. Özel Hakem 
 
İş Kanunu madde 20/I’e göre; “Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar an-

laşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.” Hükmün iptali için Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurulması üzerine, Mahkeme tarafından “Toplu iş sözleşmesinde hüküm 
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varsa veya” bölümü Anayasa madde 36’ya aykırı görülerek iptal edilmiştir (19.10.2005, E. 
2003/66, K.2005/72). Kararda madde hükmünün hak arama özgürlüğünü sınırladığı 
belirtilmiştir. Yine, 20/IV’de yer alan yönetmelik çıkarılmasına ilişkin düzenleme, Anayasa’nın 
2.ve 36. maddelerine aykırı görülerek iptal edilmiştir. Yüksek Mahkeme hakem kurallarının 
tarafsızlığı ve bağımsızlığı, uzman niteliği ile bu kurulların alacağı kararların bağlı olacağı 
usul ve esasların yönetmeliğe bırakılmayıp yasa ile düzenlenmesinin adil yargılanma 
hakkının sağlanabilmesi için zorunlu olduğunu vurgulamıştır. 

 
İşçi ve işverenin arasında yapılan tahkim anlaşmasının geçerliliği için, anlaşmanın fe-

sih bildiriminin yapılmasından sonra bağıtlanması gerekir. 
 
VII. Geçersiz Feshin Hukuki Sonuçları 
 
İş Kanunu madde 21 uyarınca mahkeme ya da özel hakemin vereceği feshin geçersiz 

olduğuna ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren işçinin, 10 iş günü içinde işe başlamak 
üzere işverene başvurması gerekir. Süresi içinde başvuruda bulunmaması durumunda 
işverence yapılan fesih geçerli bir feshin hukuki sonuçlarını doğurur. Yani işçi ihbar önellerine 
uyulmamışsa ihbar tazminatı ve yine şartları mevcutsa kıdem tazminatı talep edebilir. 

 
Usulüne uygun başvuru üzerine işveren bir ay içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. 

Bir aylık süre geçtikten sonra işe başlatması durumunda, esasen yeni bir sözleşmenin 
yapıldığı ve işe iade kararının uygulanmaması nedeniyle iş güvencesi tazminatlarının talep 
edilebileceği söylenebilir. 

 
İşverenin seçim hakkı : İşe iade kararının kesinleşmesinden itibaren 10 işgünü için-

de işçinin işverene başvuruda bulunması üzerine, işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak 
yada geçersiz feshin hukuki sonuçları olarak boşta geçen süreye ilişkin ücreti ve iş güvencesi 
tazminatını ödemek zorundadır. 

 
İşverenin işçiyi işe almayı tercih ettiği durumlarda, bu iş eski iş olmalıdır. İşçiye başka 

bir iş verilmesi eski işine iade anlamına gelmez. İşçiye eski koşulların sağlanması ve aynı 
parasal hakların ödenmesi gerekir. Yargıtay’ın 2006 tarihli bir kararında işe iade sonrasında 
işçinin aynı işe verilmeyerek, temizlik işlerinde görevlendirilmesi, işe başlatma zorunluluğu-
nun yerine getirilmemesi anlamına geldiği şeklinde yorumlanarak iş güvencesi tazminatının 
talep edilebileceğine hükmedilmiştir (Y9HD, 2.5.2006, 10540/12294, Çil 1611). 

 
İşverenin işçiyi işe başlatması durumunda peşin olarak ödenen ihbar ve kıdem tazmi-

natları boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklardan mahsup edilir. İşçinin bu tazminatları 
geri ödeyememesi sebebiyle işe iadesi geciktirilemez. İşe iade böyle bir ön şarta bağlana-
maz. 

 
İşçinin başvurusuna ve işverenin davetine rağmen işe başlamaması: İşçinin işe 

iade davası sürerken işveren tarafından işe davet edilmesi durumunda ve işçinin bu davete 
uymaması durumunda Yargıtay’a göre fesih geçerli hale gelir, dava reddedilmelidir. 
(18.12.2006, E. 26675, K. 22403, Legal İHSGHD, 2007/15, 1082) 

 
Yargıtay’ın konuya ilişkin olarak 2005 tarihli kararında; işçinin başvuruda bulunması-

na rağmen işe başlamamasının aleyhine sonuç doğurmaması, önceki feshin hukuki 
sonuçlarının doğması gerektiğine hükmedilmiştir (Y9HD, 11.07.2005, E. 20810, K.24800, 
Sicil D, Eylül 2006, 103 vd). Dolayısıyla, Yüksek Mahkeme işçinin işe başlamamasının 
geçerli feshin hukuki sonuçlarını doğuracağı görüşünü kabul etmiştir. Buna göre işçi ihbar ve 
kıdem tazminatını talep edebilecektir. 
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Karar teknik hukuk bakımından isabetli değildir. Zira, işverence yapılan feshin geçer-
sizliğinin tespiti iş ilişkisinin devamı anlamındadır. Yüksek Mahkeme’nin işverenin işçiyi işe 
almaması ile sözleşmenin sona erdiği ve işçilik hakları bakımından bu tarihteki ücretin esas 
alınacağı yolundaki kararları da bu hususu doğrulamaktadır. İşçinin on işgünü içinde 
başvurmaması durumu işçinin fesih iradesi olarak yorumlanamaz. Zira yasa bu konuda bir 
varsayım öngörmüş ve işçinin süresi içinde başvurmaması durumunda feshin geçerli 
sayılacağı ve işverenin bunun hukuki sonuçları ile sorumlu tutulacağına hükmetmiştir. 

 
İşçinin on işgünü içinde başvurusu ise, feshin geçersizliği yönündeki mahkeme kara-

rının uygulanmasını talep anlamına gelmekte olup, işverenin olumlu yanıtının işçiye ulaşması 
ile işçinin iş görme borcu varlık kazanmaktadır. İşçinin borca aykırılığı ise, sözleşmenin feshi 
anlamına gelecektir. Dolayısıyla, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı hakkı bulunmaz.  

 
Yargıtay’ın 2007 tarihli bir kararında ise, işçinin başvurusuna ve işveren tarafından işe 

davet edilmesine, yine işyerine gitmesine rağmen işe başlamaması durumunda boşta geçen 
süreye ilişkin ücret ve diğer haklara hak kazandığı kabul edilmiştir (Y9HD, 09.10.2007, E. 
21611, K. 29866, Çalışma ve Toplum D., 189, 2008/I, 189) 

 
Dolayısıyla, Yargıtay’ın işçinin başvurusuna rağmen işe başlamaması durumunda iş-

çinin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanacağı yönündeki kararının yerleşik karar olmadığı 
söylenebilecektir. 

 
İşe iade davası sırasında işçi işe başlatılırsa: Yargıtay’ın son kararları, bu olasılık-

ta davanın konusuz kalmayacağı, feshin geçersizliğine karar verilip, işe iade ile iş güvencesi 
tazminatına hükmedilemeyeceği yolundadır. Ancak işçi 4 aya kadar ücretini ve diğer 
haklarını talep edebilecektir. 

 
İşverenin işçiyi eski işine başlatmaması-iş güvencesi tazminatı: İşçinin işverene 

başvurusuna rağmen işverenin işçiyi işe başlatmaması durumunda, Yasada işverenin dört-
sekiz aylık ücret tutarında bir tazminat ve dört aya kadar ücreti ile diğer haklarını ödemesi 
öngörülmüştür. Fesih sendikal nedene dayanmakta ise, iş güvencesi tazminatının tutarı bir 
yıllık ücretinden az olmamak üzere tespit olunacaktır. 

 
İş güvencesi tazminatı çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanır. Tazminatın tespitinde 

Yargıtay işçinin kıdemi ile işverenin hukuka aykırı davranışının ağırlığını göz önünde 
bulundurmaktadır. Ancak emeklilik hakkını kazanmış işçiler bakımından alt sınır olan 4 aylık 
ücret tutarı belirlenmektedir. 

 
Tazminatın gelir vergisine tabi olup olmaması bakımından tereddütler ortaya çıkmış-

tır. Maliye Bakanlığı’nın görüşü; tazminatın gelir vergisine tabi olduğu yönündedir. Oysa 
Danıştay gelir vergisine tabi tutulmayacağı yönünde hüküm oluşturmuştur. Bu bağlamda, son 
zamanlarda işçiler tarafından açılan davalarda brüt ücret üzerinden kesilen gelir vergisi 
tutarlarının işverenden talep edildiği görülmektedir. Danıştay’ın konuya ilişkin kararı; brüt 
ücret üzerinden vergi kesilmeksizin işçiye ödeme yapılması gerektiği yolundadır. 

 
İş güvencesi tazminatı ücret niteliğini taşımadığı için Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 

yazısında da belirtildiği gibi, bundan sigorta primi kesilmez. 
 
İşe iade kararı üzerine işverene başvuran işçi, 4 aya kadar boşta geçen süreye ilişkin 

ücrete hak kazanır. İşverenin işçiyi işe başlatması veya başlatmaması bu noktada önem 
taşımaz. İşçiye en çok dört aya kadar ücreti yanında aynı süreyle sınırlı diğer hakları da 
ödenmelidir. Bu dönemde doğan ikramiye, bayram harçlığı, yakacak, giyim yardımı gibi 
alacaklara hak kazanılır. Yargıtay kararlarında, bizzat işin ifasıyla ilgili olan, işyerinde verilen 
yemek ve servis hizmeti gibi yardımların da yasada sözü edilen “diğer haklar” kapsamında 
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sayıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, işçinin adeta çalışıyormuş gibi tüm haklardan yararlandı-
rılması öngörülmüştür.  

 
Dört aya kadar ücret gelir vergisi ile damga vergisine tabidir.  
 
İşe başlatmamanın diğer hukuki sonuçları: İşçinin işe başlatılmaması durumunda kı-

dem tazminatının fesih tarihindeki ücret üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla, tazminata 
esas ücretin tespitinde işe başlatmama tarihi esas alınacaktır. Aynı şekilde fesih tarihindeki 
kıdem tazminatı tavanının gözetilmesi gerekir. Kıdem tazminatına esas süre bakımından ise, 
sadece dört aylık süre esas alınacaktır. 

 
Boşta geçen sürenin eklenmesi ile işçinin yıllık izne hak kazanması sözkonusu ise, bu 

ücretin ödenmesi gerekir. Burada da son ücret esas alınacaktır. 
 
VIII. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Sözleşmenin Feshi 
 
1. Esaslı değişiklik kavramı 
 
4857 sayılı İş Kanunu madde 22’de çalışma koşullarında esaslı değişiklik düzenlen-

miştir.  Maddenin metnine bakıldığında; “iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğin-
deki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma 
koşullarında esaslı bir değişiklik”ten söz edildiği görülmektedir. Bu bağlamda, sadece iş 
sözleşmesi ile değil, aynı zamanda personel yönetmeliği veya benzeri kaynaklar veya iş yeri 
uygulaması ile oluşan bir çalışma koşulunda esaslı değişiklik de madde kapsamındadır.  

 
Dolayısıyla, ücret, ücret ekleri, çalışma yeri, görülen iş, iş süreleri gibi çalışma koşul-

larının iş sözleşmesinde, personel yönetmeliğinde belirlenmiş olması veya işyeri uygulaması 
ile ortaya çıkmış olması fark yaratmaz. Belirtmek gerekir ki; personel yönetmeliği veya iç 
yönetmelik iş sözleşmesinin eki niteliğindedir. İşveren tarafından hazırlanan personel 
yönetmeliğinin veya iç yönetmeliğin işçi bakımından bağlayıcılık kazanabilmesi için BK. 
madde 315 hükmüne göre; bunların işverence iş sözleşmesinin kurulmasından önce yazılmış 
ve işçiye bildirilmiş olması gerekir. Daha sonra yapılacak değişikliklerin de aynı şekilde işçiye 
duyurulması, bağlayıcılık açısından gereklidir. Bununla birlikte, işçinin sonradan haberdar 
olduğu personel yönetmeliğine ya da daha sonra gerçekleşen değişikliğe 6 işgünü içinde 
karşı çıkmaması halinde bu yönetmeliği kabul etmiş sayılacağı Yargıtay tarafından kabul 
edilmektedir. 

 
İşyeri uygulaması işyerinde bazı fiili davranışların tekrarlanması ile ortaya çıkar. İşve-

ren tarafından başlangıçta sözleşmesel veya yasal bir zorunluluk olmaksızın bir menfaatin 
tek taraflı olarak devamlı şekilde ve aynı koşullarla sağlanması halinde, işçilerin de zımni 
kabulleriyle iş koşulu (çalışma koşulu) haline gelen bir işyeri uygulaması oluşur. İşyeri 
uygulaması iş sözleşmesinin içeriği haline geldiğinden bağlayıcılık kazanır.  

 
İşyeri iç yönetmeliğinde, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde bulunmayan 

ve işverence tek taraflı bir uygulama olarak işçilere ikramiye verilmesi, lojman, giyecek ve 
yakacak yardımı gibi ek sosyal yardımlar sağlanması, doğum, ölüm, hastalık, evlenme gibi 
hallerde parasal yardımda bulunulması, yolda geçen süreler için ücret ödenmesi bu konuda 
örnek olarak verilebilir. Bir işyeri uygulamasının oluşması için kaç kez tekrarlanması gerektiği 
konusunda bir ölçü verilemez. Yargıtay ikramiyenin üç yıldan fazla ödenmesi halinde bir 
işyeri uygulamasının oluştuğunu ve işçinin bundan sonra aynı koşullar altında ödenmesi 
konusunda bir talep hakkının doğduğunu kabul etmektedir. 

 
Esaslı değişiklik kavramı bakımından; Yargıtay’ın konuya ilişkin kararlarına baktığı-

mızda bu noktada ölçüt olarak “işçinin durumunun ağırlaşması”nın kabul edildiği görülmekte-
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dir. İşçinin değişiklikten önce ve sonraki durumu karşılaştırılarak, işçinin menfaati açısından 
zararına olan bir durum saptanırsa bu değişikliğin esaslı değişiklik olduğu kabul edilmektedir.  

 
Çalışma koşullarında işçinin yararına değişiklik kural olarak esaslı değişiklik ifade et-

memekle birlikte, işçinin ücretinde artışı getiren veya bir üst unvanı içeren iş değişikliği her 
zaman işçinin lehine sayılmayabilir. Bu tür bir değişiklik aynı zamanda çalışma sürelerinde 
artışı getiriyorsa veya işçinin daha fazla sorumluluk üstlenmesini gerektiriyorsa esaslı 
değişiklikten söz edilebilir.  

 
Bazı hallerde işçinin durumunu ağırlaştırdığı düşünülen bir değişiklik, işçiye sağlanan 

bazı karşılıklar ve ikame değerler ile dengelenebilir. Bu olasılıkta esaslı değişikliğin bulunma-
dığı kabul edilmelidir. Örneğin, işyerinde yemek verilmesi uygulamasının kaldırılarak yerine 
bunun bedelinin nakit olarak ödenmesinde olduğu gibi. Hangi hallerin çalışma koşullarında 
esaslı değişiklik oluşturacağı konusunda önceden mutlak ölçütlerin belirlenmesi mümkün 
değildir. Dolayısıyla, her somut olayın koşulları dikkate alınarak işçi aleyhine esaslı değişiklik 
olup olmadığının saptanması gerekir. Yargıtay kararlarında, çalışma koşullarında esaslı 
değişiklik olup olmadığının gerekirse uzman bilirkişiler marifetiyle saptanması gerektiği 
belirtilmektedir (Y9HD, 07.03.2006, 2005/35504, 2006/5659, Çil, 1625) 

 
Ücret değişikliği: İşveren işçinin ücretinde ve gördüğü işin niteliğinde tek taraflı olarak 

aleyhe değişiklik yapamaz. Yine Yargıtay’a göre: ücretinde bir indirim sözkonusu olmamakla 
birlikte, yapılan işyeri değişikliğinde yol ücretlerini işçinin karşılamak zorunda bırakılması 
aleyhe esaslı bir değişiklik oluşturur.  

 
Ücretsiz izin uygulaması: İşçilerin ücretsiz izne çıkarılması çalışma koşullarında esaslı 

değişiklik anlamına gelir ve 22. maddenin uygulanmasını gerektirir (Y9HD, 22.11.2005, 
21119/36846) 

 
İşin niteliğinde değişiklik:  Kural olarak iş sözleşmesinde işçinin yapacağı işin açıkça 

belirlenmiş olması durumunda, işveren işçiye daha düşük nitelikte başka iş veremez. 
Yargıtay’a göre; işçinin şoförlük işinden çöp toplama işine verilmesi (Y9HD, 02.05.2006, 
2005/34148, 2006/12415), atölyede hızarcı olarak çalışan işçiden çatı tamir işinin istenmesi 
(Y9HD, 02.06.1997, 5567/10579), park ve bahçeler müdürlüğünden bulaşıkçılığa verilmesi 
(Y9HD, 13.01.1997, 1996/16268, 1997/38), daha önce gündüz çalışırken gece işine 
verilmesi (Y9HD, 03.07.1996, 3709/15314), epilepsi hastalığı olan bir işçinin inşaat işine 
verilmesi, işçinin daha ağır ve vardiyalı bir işe verilmesi (Y9HD,  21.12.2005, 14209/40453) 
esaslı değişiklik niteliğindedir. 

 
İşyeri değişikliği:  Taraflar iş sözleşmesinde işçinin çalışacağı işyerini belirlemişlerse 

işçinin onayı olmadıkça işveren işyerini değiştiremez, onu başka işyerine nakledemez. 
Bununla birlikte, Yargıtay kararlarında il içinde makul bir uzaklıktaki bir başka işyerine naklin 
esaslı değişiklik  sayılamayacağına hükmedilmektedir (Y9HD, 30.06.1997, 10230/13245). 
İşçinin il sınırları dışındaki bir işyerine nakledilmek istenmesi esaslı bir değişiklik sayılır ve İş 
Kanunu madde 22 hükümlerine tabi olur. İşçinin çalıştığı yerin şehir merkezinden uzak 
olması ve servis temin edilememesi esaslı değişiklik niteliğinde iken (Y9HD, 02.05.2000, 
2384/6490), aynı bina içinde başka bir bölümde görevlendirme fiziki mekan, sosyal çevre ve 
ücret bakımından işçinin aleyhine sonuç doğurmadığı takdirde çalışma koşullarında esaslı 
değişiklik oluşturmaz (Y9HD, 08.11.1999,14476/16682)  

 
Çalışma saatlerinde değişiklik: Çalışma saatlerinin ve işyerindeki iş ritminin belirlen-

mesi kural olarak işverenin yönetim hakkı içinde yer alır.  Ancak, çalışma saatlerindeki 
değişiklikler işçi için zorluklar getiriyor ve koşullarda ağırlaşma olarak nitelenebiliyorsa esaslı 
değişikliğin varlığı kabul edilir. Yargıtay’a göre; iş sürelerinin geceye kaydırılması ve işçinin 
hafta sonu çalışmaya zorunlu tutulması (Y9HD, 25.06.1996, 2531/14240), gece vardiyasında 
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çalışan işçilerin üç saatlik istirahat süresinin bir saate indirilmesi (Y9HD, 07.12.1995, 
20913/35276) esaslı değişiklik oluşturur. 

 
Önemle belirtmek gerekir ki; çalışma koşullarında esaslı değişikliğin mutlaka işvere-

nin bir eylemi sonucu ortaya çıkması gerekmez. İşverenin mevcut bir sözleşme hükmünde 
öngörülen ücret zammını uygulamaması, artan iş hacmine rağmen yeni işçi almayarak aynı 
kadro ile işçiyi sürekli olarak daha fazla çalışmaya zorlaması da çalışma koşullarında esaslı 
değişiklik olarak karşımıza çıkabilir. Yine işyerinden ayrılan bir başka işçinin iş yükünün diğer 
işçilere yüklenmesi çalışma koşullarında esaslı değişiklik ifade eder.Yargıtay’ın bir kararında 
davacı işçiye Şirket sorumlusu tarafından önceki görevlerine ilaveten reyon sorumluluğu 
görevinin verilmesinin ilave sorumluluk yüklemesi nedeniyle esaslı değişiklik oluşturduğuna 
hükmedilmiştir. 

 
2. Değişiklik hakkının saklı tutulması 
 
İşyeri yönetmeliklerinde veya iş sözleşmelerinde ya da bazı toplu iş sözleşmelerinde, 

işverenin çalışma koşullarını değiştirebileceğine ilişkin hükümler konulmaktadır. İşçinin 
işverenin talebi üzerine Türkiye sınırları içindeki bir başka şubede görevlendirilebileceği, 
gördüğü işin değiştirilebileceği gibi. Bu tür kayıtlar 1475 sayılı Yasa döneminde geçerli kabul 
edilmekte ve işçinin bu sözleşme koşuluna rağmen değiştirilen çalışma koşuluna uymaması 
halinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilebileceği benimsenmekte idi. 

 
4857 sayılı Yasa’nın kabulü sonrası bu tür kayıtların 22 nci madde karşısında geçerli 

olup olmayacağı tartışma konusu olmuştur. Yargıtay 2004 tarihinde verdiği bir kararda yeni iş 
kanununun 22. maddesi karşısında bu tür değişiklik yetkisi veren sözleşme hükümlerine 
geçerlilik tanınamayacağına hükmetmişken, 2005 ve sonraki tarihli kararlarında bu hükümleri 
kural olarak geçerli kabul etmiştir. Yargıtay’a göre, “taraflar arasında düzenlenen 18.11.2003 
tarihli iş sözleşmesinin 7/d maddesinde davacı işyerinin değiştirilmesini kabul etmiştir. Bu 
sözleşme gereği davacı Antalya’da çalıştığı işyerinden Batman’a atanmıştır. Davacı bu 
atamaya uyması gerekirken yeni görev yerine gitmemesi sebebiyle hizmet sözleşmesinin 
feshedildiği bunun da geçerli bir fesih nedeni olduğu anlaşıldığından davacının işe iade 
davasının reddi gerekir” (Y9HD, 04.04.2005, 9605/11820, Çankaya/Günay/Göktaş, 598)). 

 
Yine Yargıtay’ın bir diğer kararında “davacı işe girerken imzaladığı sözleşme ve taah-

hütnamede işverenin diğer işyerlerine atanmayı ve oralarda görev yapmayı kabul etmiş 
bulunmaktadır. İşveren hangi işyerinde ne kadar işçi çalıştıracağını işyeri ihtiyaçlarına göre 
belirleme hakkına sahiptir. Bu işverenin yönetim hakkı ile ilgilidir. İşverenin bu hakkını kötüye 
kullandığı kanıtlanmadıkça hakim işverenin bu eylemine müdahale etme hakkına sahip 
değildir” (Y9HD, 07.07.2005, 30947/24233, Legal İHSGHD, 2006/9, 261). 

 
Bu bağlamda, Yargıtay’ın tutumu kural olarak işyeri değişikliği öngören sözleşme ka-

yıtlarının geçerli olduğu, ancak bunun dürüstlük kuralları ve hakkın kötüye kullanılması 
yasağının sınırları içinde kullanılması gerektiği yönündedir. Yüksek Mahkeme’ye göre; 
çalışma koşulunu değiştirmek bir hakkın kötüye kullanılmasını oluşturuyor, işçinin cezalandı-
rılması amacını güdüyorsa işveren sözleşmedeki kayda rağmen böyle bir değişikliği 
gerçekleştiremez. Örneğin işçinin Ankara’dan Antalya’ya gönderilmesi eğer salt cezalandır-
ma amacını güdüyorsa veya işveren işçiyi sözleşmeyi feshe zorlamak istiyorsa geçerli 
sayılmaz. İşçi bu değişikliğe uymak zorunda değildir. Bununla birlikte, başka şehirdeki 
işyerinde işçiye ihtiyacın bulunması, yeniden yapılanma çerçevesinde görevlendirmenin 
gerekmesi veya bulunulan yerde işçiye gereksinimin kalkması kural olarak değişikliği geçerli 
hale getirir. 

 
Yargıtay’ın konuya ilişkin bir kararında bu esas şu şekilde belirtilmiştir: “her ne kadar 

hizmet akdinde işveren yararına bir düzenleme mevcut ise de işveren, kendisine tanınan bu 
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hakkı iyiniyet kuralları içinde kullanmak zorundadır. Öteden beri Adana’daki işyerinde 
çalıştırılan, ailesi ve sosyal çevresi bu yerde bulunan kişiyi geçerli bir neden olmadan bir 
başka ildeki yeni açılan bir başka işyerine nakletmek hakkaniyet kurallarıyla da bağdaşma-
maktadır. Davacının çalıştığı işyeri kapanmamış olup, davacı ayrıca vasıfsız işçidir. Yeni 
açılan işyerinde davacıya ihtiyaç olduğu da iddia ve ispat edilememiştir. Bütün bu olgular bir 
tarafa bırakılarak sözleşmedeki düzenlemeye itibar edilerek davacının iş sözleşmesinin feshi 
iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz” (Y9HD, 09.03.2006, 2005/24210,2006/5907).  

 
Belirtmek gerekir ki; sözleşmede her türlü iş koşulunun işveren tarafından değiştirile-

bileceğine ilişkin genel bir hüküm getirilmesi geçerli kabul edilemez. Değiştirilebilmesi 
öngörülen çalışma koşulunun örneğin, işyerinin açıkça belirtilmesi gerekir. Sözleşmede yer 
alan değişiklik yetkisine dayanılarak yapılan bir değişikliğe işçinin uymaması iş görme 
borcunun ihlali anlamına gelir ve işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. 

 
3. Esaslı değişikliğin gerçekleştirilmesi koşulları 
 
İş Kanunu madde 22 hükmüne göre; “işveren …çalışma koşullarında esaslı değişikliği 

ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak 
yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler 
işçiyi bağlamaz”. 

 
Bu bağlamda, çalışma koşullarında esaslı değişiklik gerçekleştirmek isteyen işveren 

bunu işçiye yazılı olarak bildirecektir. İşçiye yazılı olarak bildirimden söz edildiğinden, 
değişiklik önerisinin işçilere ilan gibi genel bir duyuru şeklinde değil, her bir işçiye ayrı ayrı 
yapılması gerekir.  

 
Düşünme süresi: Bu değişiklik önerisinin ardından işçiye 6 işgünlük bir süre tanın-

mıştır. Bu sürenin amacı, işçi için değişikliğin aceleye getirilmemesi, ona bir düşünme süresi 
tanınması, işçinin kendini değişikliğe veya değişikliği reddin koşullarına hazırlayabilmesi ve 
hatta işçinin farklı bir önerisi varsa bunu sunabilmesidir. İşçi 6 işgünlük süreyi beklemeksizin 
bu öneriyi kabul edebilir veya açıkça reddedebilir. Bu noktada herhangi bir sorun bulunmaz. 

 
İşçinin değişiklik önerisini yazılı olarak kabulü: İşçi işverenin esaslı değişiklik öne-

risini altı işgünlük süre içinde yazılı olarak kabul ederse iş ilişkisi işverenin önerisine uygun 
yeni çalışma koşullarıyla devam eder. Bu noktada, işçinin değişikliği zımnen kabul etmiş 
sayılması yönündeki 1475 sayılı Yasa dönemindeki uygulama terk edilmiştir. Dolayısıyla, 
işçinin kabul iradesinden söz edilebilmesi için mutlaka yazılı bir beyanın bulunması gerek-
mekte olup, değişikliğe itiraz etmemesi kabul anlamına gelmeyecektir.  

 
Uygulamada işçinin yapılan değişiklik karşısında açıkça kabul iradesinde bulunma-

makla birlikte, yeni iş koşulları ile çalışma ilişkisini devam ettirdiği görülmektedir. Örneğin, işçi 
ücrette indirim yapılmasına karşın yeni ücretle çalışmaya devam etmekte, işyeri nakledilmek-
te ve bu nakil esaslı değişiklik niteliğinde olmakla birlikte yeni işyerinde veya daha düşük 
nitelikteki işte çalışmaya devam etmektedir. Burada ortaya çıkan sorun: işçi bu şekilde 
çalıştıktan sonra, yazılı olarak kabul iradesinin bulunmaması gerekçesi ile değişikliğin 
kendisini bağlamadığını iddia edebilecek midir? 

 
Doktrinde işçinin değişikliğe ses çıkarmayarak çalışma ilişkisini devam ettirmesi an-

cak daha sonra açıkça rızasının bulunmadığı gerekçesi ile geçersizliği ileri sürmesinin 
dürüstlük kurallarına aykırı olduğu, hakkın kötüye kullanılmasını oluşturduğu savunulmakta-
dır. Ancak burada ücret ile diğer çalışma koşulları bakımından bir ayrıma gidilerek, eğer 
ücrette indirim yapılmışsa işçinin 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde ücret farklarını talep 
edebileceği ileri sürülmektedir. Dolayısıyla ücret alacakları bakımından işçinin sessiz 
kalmasının, hakkın kötüye kullanılmasını oluşturmayacağı savunulmaktadır. Buna karşılık 
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diğer çalışma koşullarında örneğin işin niteliğinde veya işyerinde yapılan değişiklik 
sözkonusu ise, işçinin hiç itiraz etmeden yeni iş koşullarıyla uzun bir süre çalışması duru-
munda bu değişikliğin geçerli sayılacağı kabul edilmektedir. Bu görüşe göre; işçinin ses 
çıkarmayarak çalışmaya devam etmesi ve daha sonra şekle aykırılık nedeniyle değişikliğin 
kendisini bağlamayacağını ileri sürmesi hakkın kötüye kullanılması olarak yorumlanabilir. 

 
Yargıtay verdiği kararlarda; itiraz edilmeyerek değişiklik sonrası görevin ifasının esaslı 

değişikliğin kabulü anlamına geldiğine hükmetmektedir. Yargıtay’ın konuya ilişkin bir 
kararında işçinin çalıştığı işyeri değiştirilmiş, işçi yeni işyerinde çalışmaya devam etmiştir.  
Ancak 9 ay sonra açılan davada, Yargıtay davanın 6 gün içinde değişiklik işlemine itiraz 
etmeden çalışması karşısında kabul etmiş sayılması gerektiğine ve işlemin geçerliliğine 
hükmetmiştir (Y9HD, 19.09.2005, 27701/30370, Çil, 1656). Yine bir başka kararda, işverenin 
değişiklik önerisini reddetmeyerek 4 ay süre ile değişen çalışma koşullarına uygun olarak 
çalışan işçinin esaslı değişikliği kabul etmiş sayılacağı kabul edilmiştir (Y9HD, 12.12.2005, 
14021/39173, Çil,1638).  

 
Belirtmek gerekir ki; Yargıtay’ın bu kararları İş Kanunu madde 22’nin lafzına ve ruhu-

na aykırıdır. Maddenin amacı, işçinin çalışma koşullarında esaslı değişikliğe karşı korunma-
sıdır. Bu koruma belirli bir prosedürle birlikte, esaslı değişiklik kurumunun fesih hukukuna 
ilişkilendirilmesi yoluyla sağlanmak istenmiştir. İşçinin sessiz kalmasına kabul iradesinin 
bağlanması bu noktada 1475 sayılı Yasa döneminde yaşanan uygulamanın devam ettirilmesi 
anlamına gelecektir. Kaldı ki, işçinin korunması amacıyla getirilen açık bir yasal düzenleme 
karşısında dürüstlük kurallarına aykırılık veya hakkın kötüye kullanılmasından söz edilmesi 
mümkün değildir. 

 
İşçinin değişiklik önerisini reddi: İşçinin değişiklik önerisini kabul etmemesi duru-

munda sözleşme aynen eski koşullarla devam eder.  
 
Yaptığı değişiklik önerisi reddedilen işveren için birinci seçenek; çalışma koşullarında 

esaslı değişiklik yapmaktan vazgeçerek sözleşmenin eski koşullarla sürdürülmesidir. İkinci 
seçenek ise; fesih için geçerli bir nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklayarak bildirim 
süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshetmektir. 

 
İşçinin reddine rağmen işverenin değişiklikte ısrar etmesi: İşveren değişiklik öne-

risini reddetmesine rağmen sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyip çalışma koşullarında tek taraflı 
olarak esaslı değişiklik yapmakta ısrar edebilir. Örneğin; işçi tarafından reddedilmiş olmasına 
rağmen işçiye eskisine göre daha düşük ücret ödeyebilir veya eski işine almayarak işçinin 
başka bir şehirdeki işyerine gitmesi veya işyerinde başka bir işte çalışması hususunda ısrar 
edebilir. 

 
İşveren, değişiklik önerisi reddedilmesine rağmen işçinin ücretinde tek taraflı indirim 

yapmışsa veya ödemekte olduğu ikramiyeyi kaldırmışsa, işçi ücret farkının/ikramiyenin 
mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte ödenmesini talep edebilir veya İş Kanunu 
madde 34 uyarınca iş görmekten kaçınabilir yada İş Kanunu madde 24/II (e) uyarınca iş 
sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.  

 
Ücret dışındaki çalışma koşullarında ise, somut olayın koşulları çerçevesinde bu du-

rum işverenin temerrüdü veya sözleşmeyi feshi olarak nitelendirilebilir 
 
4. Sözleşmenin işveren tarafından feshi 
 
Değişiklik önerisi işçi tarafından reddedilen işveren, iş sözleşmesini feshedebilir. İş 

Kanunu madde 22 uyarınca “İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren 
değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulundu-
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ğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebi-
lir. İşçi bu durumda İş Kanunu madde 17 ila 21.nci madde hükümlerine göre dava açabilir”. 

 
Görüldüğü gibi işveren bu durumda haklı nedenle feshe başvuramaz. Ancak İş Kanu-

nu madde 17 hükümlerine göre geçerli nedenle iş sözleşmesini feshedebilir. 
 
Fesihte geçerli neden: Maddede işverenin değişikliğin geçerli bir nedene dayandığı-

nı veya fesih için geçerli bir nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak suretiyle sözleş-
meyi feshedebileceği belirtilmiştir.Burada önemle vurgulamak gerekir ki; 22 nci madde 
yollamasıyla 17 vd. hükümlerine göre yapılacak fesihte aranacak geçerli neden, İş Kanunu 
madde 18’de yer alan nedenlerdir. Dolayısıyla, değişikliğin geçerli sebebe dayanması değil, 
feshin geçerli nedene dayanması ispat edilmelidir. Fesihte geçerli nedenler işçinin yeterlili-
ğinden, davranışlarından ve işin, işyerinin veya işletmenin gereklerinden kaynaklanan 
nedenlerdir. 

 
Dolayısıyla, bu noktadan bakıldığında hangi hallerde esaslı değişiklikle bağlantılı ola-

rak yapılan fesih geçerli nedene dayanmaktadır?  
 
İşçinin çalıştığı işyerinin değiştirilmesinde örneğin; İstanbul’dan Ankara’ya naklinde; 

eğer İstanbul’daki işyerinde işçinin işi ortadan kalkmışsa veya işyeri taşınmışsa esasen bir 
geçerli fesih nedeni vardır. İşçinin eski işyerinde çalışma olanağı bulunmamaktadır. Bu işyeri 
gereklerinden kaynaklanan bir fesih sebebidir. İstanbul’daki işyerinde yeni teknolojiye 
geçilmesi, ancak işçinin bu teknolojiyle çalışma için yeterli olmaması durumunda, Anka-
ra’daki eski teknolojiye uygun işlerde çalıştırılabilmesi arzu edilebilir. Hatta bu durum feshin 
son çare olması ilkesine göre zorunlu olarak dikkate alınmalıdır. Bu durumda işçinin yine 
İstanbul’da çalışma olanağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla işçinin Ankara’ya nakli kabul 
etmemesi nedeniyle yapılan fesih işletme gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih nedeni 
niteliğindedir. 

 
Çalışma süresinde azalma ile birlikte ücrette azalma söz konusu ise bu durum bir e-

saslı değişikliktir. Bununla birlikte, ekonomik nedenlerle üretimin düşürülmesi dolayısıyla 
çalışma süresinin kısaltılması önerisinin işçi tarafından kabul edilmemesi durumunda, bu 
nedenle yapılan fesih kural olarak bir geçerli fesih oluşturur. Çünkü üretimin azalması iş gücü 
fazlalığı oluşturur ve işveren işletme gereklerinden kaynaklanan geçerli nedenle iş sözleşme-
sini feshedebilir. 

 
Ücretsiz izin uygulaması esaslı değişikliktir. İşveren ancak 22 nci maddedeki prose-

düre uyarak ücretsiz izin uygulayabilir. Hammadde yokluğu, ekonomik kriz gibi durumlarda 
ücretsiz izin önerisinin kabul edilmemesi durumunda işveren, iş sözleşmesini geçerli nedenle 
sona erdirebilir. Kuşkusuz, bu durumda işveren  geçerli nedenin varlığını ve işyerine etkisini 
ispatla yükümlüdür. 

 
İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan nedenler kapsamında; üst göreve getirilen işçinin 

başarısız olması durumunda daha düşük nitelikli bir göreve verilmesi esaslı değişikliktir. 
Ancak işçinin yetersizliği sözkonusu olduğundan bu durum bir geçerli fesih nedenidir. Daha 
düşük görevde çalışmayı kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesi yeterlilikten kaynaklanan 
nedenlerle feshedilebilir. 

 
Değişiklik feshinin sonuçları: İşverenin değişiklik feshine karşı işçi iş güvencesinin 

kapsamında ise, İş Kanunu madde 18 vd. hükümleri uyarınca işe iade davası açabilir.  
Feshin geçerli bir nedene dayandığı ispatlanamazsa işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak 
veya iş güvencesi tazminatını ödemek zorundadır. İşçi iş güvencesine tabi değilse, İş 
Kanunu madde 17 uyarınca kötüniyet tazminatı talep edebilir. 
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Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla ve Terörizmin Finansmanıyla 

Mücadelede Risk Temelli Yaklaşım Hakkında Kılavuz 
 

Üst Seviye Prensipler ve Prosedürler 
 
 

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 
 
 

Gerek bütünüyle kayıt dışı ekonomi ve gerekse büyük boyutlara ulaşan suç ekonomisinden kaynaklanan 
fonların mali sisteme dahil olma çabaları, bu amaçla yapılan yurtiçi ve yurtdışı işlemler uluslararası mali sistemin 
denetlenmesi ve düzenlenmesi açısından önemli sorunlar doğurmaktadır. 

 
Özellikle günümüzde tüm önemli para aklama işlemleri  bankaların hizmet kanallarının kullanılmasını ge-

rektirmektedir. Bu nedenle, bankacılık düzenleme ve denetleme otoriteleri, bankaların aktiflerini ve hizmet 
kanallarını hedef alan finansal dolandırıcılık ve para aklama risklerinin önlenmesinin ancak, bankaların etkin 
‘müşterini tanı’ prosedürlerini uygulamaları ile mümkün olduğuna ikna olmuşlardır. Bankalar, sadece varlık 
kaynağı ve fonlarının yasal olduğu makul şekilde bilinen kişileri müşteri olarak kabul etmek için gerekli özeni 
gösterecektir.1 

 
Dünyada ve ülkemizde bankacılık uygulamalarını doğrudan etkileyen Mali Eylem Görev Gücü (Financial 

Action Task Force-FATF) tavsiyeleri ve Basel Bankacılık Denetim Komitesi bildirilerine göre; “müşterini tanı” 
ilkesi, basit kimlik tespiti ile hesap açma ve kayıt tutmanın ötesinde, bankaların risk bazlı müşteri tanı uygulamala-
rını geliştirmesini gerektirmekte, yüksek risk içeren kişi ve kurumlar için üst düzey yönetici onayı dahil detaylı 
yazılı müşteri tanı ve kabul kurallarını oluşturulmasını, müşteriden ve hesap türünden beklenen normal işlemler 
dışındaki şüpheli faaliyetlerin izlenmesini zorunlu kılmaktadır. 

 
FATF tavsiyelerinde; finansal kuruluşların karapara aklamaya ve terörizmin finansmanına ilişkin karşı 

programlar geliştirmeleri istenmiştir. Programlar asgari olarak; finansal kuruluşların bünyelerine, idare şekillerine 
ve yürürlükteki mevzuata uygun dahili politika, prosedür ve kontrol yöntemlerini ve bu görevler için uygun ve 
yüksek nitelikli personel istihdamının sağlanmasını, çalışanlara yönelik olarak süreklilik  gösteren bir eğitim 
programı hazırlanmasını, sistemi kontrol edecek bir denetim fonksiyonu kurulmasını içermelidir. 

 
FATF ve Basel Bankacılık Denetim Komitesi, kritik önemde gördükleri “müşterini tanı” ilkelerinin; banka-

cılık,  sigorta ve menkul kıymetler sektörlerinde zorunlu olarak uygulanmasını ve uygulamanın ülkeler tarafından 
yasal düzenlemelerle belirlenmesini ve etkin denetim mekanizmalarının oluşturulmasını istemektedir. 

 
Ülkemizde bu gelişmelere paralel olarak; 18 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 5549 Sayılı Kanun’la önceki düzenlemelerden farklı ve 
bir yenilik olarak; “Bakanlık; bu Kanunun amacına uygun olarak eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim 
sistemleri oluşturulması ve bu Kanunla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak üzere, gerekli yetki ile 
donatılmış idarî düzeyde görevli tayin edilmesi de dahil, gereken tedbirlerin alınması konusunda, işletme 
büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate alarak yükümlüleri ve uygulamaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye 
yetkilidir.” hükmü kabul edilmiştir.2 

 
FATF tarafından, Haziran 2007 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan ve uluslararası bankacılık ve 

sermaye piyasaları temsilcilerine danışılarak geliştirilen “Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla ve Terörizmin Finansma-
nıyla Mücadelede Risk Temelli Yaklaşım Hakkında Kılavuz”un (Guidance on Risk Based Approach To Combating 
Money Laundering and Terrorist Financing) hazırlanmasında Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan katılar 
FATF sekreterliğince takdirle karşılanmıştır. Kılavuzun geliştirilmesi ve nihai şeklinin verilmesi, kamu ve özel 
sektör arasındaki bu ortaklığın doğrudan katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, Birliğimizin de adının yeraldığı bu 
ortaklık grubunun üyelerinin listesine kılavuz ekinde yer alan  EK 5’te yer verilmiştir. 

 
Bu vesile ile kılavuzun tam Türkçe metni Bankalarımızın, para aklama ve terörizmin finansmanı ile mü-

cadelede görevli, yükümlü veya ilgilenen kişi ve kurumlarımıza katkıda bulunmak amacıyla dergimizde 
yayımlanmaktadır. 

 
Kılavuzun Türkçe’ye çevirisi Türkiye Bankalar Birliği tarafından özel bir tercüme bürosuna yaptırılmıştır. 

Çevirinin nihai hale getirilmesindeki katkıları için TC Ziraat Bankası A.Ş. Uyum Görevlisi Tahir Cem Berik, 
Yönetmen Ersel Berköz  ve Uzman Yardımcısı Tayra Devecioğlu’na teşekkürlerimizi sunarız. 
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Birinci Bölüm: Kılavuzun Kullanılması ve Risk-Temelli Yaklaşımın Amacı 
 

Birinci Kısım: Genel Bilgi  
  
1.1 FATF, bankacılık ve sermaye piyasaları temsilcileriyle Aralık 2005’te yaptığı bir 

toplantının ardından, özel sektöre sunduğu destek hizmetlerinin bir parçası olarak, 
risk-temelli yaklaşım hakkında bir Elektronik Çalışma Grubu (EÇG) kurmayı kararlaş-
tırdı. FATF Değerlendirme ve Uygulama Çalışma Grubunun (DUÇG) bir alt-grubu o-
lan EÇG, Mart 2006’da kuruldu ve başkanlığına Philip Robinson (Finans Hizmetleri 
Kurumu - Birleşik Krallık) ile Rick Small (GE Money – ABD) getirildi. Grup; FATF üye-
leri ve gözlemcilerinin yanı sıra, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörün finansmanıy-
la mücadelede risk-temelli yaklaşım (bu Bildiride kısaca “Risk-Temelli Yaklaşım” 
(RTY) olarak anılacaktır) konusunda çalışmaya gönüllü olan bankacılık ve sermaye 
piyasaları temsilcilerinden oluşmaktadır. Üye listesi Ek 5’te verilmektedir.  

 
1.2 EÇG’nin çalışması bir dizi öncül adımın ardından gerçekleştirildi: risk-temelli yaklaşım 

anketine verilen cevaplar değerlendirildi ve bunun ardından, risk-temelli yaklaşımın 
üst seviye unsurları tanımlandı ve EÇG bildirisinin genel hatları üzerinde anlaşmaya 
varıldı. Bunu, EÇG’nun hem kamu hem de özel sektör üyeleriyle yapılan kapsamlı gö-
rüş alışverişleri izledi ve 2007 Nisan ayında, EÇG, risk-temelli yaklaşımın uygulamaya 
konması hakkında kılavuz taslağı formundaki nihai bildirisini DUÇG’ye sundu. Ulusla-
rarası düzeyde gerek kamu gerek özel sektör temsilcileriyle yapılan daha ileri görüş-
me ve danışmaların ardından, bu Kılavuz Taslağı FATF’ın Haziran 2007 tarihli Genel 
Kurul toplantısında kabul edildi. Bu, FATF’ın kamu ve özel sektör ortaklığı yaklaşımını 
kullanarak oluşturduğu ilk kılavuz oldu.  

 
Kılavuzun Amacı:  

 
1.3 Kılavuzun amacı:  

 
• Risk-temelli yaklaşımın neler içerdiği ve gerektirdiği hakkında genel bir anlayışın 

geliştirilmesine destek olmak; 
• Risk-temelli yaklaşım uygulamasında kullanılan üst-seviye ilkelerin genel çerçe-

vesini çizmek; ve  
• Etkili bir risk-temelli yaklaşımın tasarlanması ve uygulamaya konması konusunda 

iyi bir kamu ve özel sektör uygulaması oluşturmak.   
 

Kılavuzun Hedef Kitlesi, Statüsü ve İçeriği: 
  
1.4 Bu Kılavuz, asıl olarak kamu otoritelerine ve finansal kuruluşlara hitap etmektedir. 

Bununla birlikte, bu dokümanda verilen üst seviye prensiplerin birçoğu finans sektörü 
dışındaki belli bazı işletme ve meslekler için de eşit derecede geçerliliğe sahiptir. Bu 
doküman, toplam üç bağımsız bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, risk-temelli yak-
laşımın kilit öğelerini tanımlamakta ve ikinci (Kamu Otoriteleri için Kılavuz) ve üçüncü 
(Finansal kuruluşlar için Kılavuz) bölümlerin nasıl yorumlanacağına dair esasları 
sunmaktadır. Ayrıca, Ek 1’de de ilave bilgi kaynakları tanımlanmış bulunmaktadır.  

 
1.5 Bu Kılavuz, etkili bir risk-temelli yaklaşımın kilit öğelerinin belirlenmesini hedeflemekte 

olup hem kamu otoriteleri hem de finansal kuruluşların risk-temelli yaklaşımı uygular-
ken göz önünde bulundurmak isteyebilecekleri konuları tanımlamaktadır.  

 
1.6 Kılavuz, her ülkenin ve ulusal resmi makamların, kendi ülke risklerine cevap verecek 

şekilde özel hazırlanmış en uygun rejimi, kendi finansal kuruluşlarla ortaklaşa tanım-
lamak zorunda olduğu gerçeğini kabul etmektedir. Bu nedenle, bu Kılavuz, risk-
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temelli yaklaşım için tek bir standart model oluşturma girişiminde bulunmamakta; ül-
kelerin risk-temelli yaklaşım uygularken göz önünde bulundurmak isteyebilecekleri 
üst-seviye prensip ve prosedürlere dayalı geniş çerçeve hakkında bir rehber olmayı 
amaçlamakta ve bunu yaparken de, ülke resmi makamları ve kamu otoritelerinin ku-
rallarının ve sınırlamalarının yerine geçmeme veya bunları geçersiz kılmama anlayı-
şına sadık kalmaktadır.  

 
İkinci Bölüm: Risk-Temelli Yaklaşım – amaç, faydalar ve güçlükler  

 
Risk-Temelli Yaklaşımın Amacı  

 
1.7 FATF tavsiyeleri, ülkelerin suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörün finansmanıyla 

mücadelede belirli bir düzeye kadar risk-temelli bir yaklaşım benimsemelerini müm-
kün kılan bir dil kullanmaktadır. Bu dil, ülkelerin, finansal kuruluşlarını risk-temelli yak-
laşım kullanmalarına izin verme konusunda yetkilendirerek suç gelirlerinin aklanma-
sının önlenmesi (SGAÖ) ve terörün finansmanının önlenmesi (TFÖ) konusundaki yü-
kümlülüklerinin bazılarını üzerinden atmasını da içermekteydi. Yetkili makamlar ve 
finansal kuruluşlar, risk-temelli bir yaklaşım benimsemek suretiyle, suç gelirlerinin ak-
lanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi veya azaltılması yöntemlerinin belir-
lenen risklere karşı birbirleriyle örtüşen etkilere sahip olmasını garanti edebilecekler-
dir. Bu da, kaynakların en etkin şekilde dağıtılmasını mümkün kılacaktır. Buradaki 
prensip; kaynakların, en büyük risklerin üzerinde en fazla durmayı garanti edecek şe-
kilde ve önceliklere uygun olarak dağıtılmasıdır. Buna alternatif yaklaşımlar; kaynak-
ların ya eşit kullanılması ve böylelikle bütün finansal kuruluşlara, müşterilere, ürünle-
re, vs. eşit düzeyde özen gösterilmesi veya kaynakların, değerlendirilen riskin dışında 
faktörlere bağlı olarak hedeflenmesidir. Bu yöntemler, suç gelirlerinin aklanmasıyla 
veya terörün finansmanıyla gerçek anlamda mücadele etmek yerine yasal zorunluluk-
ların yerine getirilmesine odaklanan “formalite” yaklaşımlara istemeden de olsa yol 
açabilir.  

 
1.8 Risk-temelli bir yaklaşımın benimsenmesi, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörün 

finansmanıyla mücadele amacına yönelik bir risk yönetimi sürecinin benimsenmesini 
de gerektirir. Bu süreç; risk(ler)in varlığının tanınmasını, risk(ler)in değerlendirilmeye 
başlanmasını ve belirlenen risklerin yönetimi ve hafifletilmesi için strateji geliştirilme-
sini kapsar.  

 
1.9 Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı risklerinin en yüksek olduğu yerlerin 

belirlenmesi amacıyla bir risk analizi yapılmalıdır. Ülkeler, temel zayıflıklarını tanım-
lamak ve bunları gerektiği gibi cevaplamak zorundadır. Kurumlar ise daha yüksek ris-
ke sahip müşteri, ürün ve hizmetlerini ve bunların yanı sıra, uygulama kanallarını ve 
coğrafi bölgelerini de tanımlamak durumundadır. Bunlar, zaman ve koşullara göre 
değişen, durağan olmayan değerlendirmelerdir.  

 
1.10 Finansal kuruluşlarda tanımlanan suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı 

risklerinin yönetimi ve azaltılmasına yönelik stratejiler tipik olarak engelleyici (örneğin, 
uygun müşterini tanı tedbirleri), tespit edici (örneğin, şüpheli işlemleri izleme ve rapor 
etme) ve araştırmaların kolaylaştırılması amacını güden kayıt tutma işlemlerinin bir bi-
leşimi kullanılmak suretiyle faaliyetin meydana gelmesini önlemeye yöneliktir.  

 
1.11 Değerlendirilen riskle orantılı prosedürler tasarlanmalıdır. Daha yüksek risk alanları, 

ilave prosedürlere tâbi tutulmalıdır: finans hizmetleri sektörü için bu prosedürler, müş-
teriler için ilave edilmiş özen kontrolleri ve ilave işlem izlemesi gibi önlemleri içerebilir. 
Doğal olarak, risklerin düşük olduğu durumlarda da basitleştirilmiş veya azaltılmış 
kontroller uygulanabilir.  
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1.12 Risk-temelli yaklaşımın yapısını ve boyutlarını tam olarak reçete eden, dünya 

genelinde kabul görmüş bir metodoloji mevcut değildir. Bununla birlikte, etkin bir risk-
temelli yaklaşım, suç gelirlerinin aklanma risklerinin tanımlanması ve kategorize edil-
mesi ve tanımlanan risklere dayanarak makul kontrollerin oluşturulması faaliyetlerini 
içerir. Etkin bir risk-temelli yaklaşım, finansal kuruluşların müşterileriyle ilişkili olarak 
makul düzeyde bir iş muhakemesinde bulunmasına izin verecektir. Mantık süzgecin-
den geçirilmiş ve inceden inceye tasarlanmış bir risk-temelli yaklaşımın uygulanması, 
potansiyel suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı risklerinin yönetimi açı-
sından finansal kuruluşların tespitlerini haklı çıkaracak ve finansal kuruluşların müşte-
rileriyle ilgili olarak makul yargılarda bulunmasına izin verecektir. Risk-temelli yakla-
şım, finansal kuruluşların müşterilerle işlem yapmalarını veya potansiyel müşterilerle 
ilişki kurmalarını önleyecek şekilde tasarlanmamalı; bunun yerine, finans kuruluşların 
potansiyel suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı risklerini etkin yönetmele-
rine yardımcı olmalıdır. 

 
1.13 Finansal kuruluşlarca oluşturulan SGAÖ ve TFÖ kontrolleri ne kadar güçlü ve etkin 

olursa olsun, suçlular, yasadışı fonları finans sektörü içerisinde fark edilmeden dev-
retme ve nakletme girişimlerini sürdürecek ve zaman zaman da bunda başarılı ola-
caklardır. Mantıklı bir şekilde tasarlanmış ve etkin bir şekilde uygulamaya konmuş bir 
risk-temelli yaklaşım, tespit edilebilir suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı 
risklerinin yönetiminde uygun ve etkili bir kontrol yapısı sunacaktır. Bununla birlikte, 
kabul edilebilir ölçülerdeki bir risk-temelli yaklaşıma dayanarak uygulamaya konmuş 
kontroller de dahil olmak üzere makul hiçbir kontrolün, suç gelirlerinin aklanması veya 
terörün finansmanına ilişkin tüm olası durumları tam ve eksiksiz tanıyıp teşhis ede-
meyeceği de kabul edilmelidir. Bu nedenlerle, yasa koyucular, yasa uygulayıcılar ve 
yargı makamları; finansal kuruluşların mantık süzgecinden geçirilmiş bir risk-temelli 
yaklaşıma sahip olup olmadıklarını hesaba katmalı ve kararlarında bu hususa gere-
ken önemi vermelidir. Finansal kuruluşların gereken yeterlilikte bir risk-temelli yakla-
şımı uygulamaya koymamaları yüzünden veya risk-temelli bir programın tasarım açı-
sından yetersiz olması nedeniyle riskleri etkin azaltmadıkları durumlarda, yasa koyu-
cular, yasa uygulayıcılar ve yargı makamları ceza uygulamak veya diğer uygun ceza-
i/yasal önlemler de dahil olmak üzere gerekli işlemleri yapmalıdır.  

 
Risk-Temelli Yaklaşımın Potansiyel Faydaları ve Güçlükleri  

 
Faydaları:  

 
1.14 Suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörün finansmanıyla mücadelede risk-temelli 

yaklaşımın benimsenmesi kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün taraflara fayda 
sağlayabilir. Bu yaklaşım, etkin bir şekilde uygulanması halinde, finansal kuruluşlar ve 
düzenleyici makamların, kaynakların kullanımı açısından daha etkili ve etkin olmaları-
nı sağlar ve müşteriler üzerindeki potansiyel yükleri minimize eder. Daha yüksek risk 
tehditlerine odaklanılması, faydalı sonuçların daha etkin bir şekilde elde edilebilmesi 
anlamına gelir.  

 
1.15 Suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörün finansmanıyla mücadele çabaları, riskler 

farklılaşıp arttıkça üzerlerinde uyarlama yapılabilmesini mümkün kılacak şekilde es-
nek de olmalıdır. Aslında, finansal kuruluşlar; kendi organizasyonları, bünyeleri ve ti-
cari faaliyetlerine uyan bir risk-temelli yaklaşım geliştirirken bizzat kendi muhakemele-
ri, bilgileri ve uzmanlıklarını kullanacaklardır.  

 
1.16 Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı riskleri, bütün potansiyel riskleri 

değerlendiren ve yetkili merciler ve finansal kuruluşlar arasında gerçek anlamda işbir-
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liğine dayalı bir düzenleme üzerine kurulu bir risk-temelli süreçle daha etkin bir şekil-
de yönetilebilir. Sözü edilen bu taraflar arasında işbirliği ve anlayış mevcut değilse, 
risk-temelli süreçten de söz edilemez.  

 
1.17 Suç geliri aklayıcılar ve terörist organizasyonlar finans sektörü hakkında hatırı sayılır 

derecede bilgi sahibi olup finansal faaliyetlerini gizlemek ve bunları meşru işlemlerden 
farksız gösterebilmek için akla gelmedik önlemler almaktadırlar. Risk-temelli yakla-
şım, bu suçlularca yürütülen ve tanımlanmış daha üst seviyede riskli faaliyetlere daha 
yoğun bir şekilde odaklandığı için, suçluların finansal kuruluşları kullanabilmelerini 
zorlaştırmak için tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra, risk-temelli yaklaşım, finansal kuru-
luşların, yeni suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı yöntemleri tanımlandık-
ça bunlara daha etkili ve etkin bir şekilde kendilerini ayarlamalarına ve uyum sağla-
malarına imkan sağlar. 

 
Güçlükleri:  

 
1.18 Risk-temelli yaklaşım bütün durumlarda kolay bir seçenek olmayıp gerekli önlemler 

uygulamaya konurken aşılması icap eden engeller mevcut olabilir. Bazı güçlükler, 
bizzat risk-temelli yaklaşımın kullanılmasından kaynaklanabilir. Risk-temelli yaklaşıma 
geçiş sürecinin yol açtığı güçlükler de olabilir. Buna karşın, bu güçlüklerin bir kısmının 
daha etkin bir sistemin uygulamaya konması için fırsatlar sunduğu da görülebilir. Te-
rörün finansmanı konusunda risk-temelli bir yaklaşımın uygulamaya konmasının güç-
lüğü aşağıdaki 1.34 ila 1.38 paragraflarında daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.  

 
1.19 Risk-temelli yaklaşım gerek kamu gerek özel sektör kişi ve kuruluşları açısından 

güçlükler içerir. Böyle bir yaklaşım, hem ülke hem kurum seviyesinde, riskler hakkın-
da bilgi toplanması ve bu bilgilerin yorumlanması, prosedür ve sistemlerin geliştiril-
mesi ve personelin eğitilmesi için gerekli kaynak ve uzmanlığı gerekli kılar. Risk-
temelli yaklaşım, kurum ile sözü edilen prosedür ve sistemlerin alt birimlerindeki uygu-
lamalarda sağlam ve iyi eğitilmiş bir karar alma mekanizmasına ihtiyaç duyar. Bu du-
rum elbette uygulamada daha büyük farklılıkların doğmasına yol açacak; bu da, yeni-
likleri ve daha yüksek uyum sorunlarını beraberinde getirecektir. Bununla birlikte, bek-
lentilere ilişkin olarak bir belirsizliğe, tek tip yasal muamelenin sağlanmasında güçlük-
lere ve bir hesabın açılması ve tutulması için gerekli bilgilerin müşteriler tarafından 
anlaşılamamasına da yol açabilir.  

 
1.20 Risk-temelli bir yaklaşımın uygulanması, finansal kuruluşların riskleri çok iyi anlamala-

rını ve sağlam muhakemede bulunabilmelerini gerektirir. Bu da finansal kuruluşlar i-
çinde, eğitim, istihdam, profesyonel tavsiye alma ve ‘yaparak öğrenme’ de dahil ol-
mak üzere çeşitli yollarla uzmanlık birikiminin oluşumuna ihtiyaç yaratır. Yetkili ma-
kamlarla yapılan bilgi paylaşımı bu sürece her zaman için büyük faydalar sağlayacak-
tır. İyi uygulamalar kılavuzu şartı da bu açıdan çok değerlidir. Yeterli uzmanlığa sahip 
olmadan risk-temelli yaklaşıma girişilmesi, finansal kuruluşların hatalı yargılarda bu-
lunmalarına yol açabilir. Şirketler, riskleri olduğundan daha büyükmüş gibi değerlendi-
rerek kaynaklarını verimsiz kullanabilirler veya riskleri olduğundan daha küçük göre-
rek bünyelerinde zayıflıkların oluşmasına yol açabilirler.  

 
1.21 Finansal kuruluşlar, bazı personellerinin risk-temelli yargıda bulunmaktan hoşlanma-

dığına şahit olabilir. Bu hoşnutsuzluk, kararlar alınırken aşırı temkinli davranılması 
veya alınan bir kararın gerekçesi belgelenirken orantısız süreler harcanması sonucu-
nu doğurabilir. Bu durum, yönetimin muhtelif kademeleri için geçerli olabilir. Bununla 
birlikte, yönetimin riskleri tanıyamadığı veya olduğundan daha küçük değerlendirdiği 
durumlarda, finansal kuruluş içinde uyum için yetersiz kaynakların ayrılmasına izin 
veren bir kültür gelişebilir ve bu da uyum konusunda potansiyel olarak kritik hatalara 
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yol açabilir. Denetçiler, finansal kuruluşun etkin bir karar alma sürecine sahip olup 
olmadığı konusuna daha büyük önem vermelidirler. Bununla birlikte, kurumun toplam 
risk yönetiminin etkinliği örnekleme yoluyla da test edilmeli veya bireysel kararlar bu 
konuda bir araç olarak kullanılmalıdır (bakınız Paragraf 2.47). Diğer yandan, denetçi-
ler, her ne kadar finansal kuruluş düzenli olarak güncellenen uygun risk yönetimi yapı 
ve prosedürlerini oluşturmuş ve ilgili bütün politika, prosedür ve süreçleri harfiyen iz-
lemiş olsa da, bu kurumların bunların oluşturulması sırasında mevcut olmayan ve 
sonradan ortaya çıkan ilave bilgilerin ışığında yanlış kararlar almış olabileceklerini de 
düşünmelidirler.  

 
1.22 Risk-temelli yaklaşımı uygularken, finansal kuruluşların makul ve mantıklı kararlar 

vermelerine fırsat tanınmalıdır. Bu, herhangi iki finansal kuruluşun benimseyeceği uy-
gulamaların ayrıntılarının birbirinin aynısı olmasının düşük bir olasılık olduğu anlamı-
na gelir. Uygulamalar arasında ortaya çıkacak bu potansiyel farklılık, düzenleyici ma-
kamların güvenli uygulama hakkındaki kılavuzları tanımlarken ve yayınlarken daha 
büyük çabalar harcamasını gerektirecek ve uyumun izlemesinden sorumlu denetçiler 
açısından güçlükler doğurabilecektir. İyi uygulama kılavuzu, denetçi eğitimi, sanayi 
çalışmaları ve mevcut diğer bilgi ve malzemelerin varlığı; finansal kuruluşun güvenilir 
risk-temelli kararlar alıp almadığını belirlemede denetçiye yardımcı olacaktır.  

 
Potansiyel faydalar ve potansiyel güçlükler aşağıdaki gibi özetlenebilir:  
 
Potansiyel faydalar:  

• Risklerin ve maliyet-faydaların daha iyi yönetimi, 
• Finansal kuruluşun gerçek ve tanımlanmış tehditlere odaklanması, 
• Zaman içerisinde değişen risklere adapte olabilme esnekliği.  

 
Potansiyel güçlükler:  

• Güvenilir bir risk analizi yapmak için uygun bilgilerin tanımlanması,  
• Kısa vadede geçiş maliyetlerine katlanmak,  
• Güvenilir kararlar verebilecek daha fazla sayıda uzman personele duyulan ihtiyacın art-

ması,  
• Düzenleyici otoritelerin uygulamalardaki potansiyel farklılığa cevap vermek zorunda ol-

maları.  
 

Üçüncü Bölüm: FATF ve Risk-Temelli Yaklaşım  
 
1.23 Belirli bazı finansal kuruluş tipleri veya belirli bazı müşteri, ürün veya işlem tipleri için 

suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı risklerinin birbirinden farklı derece-
lerde olması, FATF Tavsiyelerinin altında yatan önemli bir husustur. FATF Tavsiyele-
rine göre, ülkeler riskleri iki şekilde hesaba katabilir: (a) (sadece) finansal kuruluşlar 
için geçerli olan ve ülkelerin, belirli bazı şartların yerine getirilmesi kaydıyla, bazı du-
rumlarda belirli bazı Tavsiyeleri kısmen veya tamamen uygulamamak serbestisine 
sahip oldukları genel bir risk prensibi mevcuttur; ve (b) riskin derecesine bağlı olarak, 
ülkenin (yüksek risk durumlarında) hesaba katmak zorunda olduğu veya (düşük risk 
durumlarında) hesaba katıp katmamakta serbest olduğu bazı spesifik Tavsiyeler de 
mevcuttur.   

 
Genel Risk Prensibi  

 
1.24 Ülkeler; 5-11, 13-15, 18 ve 21-22 numaralı Tavsiyelerde belirtilen SGAÖ/TFÖ 

önlemlerinin tamamını bütün tiplerdeki finansal kuruluşlara uygulamaya karar verebi-
lir3. Bununla birlikte, bu ülkeler, aşağıda belirtilen iki şarttan birisinin karşılanması ha-
linde, riski kendileri üstlenmeye ve belirli bazı Tavsiyelerin uygulanmasının sınırlandı-
rılmasına da karar verebilir. Sınırlama veya istisnaların benimsenmesi, kesinlikle çok 
sınırlı ve haklı gerekçelerin mevcut olduğu durumlarda söz konusu olmalıdır: 
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 Bir finans faaliyetinin bir gerçek veya tüzel kişi tarafından (nicelik olarak ve mutlak 
kriterler bakımından) zaman zaman veya çok sınırlı olarak gerçekleştirildiği ve bu ne-
denle de suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı4 faaliyetinin gerçekleşti-
rilmesi riskinin çok düşük olduğu durumlarda; ülkeler SGAÖ önlemlerinin uygulanma-
sının – tamamen veya kısmen – gereksiz olduğuna karar verebilir.  

 Çok sınırlı ve haklı gerekçelere dayanan durumlarda ve suç gelirlerinin aklanması ve 
terörün finansmanı riskinin çok düşük olduğunun kanıtlara dayandırılması kaydıyla; 
ülkeler, Kırk Tavsiyenin bir kısmının veya tamamının bazı finans faaliyetlerine uygu-
lanmamasına karar verebilir.  

 
Spesifik Risk Referansları  

 
1.25 Risk temelli yaklaşım, yukarıda değinilen toplam risk prensibine ilave olarak, spesifik 

ve sınırlı yollarla bazı Tavsiyelere eklenmek suretiyle Tavsiyelerin (ve Metodolojinin) 
ayrılmaz bir parçası haline getirilmiştir veya bu Tavsiyelerin özünde yatan bir parçası 
olarak veya bunlarla bağlantılı olarak zaten bulunmaktadır. FATF Tavsiyelerinin kap-
sadığı kurum, işyeri ve meslekler için riskin karşılanması dört temel alanda gerçekleş-
tirilir: (a) Müşteriler İçin Gösterilmesi Gerekli Özen önlemleri (T.5-9); (b) kurumların iç 
kontrol sistemleri (T-15 ve T-22); yetkili makamlarca gerçekleştirilen düzenleme ve 
kontrol yaklaşımı (T.23); ve (d) ülkelerin, finansal kuruluşlara benzer bir şekilde, Se-
çilmiş Finans-Dışı İşyeri ve Mesleklerin (SFDİM) de suç gelirlerinin aklanması ve terö-
rün finansmanı riskini üstlenmesine izin vermeleri (T.12, 16 & 24).   

 
Müşteriler Konusunda Gösterilmesi Gerekli Özen (T.5-9)  

 
1.26 Riskten, çeşitli şekillerde söz edilir:  
 

a. Yüksek Risk - 5 Numaralı Tavsiye uyarınca ülkeler, finansal kuruluşları, yüksek riskli 
müşterilerine ve iş ilişkilerine veya işlemlerine daha fazla özen göstermekle yükümlü 
kılmalıdır. Tavsiye No. 6 (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler) ve No. 7 (Muhabir Bankacılık) 
bu prensibin örnekleri olup bunlar müşteriler konusunda daha fazla özen gösterilme-
sini gerektiren yüksek risk senaryolarıdır.  

b. Düşük Risk – Ülkeler, finansal kuruluşların, müşteriler konusunda gösterilmesi gerekli 
özen konusunda alacakları önlemlerinin boyutuna karar verirken daha düşük riskleri 
de hesaba katmalarına izin verebilirler (bkz. Metodoloji Kriterleri 5.9). Finansal kuru-
luşlar, böylelikle, almaları gereken önlemleri azaltabilir veya basitleştirebilirler (ancak 
tamamen göz ardı edemezler). suç gelirlerinin aklanması/terörün finansmanı riskinin 
daha düşük olduğu yerlere ilişkin iki muhtemel örnek; FATF Tavsiyeleriyle tutarlı şart-
lara tâbi olan ve bu şartlara uyumları denetlenen finansal kuruluşlar ve yasal bilgilen-
dirme şartlarına tâbi olan halka açık şirketlerdir.  

c. Teknolojik yeniliklerden kaynaklanan riskler – 8 numaralı Tavsiye uyarınca ülkeler, 
finansal kuruluşları, yeni veya gelişmekte olan teknolojilerden kaynaklanan ve işlemi 
yapanın adının gizli kalmasını sağlayan risklere özel önem vermekle yükümlü kılabilir.  

d. Risk değerlendirme mekanizması – FATF standartları; yetkili makamların, finansal 
kuruluşların maruz kaldığı risk derecesini ve bu riski nasıl değerlendirdiklerini belirle-
mek ve bunun yanı sıra kurumlar tarafından yapılan tespitleri gözden geçirmek ama-
cıyla finansal kuruluşlar tarafından benimsenen prosedürleri değerlendirecekleri ve 
gözden geçirecekleri yeterli bir mekanizmanın mevcut olmasını bekler. Bu beklenti, 
risk-temelli yaklaşımın uygulandığı bütün alanlar için geçerlidir. Buna ilave olarak, 
yetkili makamların risk-temelli prosedürlere yönelik uygun bir yaklaşım hakkında 
finansal kuruluşlara bazı kurallar yayınladıkları durumlarda; finansal kuruluşların bu 
kuralları gerçekten yerine getirmiş olduklarının tespit edilmesi de önemlidir. Tavsiye-
ler, ülke riskinin de her türlü risk değerlendirme mekanizmasının gerekli bir bileşeni 
olduğunu kabul etmektedir (T.5 ve T.9).  
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Kurumların İç Kontrol Sistemleri (T.15 ve T.22)  
 
1.27 Tavsiye 15 uyarınca, “uygun” iç politika, eğitim ve denetim sistemleri oluşturulurken; 

müşteriler, ürün ve hizmetler, coğrafi bölge ve benzeri öğelerle bağlantılı potansiyel 
suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı riskleri de göz önüne alınmalıdır. 
Tavsiye 15’e ilişkin Yorum Notunda, bir ülkenin, finansal kuruluşların alması gerekli 
önlemleri belirlerken suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı riskleri ile işye-
rinin büyüklüğü hususlarını göz önünde bulundurmasına izin verebileceğini açıkça be-
lirtmektedir. Benzer bir şekilde, kurumun yurtdışı şube ve iştiraklerinin aldığı önlemleri 
değerlendirirken ülke riskinin (ve FATF Tavsiyelerinin uygulanmasını) da hesaba ka-
tılması gerekmektedir (T. 22).  

 
Yetkili Makamlarca Gerçekleştirilen Düzenleme ve Denetlemeler (T.23)  

 
1.28 Tavsiye 23 (Çekirdek Prensiplere tabi olanlar dışındaki finansal kuruluşlar veya para 

veya diğer değerli varlık transferi hizmeti veren şahıslar için) uyarınca, ülkeler, söz 
konusu kurumlara lisans verilmesi veya tescil edilmesi veya bu kurumların SGAÖ ve 
TFÖ amaçlarıyla denetlenmesi ve kontrol edilmesi sırasında, ilgili finans sektöründe 
mevcut suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı riskini de göz önünde bulun-
durabilir. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı riskinin daha düşük oldu-
ğunun kanıtlandığı sektörler için daha az önlem alınabilir. Para veya diğer değerli var-
lık transferi hizmetleri veya para/kambiyo hizmetleri veren şahıslar belirtilen minimum 
standartlara tabidir.  

 
1.29 Tavsiye 23, Çekirdek Prensiplere tabi finansal kuruluşların, suç gelirlerinin aklanması 

ve terörün finansmanı ile mücadele amacıyla, Çekirdek Prensiplerin SGAÖ/TFÖ ile i-
lişkili olan (ve FATF Tavsiyelerinin açıkça kapsanmayan) unsurlarını da – örneğin ku-
rumların tescili - uygulamaları gerektiğini belirtmektedir. Çekirdek Prensipler, bunun 
yanı sıra, riskin değerlendirilmesi ve yönetimi prosedürlerine ilişkin olarak sağlam ve 
güvenilir prensipler de oluşturmakta olup bu zaten iyi tanımlanmış kavramların SGA-
Ö/TFÖ gayretleri için nasıl uygulanabileceğinin üzerinde durulabilir.  

 
Seçilmiş Finans-Dışı İşletmeler ve Meslekler (T.12, 16, 24)  

 
1.30 12 ve 16 No.lu Tavsiyeler kapsamında SGAÖ/TFÖ önlemlerinin SFDİM için uygulan-

ması sırasında, ülkeler, finansal kuruluşlara verilen izne benzer bir şekilde, SDFİM’in 
de müşteriler konusunda gösterilmesi gerekli özen, iç kontroller, vs. seviyesine karar 
verirken suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı risklerini de hesaba katma-
larına izin verebilir5.  

 
1.31 Düzenleme ve izlemeyle (T.24) ilişkili olarak, ülkeler, belli bir SFDİM sektöründe suç 

gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinin garanti edilmesi için  
gerekli önlemlerin boyutuna karar verirken, bu sektörlerdeki suç gelirlerinin aklanması 
ve terörün finansmanı riskini de göz önünde bulundurabilir (yüksek riske sahip olduk-
ları sabit olan kumarhaneler dışında). suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansma-
nı konusunda düşük riskin mevcut olduğu kanıtlanmış olan ülkeler daha az izleme ön-
lemine tâbi tutulabilirler6. 

 
Diğer Tavsiyeler  

 
1.32 Terörün Finansmanı Hakkında FATF’ın Dokuz Özel Tavsiyesine ilişkin olarak, kâr-

amaçlı olmayan SR VIII işlemleri de terörün finansmanı riskinin hesaba katılması ge-
rektiğini7 ve münferit ulusal sektörlerin çeşitliliği ve bu sektörleri oluşturan parçaların 
teröristlerce kötüye kullanılmaya farklı derecelerde açık olduğu düşünüldüğünde, kâr-
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amaçlı olmayan sektörlere yönelik terör tehdidiyle mücadelede hedeflenmiş bir yakla-
şımın şart olduğunu da kabul etmektedir. Aynı şekilde, SRIX’u destekleyen en iyi uy-
gulamalar, ülkelerin çabalarını değerlendirilmiş risk ve tehdit değerlendirmelerine o-
turtmaya teşvik etmektedir. Risk, SR VII’yi destekleyen metodolojide de ele alınmış 
olup bu metodolojiye göre, gönderen (lehtar) finansal kuruluşların, işlemi asıl yapan 
hakkında tam bir bilginin bulunmadığı elektronik fon transferlerin belirlenmesi ve yö-
netilmesine yönelik etkin risk-temelli prosedürler benimsemeleri şart koşulmuştur.  

 
1.33 25 Numaralı Tavsiye, finans sektörü ve SFDİM’lere yeterli geri beslemenin yapılma-

sını zorunlu kılmaktadır. Bu geri besleme, kurum ve işyerlerinin suç gelirlerinin ak-
lanması ve terörün finansmanı risklerini daha büyük kesinlikle ve doğrulukla değer-
lendirmesine ve risk programlarını buna göre ayarlamasına yardım etmektedir. Dola-
yısıyla, bu da şüpheli işlem raporlarının daha kaliteli bir şekilde düzenlenmesini daha 
büyük bir olasılık haline getirecektir. Geri beslemenin çabuk ve doğru içerikle yapıl-
ması genel olarak ülke ve sektör çapındaki risklerin değerlendirilmesinde temel bir 
girdi olmasının yanı sıra etkin bir risk-temelli yaklaşımın uygulamaya konmasıyla da 
yakından ilişkilidir.  

 
Terörün finansmanına risk-temelli yaklaşımın uygulanabilirliği 

 
1.34 Terörün finansmanına karşı risk-temelli bir yaklaşım uygulaması, suç gelirlerinin 

aklanmasına karşı kullanılan risk-temelli yaklaşımla hem benzerlikler hem de farklılık-
lar arz eder. Bunların her ikisi de riskin tanımlanması ve değerlendirilmesi için bir sü-
reç gerektirir. Bununla birlikte, terörün finansmanı olgusunun karakteristiği gereği iliş-
kili risklerin değerlendirilmesi zor olabilir ve terörün finansmanında kullanılan işlemle-
rin nispeten düşük değerli olması veya fonların yasal yollarla da gelebilmesi nedeniyle 
uygulama stratejileri güçlükler içerebilir.  

 
1.35 Terörist faaliyetlerin finansmanında kullanılan fonlar suç sayılan faaliyetlerden elde 

edilebileceği gibi yasal kaynaklardan da gelebilir ve fonlama kaynaklarının yapısı te-
rörist organizasyonun tipine göre farklılık gösterebilir. Fonların suç sayılan faaliyetler-
den elde edildiği durumlarda, şüphe konusu faaliyet nihayetinde terörün finansmanı 
veya bununla ilişkili olarak tanımlanmasa da, suç gelirlerinin aklanmasının tanınma-
sında kullanılan geleneksel izleme mekanizmaları terörün finansmanı durumları için 
de uygun düşebilir. Teröristlerin finansmanıyla bağlantılı işlemlerin, risk-temelli yakla-
şım uygulandığında suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin olarak genelde minimum riske 
sahip olarak değerlendirilen çok düşük meblağlı işlemler olabileceği unutulmamalıdır. 
Fonların yasal kaynaklardan geldiği durumlarda, bunların terörist amaçlarla kullanıla-
bileceğinin teşhis edilmesi daha da zor olabilir. Bunlara ilave olarak, teröristlerin hare-
ketleri, amaçlarını geliştirmekte kullanacakları malzeme ve hizmetlerin (her yerde bu-
lunabilen kimyasallar, motorlu araç, vs.) tedariki gibi son derece aleni ve dış görünüm 
itibariyle masumane olabilir; gizlenen tek gerçek, satın alınan bu malzeme ve hizmet-
lerin kullanım amacıdır. Bu nedenlerle, gerek suç faaliyetlerinden elde edilen terörist 
fonlar gerek meşru kaynaklardan elde edilen fonlar itibariyle, terörün finansmanıyla i-
lişkili işlemler geleneksel suç gelirlerinin aklanması ile aynı özelliklere sahip olmayabi-
lir. Bununla birlikte, her halükarda, finansal kuruluş işleme konu suç faaliyetinin tipinin 
veya niyetlenilen terörist amacın belirlenmesinden sorumlu değildir; finansal kurulu-
şun bütün rolü şüpheli faaliyeti bildirmekten ibarettir. Finans İstihbarat Birimi (FİB) ve 
yasa uygulayıcı makamlar bunun üzerine meseleyi daha ayrıntılı olarak inceleyecek 
ve terörün finansmanıyla bir bağlantının olup olmadığına ancak bundan sonra karar 
verecektir.  

 
1.36 Bu nedenle, finansal kuruluşların, potansiyel terörün finansmanı işlemlerini, terörün 

finansmanı tipolojileri hakkında herhangi bir rehberlik hizmeti almadan veya resmi 
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makamlar tarafından temin edilecek spesifik istihbarata dayanarak hareket etmeden 
tespit edebilmesi ve tanımlayabilmesi, potansiyel suç gelirlerinin aklanması ve diğer 
şüpheli faaliyetlerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha zordur. İlgili ülkeden sağ-
lanacak rehberlik ve tipolojiler olmadan yapılacak tespit çabaları, muhtemelen, sade-
ce teröristlerin faaliyette olduklarının bilindiği ülke veya coğrafi bölgelere veya mevcut 
diğer sınırlı tipolojilere (bunların birçoğu suç gelirlerinin aklanmasında da kullanılan 
tekniklerin göstergesidir) odaklanan bir izleme çalışması üzerine oturacaktır.  

 
1.37 Belirli bazı bireyler, organizasyonlar veya ülkelerin terörün finansmanı yaptırımlarına 

konu olmaları halinde; kurumların uymakla zorunlu oldukları kural ve yükümlülükler ve 
ilgili birey, organizasyon veya ülkelerin listeleri münhasıran ülkeler tarafından belirle-
nir ve bunlar bir risk fonksiyonu olarak kabul edilmezler. Fonların veya finans hizmet-
lerinin bir hedefe veya bu hedefin bir temsilcisine kullandırılması durumunda, bu tür 
yaptırımların ihlâl edilmesi, cezalandırılması gereken bir suç oluşturabilir ve yaptırım-
larla cezalandırılması gerekir.  

 
1.38 Bu nedenlerle, bu Kılavuz, terörün finansmanına karşı risk-temelli bir yaklaşımın 

uygulanması konusunu kapsamlı bir şekilde ele almamıştır. Risk-temelli yaklaşımın 
makul ölçülerde uygulanabilir olduğu durumlarda uygulanması açık bir şekilde tercih 
sebebidir, ancak terörün finansmanı için kullanılan yöntemlere ve tekniklere ilişkin 
daha kapsamlı bir göstergeler setinin tanımlanabilmesi için kilit paydaşlarla daha ileri 
düzeyde yapılacak danışmalara ihtiyaç duyulmaktadır; bu şekilde tanımlanacak gös-
tergeler de terörün finansmanı risklerinin değerlendirilmesi ve bu risklerin azaltılması 
amacına yönelik stratejilere bir faktör olarak dahil edilebilir. Finansal kuruluşlar, ancak 
bu şekilde, terörün finansmanına karşı risk-temelli süreçlerini daha fazla geliştirerek 
uygulamaya koyacakları ilave bir temele sahip olacaklardır.  

 
Risk-temelli yaklaşıma yönelik sınırlamalar 

 
1.39 Risk-temelli yaklaşımın uygulanamayacağı veya sınırlı olarak uygulanabileceği 

durumlar vardır. Başka bazı durumlarda da risk-temelli yaklaşım, herhangi bir şart ve-
ya sürecin başlangıç evresinde uygulanamazken daha sonraki evrelerde uygulanabi-
lir. Risk-temelli yaklaşıma yönelik sınırlamalar, genellikle, belirli önlemlerin benim-
senmesini emreden yasal veya düzenleyici makamların koyduğu şartların bir sonucu-
dur.  

 
1.40 Tanımlanan gerçek veya tüzel kişilerin malvarlıklarının dondurulması şartları–bu 

şartların mevcut olduğu ülkelerde–her türlü risk değerlendirmesinden bağımsızdır. 
Malvarlığının dondurulması şartı mutlak olup risk-temelli bir süreçten herhangi bir şe-
kilde etkilenmez. Benzer bir şekilde, potansiyel şüpheli işlemlerin teşhisi risk-temelli 
yaklaşımla desteklenip ilerletilebilirken, bu teşhis yapıldıktan sonra şüpheli işlemlerin 
rapor edilmesi risk-temelli yaklaşımın sahasına girmez.  

 
1.41 Müşteri konusunda gösterilmesi gerekli özenin çeşitli bileşenleri mevcuttur – iş 

ilişkilerinin amaçları ve niyetlenilen doğası hakkında bilgi toplamak ve devam etmekte 
olan “gerekli özen” çalışmalarını yürütmek amacıyla bilgi toplayarak müşterilerin ve iş-
lemlerin gerçek faydalanıcılarının kimliklerinin tespiti ve doğrulanması. Bu bileşenler-
den müşteri kimliklerinin tespiti ve doğrulanması, risk-temelli yaklaşımın benimsenmiş 
olup olmadığına bakılmaksızın yerine getirilmesi zorunlu şartlardır. Bununla birlikte, 
müşteriler konusunda gösterilmesi gerekli özenin bütün bileşenleriyle ilişkili olarak, 
makul ölçülerde uygulamaya konmuş bir risk-temelli yaklaşım, gerek duyulan bilginin 
düzey ve miktarının ve bu minimum standartların karşılanmasında kullanılacak asgari 
mekanizmaların belirlenmesini mümkün kılabilir. Bu tespit yapıldıktan sonra, müşteri 
konusunda gösterilmesi gerekli özene yönelik olarak elde edilen kayıt ve dokümanla-
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rın yanı sıra işlem kayıtlarının da tutulması zorunluluğu risk seviyelerine bağımlı de-
ğildir.  

 
1.42 Ülkeler, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı risklerinin daha düşük 

olduğu durumlarda finansal kuruluşların da daha düşük veya basitleştirilmiş önlemler 
uygulamalarına müsaade edebilirler. Buna karşın, bu daha düşük veya basitleştirilmiş 
önlemler müşteriler konusunda gösterilmesi gerekli özenin bütün yönleri için uygu-
lanmak zorunda değildir. Bunun da ötesinde, bu istisnaların belli şartların karşılanma-
sına tâbi olduğu durumlarda bu şartların gerçekten var olduğunun doğrulanması ve 
eğer söz konusu istisna belli bir eşiğin altı için geçerliyse işlemlerin bu eşiği aşmamak 
amacıyla yapay bölünmesine engel olacak önlemlerin tesis edilmiş olması gerekir. 
Buna ilave olarak, riskin yeterli düzeyde değerlendirilebilmesi için müşterinin yeri ve 
hesabın amacı gibi müşteri kimliğinin ötesindeki bilgilere de ihtiyaç duyulabilir. Bu, 
tekrar tekrar gözden geçirilecek bir süreç olacaktır: bir müşteri hakkında edinilen ön 
bilgi daha ileri gidilip gidilmeyeceğine karar verilmesinde yeterli olmalıdır, bunun ya-
nında müşterilerin izlenmesi de birçok durumda ilave bilgi sağlayacaktır.  

 
1.43 Olağandışı ve bu nedenle de şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için müşterilerin bir 

şekilde izlenmesi gerekir; bu izleme, ortaya konan risklere bağlı olarak, otomatik, 
manüel, istisna raporların gözden geçirilmesi veya kabul edilebilir seçeneklerin bir bir-
leşimi şeklinde olabilir. Düşük riskli müşterilerde bile, bu müşterilerce gerçekleştirilen 
işlemlerin kabullenilen düşük risk profiline uyduğunun doğrulanması ve eğer uymu-
yorsa müşterinin risk notunun uygun bir şekilde güncellenmesine yönelik bir sürecin 
başlatılması için izleme gereklidir. Buna paralel bir şekilde, bazı müşterilere yönelik 
riskler, ancak söz konusu müşteri bir hesap üzerinden işlem yapmaya başladığında 
veya finansal kuruluşla ilişkilerinin gelişimi sürecinde belirginlik kazanabilir. Bu keyfi-
yet, müşteri işlemlerinin uygun ve mantıklı bir şekilde izlenmesini, uygun şekilde ta-
sarlamış risk-temelli bir yaklaşımın temel bir bileşeni haline getirir; ancak bu izlemenin 
bütün işlemler, hesaplar veya müşteriler için birbirinin tıpatıp aynı olmayacağının da 
bu bağlamda anlaşılması gerekir. Bunun yanı sıra, suç gelirlerinin aklanması veya te-
rörün finansmanı konusunda fiili bir risk mevcutsa, bu durum daha yüksek bir risk se-
naryosu kapsamında değerlendirilebilir ve böyle bir durumda herhangi bir eşiğin veya 
istisnanın var olup olmadığına bakılmaksızın artırılmış özen tedbirleri uygulamaya 
konabilir.  

 
Risk-Temelli Denetleme ile Risk-Temelli Politika ve Süreçlerin Birbirinden Ayrılması  

 
1.44 Finansal kuruluşlardaki risk-temelli politika ve süreçler, risk-temelli denetimden 

ayrılmalıdır. Basel Çekirdek Prensiplerine yapılan 2006 revizyonunda da ayrıntılı bir 
şekilde açıklandığı gibi, kaynakların münferit finansal kuruluşların karşı karşıya bu-
lunduğu riskler göz önünde bulundurularak tahsis edilmesi denetim uygulamalarında 
genel kabul görmüş bir esastır8. Düzenleyici makamlar tarafından denetim kaynakla-
rının dağıtımına karar verilmesi amacıyla benimsenen metodoloji; odaklanılan ticari 
faaliyet, risk profili ve iç kontrol ortamını kapsamalı ve finansal kuruluşlar arasında 
yapılacak ilgili karşılaştırmalara izin vermelidir. Kaynakların nasıl dağıtılacağına karar 
verilmesinde kullanılan metodoloji, münferit finansal kuruluşların maruz kaldığı riskle-
rin yapısı, önemi ve kapsamını tam yansıtacak şekilde devamlı olarak 
güncellenmelidir. Sonuç olarak, kaynakların dağıtımı konusundaki bu 
önceliklendirme, denetleme faaliyetini yerine getiren kişi ve kurumların daha yüksek 
suç gelirlerinin aklanması riski içerdiği değerlendirilen faaliyetlerle iştigal eden 
finansal kuruluşlara düzenleme konusunda daha fazla önem vermeye itecektir.  

 
1.45 Bununla birlikte, denetçilerin işlerinin önceliklendirilmesinde hesaba katılan risk 

faktörlerinin sadece üstlenilen işin doğasında bulunan riske değil, aynı zamanda bu 
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risklere karşı uygulamaya konan risk yönetimi sistemlerinin nitelik ve etkinliğine de 
bağlı olacağının altı çizilmelidir.  

 
1.46 Basiretli düzenleyici organların, finansal kuruluşların risk yönetimi kontrollerinin 

niteliğine dair bir değerlendirmeyi zaten yapıyor olmaları gerekir; risk yönetimi kontrol-
lerine yönelik bu değerlendirmelerin, hiç olmazsa kısmen, suç gelirlerinin aklanması 
ve terörün finansmanına yönelik risk değerlendirmelerinin bilgilendirilmesinde de kul-
lanılmasını beklemek son derece makuldür (yukarıdaki 1.26 Numaralı Paragrafa da 
bakınız). Düzenleyici organların denetleme görevlerini önceliklendirmede göz önünde 
bulundurmak isteyebilecekleri bir değerlendirme örneği Ek 2’de verilmektedir. 

 
Özet Kutusu: 

Ülke-düzeyinde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına karşı risk-temelli yaklaşım: 
başarı için kilit öğeler 
 

• Finansal kuruluşlar ve düzenleyici organlar, tehditler hakkında güvenilir ve hukuki bir sürece 
temel oluşturabilecek bilgilere erişim hakkına sahip olmalıdır. 

• Politika yapıcılar, yasa uygulayıcılar, düzenleyici makamlar ve özel sektör arasında yapılacak 
işbirliği düzenlemelerine vurguda bulunulmalıdır.  

• Makamların, risk-temelli yaklaşımın riskin bütün unsurlarını yok edeceğini resmi olarak 
tanımaları gerekir.  

• Finansal kurumların, sorumlulukları doğrultusunda hareket ettikleri ve yeterli iç sistem ve 
kontrolleri uygulamaya koydukları durumlarda kendilerine dönük herhangi bir yasal yaptırım 
uygulanmasından korkmadıkları bir atmosfer yaratmak resmi makamların sorumluluğunda-
dır. 

• Yasa koyucular ve düzenleyici organların denetim personeli, gerek denetim personeli gerek 
finansal kuruluşlarca uygulandığı şekliyle, risk-temelli yaklaşım konusunda iyi eğitilmiş olma-
lıdır.  

• Ülke çapında benzer sektörlere uygulanan şartlar ve denetime yönelik gözetim faaliyetleri 
birbiriyle tutarlı olmalıdır.    

 
   

İkinci Bölüm: Resmi Makamlar İçin Kılavuz 
 

Birinci Kısım: Risk temelli yaklaşımın yaratılmasında üst-seviye prensipler  
 
2.1 Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına karşı risk-temelli bir yaklaşımın 

yaratılması, yetkili makamların ve finansal kuruluşların kaynaklarını maksimum etkin-
likle kullanmalarına olanak sağlayacaktır. Bu bölüm, risk-temelli bir yaklaşım tasarla-
nırken ülkelerin göz önünde bulundurmaları gereken beş üst-seviye prensibi tanım-
lamaktadır. Bu prensiplerin iyi uygulama için genel bir çerçeve çizdikleri de söylenebi-
lir.  

 
2.2 Bu bildiride tanımı yapılan beş prensip, SGAÖ/TFÖ rejimlerinin iyileştirilmesi 

çabalarında ülkelere yardımcı olmak niyetiyle hazırlanmıştır. Bunlar, standart birer re-
çete olarak alınmamalı ve iyi düşünülerek ve ilgili ülkenin içinde bulunduğu şartlara 
uygun bir şekilde uygulamaya konulmalıdır. Örneğin, bu bildiride sunulan düşünceler 
finans hizmetleri sektörünün özel sektörün bir parçası olduğu varsayımına dayandı-
rılmıştır; ne var ki birçok ülkede finansal kuruluşların en azından bir kısmı devletin 
mülkiyetindedir.  

 
Birinci prensip: Tehdit ve zayıflıkların anlaşılması ve yanıtlanması: ülke çapında  

 risk değerlendirmesi 
  
2.3 Suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörün finansmanıyla mücadelede risk-temelli bir 

yaklaşımın başarıyla uygulamaya konulması, mevcut tehdit ve zayıflıkların anlaşılma-
sına bağlıdır. Ulusal düzeyde bir risk-temelli yaklaşımı uygulamak isteyen ülkeler, 
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kendilerine yönelik risklerin ulusal düzeyde iyi anlaşılmasından büyük faydalar sağla-
yacaktır. Ülke çapında bir risk değerlendirmesi yapılması bu anlayışı temin edebilir.  

 
2.4 Ulusal risk değerlendirmeleri, her ülkenin içinde bulunduğu şart ve koşullara uygun 

olarak yapılmalıdır. Yetkili makamların yapılanması ve finans hizmetleri sektörünün 
yapısı dâhil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı, her bir ülkenin risk değerlendirmesi 
olduğu kadar ulusal bir değerlendirmenin nasıl uygulamaya konulacağı hakkındaki 
kararı da birbirinden tamamen farklı olacaktır. Yapılacak ulusal değerlendirme tek 
resmi dokümandan oluşmak zorunda değildir. Bu değerlendirmenin spesifik bir hede-
fe ulaşmak üzere tasarlandığı unutulmamalıdır. Arzu edilen bu hedef ise, ulusal dü-
zeyde sorumluluk ve kaynakların dağıtımına ilişkin kararların, risklerin kapsamlı ve 
güncel bir şekilde anlaşılıp kavranmasına dayandırılmasıdır. Yetkili makamlar, özel 
sektörle görüş alışverişinde bulunarak, bu hedefin nasıl gerçekleştirebileceğini ve bu-
nu yaparken suç geliri aklayıcılar, terörizme finansman sağlayanlar ve diğer suçluların 
finans sistemlerindeki zayıflıklar hakkında bilgi sahibi olması sonucunu doğuracak 
risklerin de hesaba katılması hususlarını göz önünde bulundurmalıdır.   

 
İkinci prensip: Risk-temelli bir yaklaşımın uygulanmasını destekleyen yasal/  
düzenleyici çerçeve 

 
2.5 Ülkeler, mevcut yasal ve düzenleyici çerçevelerinin risk-temelli yaklaşımın uygulan-

masını kolaylaştırıcı olup olmadığını göz önünde bulundurmalıdır. Mümkünse, 
finansal kuruluşlara uygulanan yükümlülükler, ulusal risk değerlendirmesinden elde 
edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak revize edilmelidir.  

 
2.6 Risk-temelli yaklaşım, finansal kuruluşların yerine getirmek zorunda olduğu hususla-

rın açıkça ifade edilmemesi anlamına gelmez. Bununla birlikte, risk-temelli yaklaşım 
kapsamında, finansal kuruluşların kendi risk değerlendirmelerine uygun yanıtlar veren 
politika ve prosedürlerin uygulanması konusunda belli bir esneklik tanınmalıdır. Aslın-
da, benimsenen standartlar herhangi bir finansal kuruluş/işyerinin risklerine uygun 
düşecek şekilde ilave tedbirlerle söz konusu duruma uyumlu hale getirilebilir ve/veya 
düzeltilebilir. Ancak politika ve prosedürlerin risk düzeyine bağlı olarak farklı ürün, 
hizmet, müşteri ve konumlara esnek bir şekilde uygulanabilmesi, bu politika ve pro-
sedürlerin açık ve net bir şekilde tanımlanmasına gerek olmadığı anlamına gelmez.  

 
2.7 Temel asgari SGAÖ şartları, risk-temelli yaklaşımla birlikte var olabilir. Aslına 

bakılırsa, riskin gerektirdiği durumlarda desteklenebilme özelliğiyle birlikte düşünüldü-
ğünde, makul ölçülerde belirlenmiş asgari standartlar risk-temelli SGAÖ/TFÖ şartları-
nın özünde mevcut olmalıdır. Bununla birlikte, bütün müşterilere tamamen mekanik 
bir şekilde yasal ve düzenleyici şartların uygulanması yerine, bu standartlar so-
nuç/hedef-odaklı (suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı faaliyetleriyle cay-
dırma, tespit ve bildirim yoluyla mücadele edilmesi) olmalıdır.  

 
Üçüncü Prensip: Risk-temelli yaklaşımın uygulanmasını destekleyecek bir  
denetim çerçevesinin tasarımı 
 

2.8 Yetkili makamlara finansal kuruluşların SGAÖ/TFÖ kontrollerini yapma sorumluluğu 
verildiği durumlarda, ülkeler, bu makamların denetim amacıyla risk-temelli bir yakla-
şımı uygulamaya koymak için gerekli yetkiyle donatılıp donatılmadığını göz önünde 
bulundurmak isteyebilirler. Düzenleyici kurumlara ilişkin ayrıntılı ve açıklayıcı kurallara 
gereksiz ölçülerde bağımlı kalınması bu konuda var olabilecek engeller arasında sa-
yılabilir. Bu şartlar da söz konusu düzenleyici makamın gücünü veren yasalardan 
kaynaklanabilir.  
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2.9 Yasa koyucuların ve düzenleyici organların, mümkünse, finansal kuruluşların suç 
gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik kontrollerinin de-
netiminde risk-temelli bir yaklaşım benimsemeleri gerekir. Bu; finansal faaliyet tipleri-
nin, bu faaliyetlerde bulunan finans ve finans-dışı kurumların ve bu kurumların maruz 
kaldığı suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı risklerinin tam ve kapsamlı bir 
şekilde anlaşılmasının üzerine oturtulmalıdır. Yasa koyucular ve düzenleyici organlar; 
risklerin nerede bulunduğu, bu risklere en çok hangi kurumların maruz kaldığı ve di-
ğer faktörlere ilişkin genel değerlendirmelerine bağlı olarak muhtemelen kaynaklarını 
önceliklendirmek durumunda kalacaklardır.  

 
2.10 SGAÖ/TFÖ ile ilişkili olanlar dışındaki sorumluluklara sahip düzenleyici organlar, bu 

riskleri, düzenleyicinin daha geniş görevlerinden doğan diğer risk değerlendirmeleri-
nin yanı sıra göz önünde bulundurmak zorunda kalacaklardır.  

 
2.11 Bu tür risk değerlendirmeleri, denetleme programında - sınırlı kaynakların en büyük 

etkiyi elde edecek şekilde kullanımı maksadıyla - kaynaklarını uygulayacağı yerlerin 
seçiminde düzenleyici organa yardımcı olmalıdır. Risk değerlendirmesinin sonucun-
da, düzenleyici organın risklerle başa çıkmak için yeterli kaynağa sahip olmadığı ka-
naatine de varılabilir9. Böyle durumlarda, düzenleyici organ, kabul edilemez nitelikteki 
bakiye risklerin yönetimi veya bunların şiddetinin azaltılması amacıyla ilave kaynak 
elde etmek veya başka stratejiler benimsemek zorunda kalabilir.  

 
2.12 Denetim amacıyla risk-temelli bir yaklaşımın uygulanması, denetlemeyi yapan 

düzenleyici organların personelinin, risk-temelli yaklaşımı benimsemiş bir finansal ku-
ruluşun personelinden beklenene benzer şekilde prensiplere-dayalı kararlar alabilme-
sini gerektirir. Bu kararlar, finansal kuruluşların suç gelirlerinin aklanması ve terörün 
finansmanıyla mücadele amaçlı düzenlemelerinin yeterliliğini kapsayacaktır. Aslında, 
düzenleyici organlar, denetime yönelik risk-temelli bir yaklaşımın uygulanmasında 
personelini en iyi nasıl eğitebileceği konusunun üzerinde durmayı düşünebilir. Dene-
tim personelinin; risk-temelli yaklaşımın genel prensiplerinin ve bunların muhtemel 
uygulama yöntemlerinin neler olduğu ve bir finansal kuruluş tarafından uygulandığın-
da risk-temelli yaklaşımın nasıl göründüğü konularında iyi bilgilendirilmeleri gereklidir.  

 
Dördüncü Prensip: Asli aktörlerin tanımlanması ve tutarlılığın garanti edilmesi 

 
2.13 Ülkeler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede risk-temelli 

yaklaşımı benimserken asli aktörlerin kimler olduğu üzerinde düşünmelidir. Bu aktör-
ler, ülkeden ülkeye farklılık gösterecektir. Bu taraflar arasında sorumluluğun en etkin 
nasıl paylaşılabileceği ve bilginin en iyi etkiyi gösterecek şekilde nasıl paylaşılabile-
ceği konuları üzerinde düşünülmelidir. Örneğin; suç gelirlerinin aklanması ve terörün 
finansmanına karşı risk-temelli yaklaşımın nasıl uygulamaya konacağı konusunda 
finans hizmetleri sektörüne yol gösterici rolünü en iyi hangi kurum veya kurumlar üst-
lenebilirler.  

 
2.14 İlgili taraflar listesinin aşağıdakileri içerdiği düşünülebilir:  
 

• Hükümet – yasama, yürütme ve yargı organlarını ve erklerini içerebilir.  
• Yasa uygulayıcı kurumlar – polis, gümrük, vb. içerebilir.  
• Finans İstihbarat Birimi (FİB), güvenlik hizmetleri, benzer diğer organizasyonlar, 

vb. 
• Finans hizmetlerini düzenleyici organlar.  
• Özel sektör – finans hizmeti veren şirketleri, profesyonel hizmetler veren şirketleri 

(muhasebeciler ve avukatlar gibi), sektör kuruluşlarını, vb. içerebilir. 
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• Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele amacıyla alınan 
kamusal düzenlemeler, nihayetinde yasalara uyan insanları korumak amacıyla ta-
sarlanmıştır. Bununla birlikte, bu düzenlemeler, finans hizmetleri veren şirketlerin 
müşterileri için yük de oluşturabilirler.  

• Diğerleri – risk-temelli yaklaşıma destek veren kavramsal temele katkısı olabile-
cek bir konumda bulunan aktörler; bunlar akademik çevreler ve medyayı içerebilir.  

  
2.15 Hükümetlerin, bu paydaşların bazıları üzerinde diğerlerine göre daha etkin bir nüfuza 

sahip olabileceği açıktır. Bununla birlikte, hükümetler, bütün paydaşların suç gelirleri-
nin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük çabaları desteklemeye 
nasıl özendirilebileceğini değerlendirebilecek bir konuma da sahip olacaktır.  

 
2.16 Bunlara ilave bir başka unsur ise, hükümetlerin risk-temelli yaklaşımın uygunluğunun 

yetkili makamlarca tanınması konusunda oynayacakları rol olacaktır. Bu rol, ilgili ma-
kamların risk-temelli yaklaşım hakkında aşağıdaki konularda net ve tutarlı açıklamalar 
yapmalarıyla desteklenebilir:  

 
• Finansal kuruluşların, düşük ve yüksek riskleri de göz önünde bulundurarak iç sis-

tem ve kontrollerine, makul ölçülerde olduğu sürece, esneklik kazandıracak şekil-
de hareket etmelerinin beklenebileceği. Bununla birlikte, risk seviyesinden bağım-
sız olarak geçerliliğe sahip olan asgari yasal ve düzenleyici şartlar ve unsurlar da 
mevcuttur; örneğin, şüpheli işlemlerin bildirimi ve müşteriler konusunda gösteril-
mesi gerekli özen konusunda asgari standartlar.  

• Finansal kuruluşların suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanını tespit et-
me ve engel olma yeteneklerinin bazı durumlarda zorunlu olarak sınırlı olabileceği 
ve risk faktörleri hakkındaki bilginin her zaman güvenilir ve serbestçe erişilebilir 
olmayabileceğinin kabulü. Bu nedenlerden dolayı, suç gelirlerinin aklanması ve te-
rörün finansmanı konusunda kontrollere sahip finansal kuruluşların neler başara-
bileceği konusunda makul politika ve denetim beklentilerinin mevcut olması gere-
kir. Finansal kuruluşlar, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konusunda makul 
ve üzerinde düşünülmüş adımlar atmak için iyi niyet çerçevesinde hareket etmiş, 
kararlarının arkasında yatan gerekçeyi belgelendirmiş ve bunlara rağmen bir suç-
lu tarafından suistimal edilmiş olabilir.  

• Bütün yüksek risk durumlarının birbirinin aynı olmayacağı ve bunun sonucu olarak 
da her zaman aynı tipte ilave özen gerektirmeyeceğinin kabulü. 

 
Beşinci Prensip: Kamu ve özel sektör arasında bilgi alışverişi  

 
2.17 Kamu ve özel sektör arasında etkin bilgi alışverişi, ülkelerin suç gelirlerinin aklanması 

ve terörün finansmanıyla mücadele stratejilerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır. 
Bu bilgi paylaşımı, birçok durumda, özel sektörün kendisine daha önceden hükümet-
çe verilen istihbarata dayanarak elde ettiği bilgileri yetkili makamlara sunmasına ola-
nak sağlayacaktır.  

 
2.18 Yasa uygulayıcı devlet kuruluşları olsun, düzenleyici veya diğer kuruluşlar olsun 

bütün resmi makamlar, finansal kuruluşların suç gelirlerinin aklanması ve terörün fi-
nansmanıyla mücadeleye dönük risk-temelli yaklaşımı uygulamaları esnasında bilgi-
lendirilmiş kararlara varmalarına yardımcı olabilecek bilgilere imtiyazlı erişim hakkına 
sahiptirler. Buna benzer bir şekilde, finansal kuruluşlar da her gün çok büyük sayıda 
müşteriyle düzenli olarak işlemler yapar ve bu sayede müşterilerinin ticari faaliyetlerini 
oldukça iyi anlayabilecek bir konumdadır. Kamu ve özel kuruluşların, suç gelirlerinin 
aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye yardımcı olması bakımından hangi 
bilgilerin değerli olduğunun tespiti ve bu bilgilerin zamanında ve etkin bir şekilde nasıl 
paylaşılabileceği konularında işbirliği içinde hareket etmeleri arzu edilir.  
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2.19 Bu konuda daha üretken olabilmek için, kamu ve özel sektör arasında bilgi paylaşı-
mına, resmi makamların kendi aralarında doğru ve muntazam bilgi paylaşımında bu-
lunmaları da eşlik etmek zorundadır. FİB’ler, denetçiler ve yasa uygulayıcı devlet ku-
ruluşları elde edilen sonuçlar ve zayıflıklar konusundaki bilgi ve geri beslemeyi kendi 
aralarında paylaşabilmeli ve bu sayede özel sektöre birbiriyle tutarlı ve anlamlı girdiler 
sunulabilmelidir. Elbette, resmi makamların elindeki hassas bilgilerin çok fazla yayıl-
masının önlenmesi amacıyla ne gibi önlemlerin gerekli olduğu ilgili bütün taraflarca 
düşünülmesi gerekli bir husustur. 

 
2.20 İlgili paydaşlar, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede hangi 

bilgilerin faydalı olduğunun iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla aralarında etkin bir 
diyalogun sürdürülmesi için çaba sarf etmelidir10. Örneğin; kamu ve özel sektör ara-
sında paylaşılması faydalı olacak bilgi tipleri – eğer varsa – şunları içerir:  

 
• Ülke riskine ilişkin değerlendirmeler. 
• Suç geliri aklayıcılar ve teröristlerin finans sistemini kötü amaçları için nasıl kul-

landıklarına ilişkin tipolojiler veya değerlendirmeler.  
• Şüpheli işlem bildirimleri ve ilgili diğer raporlar hakkında geri besleme.  
• Hedeflenmiş tasnif dışı istihbarat bilgileri. Belli bazı durumlarda ve uygun önlemle-

rin alınması kaydıyla, resmi makamların hedeflenen gizli bilgileri de finansal kuru-
luşlarla paylaşması doğru olabilir.  

• Mal varlıkları dondurulması gereken ülke, kişi veya organizasyonlar.  
 

2.21 Resmi makamlar, hangi bilgilerin uygun ve faydalı bir şekilde paylaşılabileceğini 
belirlerken, finans hizmetleri sektörüne, resmi makamlardan alınan bilgilerin sadece 
bilgilendirme amacını güttüğü ve kuruluşun kendi yargılarının yerini almayacağı vur-
gusunda bulunabilirler. Buna ilişkin olarak, ülkeler, düşük riskli müşteri tipleri olarak 
algılanabilecek, kendilerince onaylanmış kesin listeler yayınlamamaya karar verebilir. 
Bunun yerine, resmi makamlar buna benzer bilgileri, finansal kuruluşlara verilebilecek 
ilgili diğer bilgilerin yanı sıra, bu kuruluşların karar alma süreçlerine sadece bir girdi 
oluşturması amacıyla vermeyi tercih edebilirler. 

 
İkinci Bölüm: Risk-Temelli Yaklaşımın Uygulamaya Konması 

 
Ulusal Önceliklerin Belirlenmesi İçin Risk Değerlendirmesi:  

  
2.22 Risk-temelli yaklaşım sağlam temeller üzerine oturtulmalıdır: öncelikle, risklerin iyi 

anlaşılmasını garanti edecek çalışmalar yapılmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, risk-
temelli yaklaşım aslında tehditlerin değerlendirilmesi üzerine inşa edilmelidir. Ülkeler 
tarafından mı yoksa münferit finansal kuruluşlar tarafından mı uygulandığına ve hangi 
ölçekte uygulandığına bakılmaksızın, risk-temelli yaklaşımın uygulandığı bütün du-
rumlar için bu geçerlidir. Her bir ülkenin yaklaşımı, o ülkedeki mevcut risklerin anla-
şılmasına yönelik çabalardan elde edilen bilgilerden haberdar olmalıdır. Bu, bir ‘ulusal 
risk değerlendirmesi’ olarak düşünülebilir.  

 
2.23 Ulusal risk değerlendirmesi; denetçilerin, yasaları uygulamakla sorumlu makamların, 

FİB’lerin ve finansal kuruluşların, sorumlulukların ve kaynakların ülke çapında tahsisi-
ne ilişkin alacakları kararlarını, risklerin pratik, geniş kapsamlı ve güncel bir şekilde 
anlaşılmasının üzerine oturtmalarını garanti etmelerine yardımcı olacak temel, ışık-
tutucu bilgilerin bir tanımlaması olarak görülmelidir.   

 
2.24 Ulusal risk değerlendirmesi, gerek nasıl icra edildiği gerek ulaştığı sonuçlar bakımın-

dan ilgili ülkenin şartlarına göre düzenlenmelidir. Bir ülkedeki suç gelirlerinin aklan-
ması ve terörün finansmanını etkileyebilecek hususlar şunları içerebilir:  
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• Siyasi ortam.  
• Yasal ortam.  
• Ülkenin ekonomik yapısı.  
• Kültürel faktörler ve sivil toplumun yapısı.  
• Suç sayılan faaliyetlerin kaynakları, alanları ve yoğunlaşması.  
• Finans hizmetleri sektörünün büyüklüğü.  
• Finans hizmetleri sektörünün bileşenleri.  
• Finansal kuruluşların mülkiyet yapısı.  
• Finansal kuruluşlar ve daha geniş çerçevede iktisadi kuruluşlarda kurumsal yöne-

tişime ilişkin düzenlemeler.  
• Ödeme sistemlerinin yapısı ve nakde dayalı işlemlerin yaygınlığı.  
• Finans sektöründeki işletmelerin ve müşterilerin coğrafi yayılımı.  
• Finans hizmetleri sektörünce sunulan ürün ve hizmet tipleri. 
• Finans hizmetleri sektörünün hitap ettiği müşteri tipleri. 
• İsnat edilen suç tipleri.  
• Yurtiçinde yaratılan yasadışı para miktarı.  
• Yurtdışında yaratılan ve yurtiçinde aklanan yasadışı para miktarı. 
• Suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı için kullanılan ana kanallar ve-

ya araçlar.  
• Yasal ekonomi içerisinde etkilenen sektörler.  
• Kayıt dışı ekonomi.  
  

2.25 Ülkeler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı risklerinin ülke çapında en iyi 
nasıl anlaşılabileceği konusuna da kafa yormalıdır. Böyle bir değerlendirmeye katkıda 
bulunmak hangi kurum veya kurumların sorumluluğudur? Yetkili makamların görüşleri 
halka açıklanmalı mıdır? Bütün bunlar yetkili makamlarca üzerinde düşünülmesi ge-
rekli sorulardır.  

 
2.26 Arzu edilen sonuç, sorumlulukların ve kaynakların ülke çapında tahsisine ilişkin 

kararların, risklerin kapsamlı ve güncel bir şekilde anlaşılması üzerine kurulmasıdır. 
Yetkili makamlar, arzu edilen bu sonuca ulaşmak için, belirlenen riskleri azaltıcı ön-
lemler geliştirmeli ve uygulamaya koymalıdır.  

 
2.27 Risk-temelli bir yaklaşım geliştirmek ve işletmek yargılarda bulunmayı da içerir. Bu 

yargıların, sağlıklı bilgilere dayanması önemlidir. Risk-temelli yaklaşımın etkili olabil-
mesi için bilgiye-dayalı olması ve mümkünse istihbarat bilgileri içermesi bu önermele-
rin doğal bir sonucudur. Risk değerlendirmelerinin, taze ve doğru bilgilere dayandırıl-
ması için çaba gösterilmelidir. Ülkeler; yasa uygulayıcısı kurumlar, FİB’ler, düzenleyi-
ciler ve finansal kuruluşlar ile ortaklaşa hareket ederek, bilgi ve uzmanlıklarını kendi-
leri için uygun bir risk-temelli yaklaşım oluşturmak amacıyla kullanmaya çok yatkındır. 
Ülkelerin değerlendirmeleri hep aynı kalmayacaktır; zaman içerisinde, şartların geli-
şimine ve tehditlerin evrimine bağlı olarak bu değerlendirmeler de değişecektir. Aslın-
da, ülkeler, bilginin yayılmasının önünde kurumsal bir engel kalmayacak şekilde farklı 
kurumlar arasında bilgi akışını kolaylaştırmalıdır.  

 
2.28 Hangi şekilde olursa olsun, risklerin ülkeler düzeyinde değerlendirilmesi, bu risklerin 

azaltılmasına yönelik önlemlerle de birleştiğinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörün 
finansmanı ile mücadelede kaynakların, ilgili ülkenin politika hedeflerini de göz önün-
de tutarak nasıl uygulanması gerektiği hakkında bilgi verebilir. Ülke çapında yapılacak 
risk değerlendirmesi, bu kaynakların farklı resmi kuruluşlara etkin bir şekilde nasıl 
tahsis edileceği ve bu kuruluşların kendilerine ayrılan kaynaklarını etkin bir şekilde 
nasıl kullanacağı hakkında da bilgi verebilir.  
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2.29 Yetkili makamlara, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede 
kamu fonlarını nasıl tahsis edeceklerine karar vermede yardımcı olmasının yanı sıra 
ulusal risk değerlendirmesi, karar alıcılara denetleyici/düzenleyici rejim ile tanımlanan 
riskler arasındaki ilişki hakkında da ışık tutabilir. Risklere karşı koymada gereğinden 
fazla çaba gösterilmesi, finans hizmetleri sektörü üzerine makul olmayan yükler bindi-
rerek ve toplumun belli kesimlerinin finans hizmetlerine erişimine engel olmak suretiy-
le kamunun çıkarları aleyhine sonuçlar doğurarak zararlı olabilir ve ters etkilere neden 
olabilir. Gerekli ölçülerin altında kalan çabalar ise yetersiz kalabilir ve suçlu ve terö-
ristlerden gelen tehditlere karşı toplumlara yeterli koruma sağlamayabilir. Risklerin u-
lusal düzeyde güvenilir bir şekilde anlaşılması, bu risklerin aşılmasına yardımcı olabi-
lir.  

 
Düzenleyici Organ Denetimi – Genel Prensipler  

 
Kabul edilebilir risk düzeyinin tanımlanması  

 
2.30 SGAÖ/TFÖ risklerinin düzeyi genelde hem iç hem dış risk faktörlerince etkilenecektir. 

Örneğin; uyum için ayrılan kaynakların az olması, yetersiz risk kontrolü ve üst-
kademe yönetiminin yetersiz müdahalesi risk düzeylerini artırıcı etkilerde bulunabilir. 
Üçüncü şahısların davranışları ve/veya siyasi ve kamuya ilişkin diğer faktörler gibi 
hususlar da dış seviye risklerini artırabilir.  

 
2.31 Birinci Bölümde de tanımlandığı gibi, bütün finans faaliyetleri bir risk unsuru içerir. 

Yetkili makamlar; ilgili risklerin yönetimine yönelik uygun politika, prosedür ve süreçler 
tesis edildiği müddetçe, finansal kuruluşların yüksek riskli müşteriler ile iş yapmasını 
yasaklamamalıdır. Belirlenmiş kişi, tüzel kişilik, organizasyon veya ülkelerin finans 
hizmetlerine erişiminin koşulsuz reddi, terörizm veya suçla mücadele veya uluslarara-
sı bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi durumların gerekli kıldığı durumlarda ol-
duğu gibi sadece özel durumlarda söz konusu olmalıdır.  

 
2.32 Bununla birlikte, bu durum temel asgari şartların konması ihtiyacını bertaraf etmez. 

Örneğin 5 numaralı FATF Tavsiyesinde şöyle denilmektedir: “Finansal kuruluşun 
(müşteriler konusunda gösterilmesi gerekli özen şartlarına) uyumu sağlayamadığı du-
rumlarda, herhangi bir hesap açılmamalı, iş ilişkisine başlanmamalı veya söz konusu 
işlem gerçekleştirilmemeli veya iş ilişkisi sonlandırılmalı ve müşteriyle ilişkili olarak 
şüpheli işlem bildiriminde bulunulması düşünülmelidir.” Bu nedenle, mevcut risk sevi-
yesi, iki aşırı uç olan müşterilerin reddedilmesi ve kabul edilemez veya azaltılmamış 
riskle işlem yapılması arasında uygun bir denge kurmalıdır.  

 
2.33 Yetkili makamlar, finansal kuruluşların riskleri azaltmak amacıyla etkin politika, 

program, prosedür ve sistemleri uygulamaya koymalarını beklemekte ve etkili sistem-
lerle bile bütün şüpheli işlemlerin mutlaka tespit edilemeyeceğini kabul etmektedir. 
Uygulamaya başladıkları bu politika, program, prosedür ve sistemlerin yasadışı ka-
zançlar için bir iletim kanalı olmalarına engel olacak etkinlikle uygulanmasını garanti 
etmeleri ve suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede ulusal 
resmi makamlara yardımcı olabilecek kayıtları tutmaları ve raporları vermeleri de 
finansal kuruluşlardan beklenmektedir. Etkin politika ve prosedürler risklerin şiddetini 
azaltacaktır, ancak bunları tamamen bertaraf etmeleri olası değildir. suç gelirlerinin 
aklanması ve terörün finansmanı risklerinin değerlendirilmesi belli bir muhakemeyi 
gerektirir ve kesin sınırları olan bilimsel bir çalışma değildir. İzleme, son derece yük-
sek sayıdaki meşru işlem arasından olağandışı veya şüpheli işlemlerin tespit edilme-
sini hedefler, bunun da ötesinde, “müşterek/alışıldık” uygulamanın tanımı müşterilerin 
işlemlerine bağlı olarak değişiklik göstereceği için olağandışının sınırları her zaman 
düz bir çizgiyle çizilemez. Riske-dayalı bir sistemin yönetiminde doğru müşteri profili-
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nin geliştirilmesi bu yüzden önemlidir. Bütün bunların yanı sıra, prosedür ve kontroller 
sıklıkla da önceki tipolojilerin durumlarına dayanarak oluşturulur, ancak suçlular da 
kendi tekniklerini benimseyeceklerdir.  

 
2.34 Bunlara ek olarak, bütün yüksek riskli durumlar da birbirinin aynısı değildir, bu 

nedenle de her zaman aynı seviyede ilave özen (EDD) gerektirmezler. Bunun bir so-
nucu olarak, denetçiler, finansal kuruluşlardan, münferit yüksek risk kategorilerini ta-
nımlamalarını ve spesifik, duruma uygun risk-azaltıcı önlemleri uygulamalarını bekle-
yecektir. Örneğin; bazı kategoriler şunlar olabilir:  

 
• Yurtdışında ikamet eden müşteriler (ayrı bir ülkede neden hesap açtıklarının anla-

şılması amacıyla).  
• Siyasi nüfuz sahibi kişiler (spesifik bir politika uygulanması amacıyla). 
• Hamiline yazılı hisse senedi çıkartan şirketler (gerçek sahibin kimliğinin teşhisi ve 

doğrulanması konularında özel hassasiyet göstermek amacıyla).  
 
Spesifik risk kategorilerinin tanımlanması konusunda daha fazla bilgi, ‘Özel Sektör İ-
çin Kılavuz’ isimli Üçüncü Bölümde verilmektedir.  

 
Risk-Temelli Yaklaşımın Desteklenmesine Yönelik Orantılı Denetim  

 
2.35 Denetçiler, hem saha-içi hem saha-dışı denetimi11 içine alan etkin bir program ile iç 

ve diğer mevcut bilgilerin analizi yoluyla zayıflıkların teşhis edilmesine çalışmalıdır. 
 
2.36 Denetçiler, yaptıkları incelemeler kapsamında, finansal kuruluşun risk profilinin 

toplam değerlendirmesine ulaşmak ve risk-azaltıcı önlemlerinin yeterli olup olmadığı-
na karar verebilmek amacıyla, finansal kuruluşun SGAÖ/TFÖ risk değerlendirmesini 
yapmanın yanı sıra politika, prosedür ve kontrol sistemlerinin yeterliliğini de gözden 
geçirmelidir. Bu kuruluşlar tarafından veya adına yapılan değerlendirmeler varsa bun-
lar da çok kullanışlı bir bilgi kaynağı olabilir. Bu tür değerlendirmelerin geçerli olabil-
mesi için müşteri işlemleri üzerinde örnek işlem testini de içermeleri gerekir. Denetle-
meyi yapanın, söz konusu finansal kuruluşun yönetiminin düzeltici önlemleri alma ye-
tenek ve isteğinin var olup olmadığı konusundaki değerlendirmesi de belirleyici bir 
başka kritik faktördür. Denetçiler, belirlenen zayıflıkların çok daha geniş sonuçlar do-
ğurabileceğini de hesaba katarak zayıflıkların uygun ve zamanında düzeltilmesini ga-
ranti etmek amacıyla belirlenen zayıflıkla orantılı önlemleri uygulamaya koymalıdır. 
Genelde, sistem arızaları veya yetersiz kontroller denetçiler tarafından en sert eleştiri-
lecek eksikliklerdir.  

 
2.37 Bütün bunlar bir yana, herhangi bir kategoriye dâhil edilmemiş yüksek-riskli yalnız bir 

işlem veya yalnız bir müşterinin yüksek meblağlı işlemlerinin gözden kaçması, söz 
konusu meblağların önemli olduğu veya suç gelirlerinin aklanması ve terörün finans-
manı tipolojisinin çok iyi bilindiği veya söz konusu işlemler dizininin uzun zaman tespit 
edilmeden kaldığı durumlarda, kendi başına büyük bir öneme de sahip olabilir. Böyle 
bir durum; yüksek risklerin tanımlanması, işlem takibi, personel eğitimi ve iç kontrol-
lerle ilişkili olarak söz konusu kuruluşta zayıf risk-yönetimi uygulamalarının veya yasal 
ihlallerin bir birikim oluşturduğuna işaret edebilir ve bu yanıyla kendi başına denetçi-
nin önlem almasını gerektirebilir.  

 
2.38 Denetçiler, denk finansal kuruluşlar tarafından kullanılan risk faktörü ve prosedürleri 

arasında karşılaştırma yapabilecek konumda olmalıdır. Bu karşılaştırma, denetçilerin, 
finansal kuruluşların risk-temelli yaklaşımı nasıl geliştirdikleri ve uygulamaya koyduk-
larını daha iyi anlamalarına ve potansiyel eksiklikleri daha iyi tanımlamalarına yar-
dımcı olacaktır. Benzer bir şekilde, denetçiler; ürünler, hizmetler, müşteriler ve coğrafi 
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bölgelerle ilişkili riskler hakkındaki bilgilerini, finansal kuruluşun suç gelirlerinin aklan-
ması ve terörün finansmanı risklerini değerlendirmede kendilerine yardımcı olacak 
şekilde kullanabilir ve kullanmalıdır; ancak bunu yaparken, finansal kuruluşun elinde 
bulunmayan bilgilere sahip olabileceklerini ve bu nedenle de söz konusu finansal ku-
ruluşun risk-temelli yaklaşımı geliştirmesi ve uygulamaya koyması sırasında bu bilgi-
leri hesaba katmasının mümkün olmayabileceğini de akıllarında bulundurmalıdır. De-
netçiler (ve diğer ilgili paydaşlar), bu tür bilgileri, finansal kuruluşların kendi risklerini 
yönetmelerine yardımcı olacak kılavuzların yayınlanmasında kullanmaya teşvik edil-
melidir. Finansal kuruluşların risk-duyarlılık esasında müşteri konusunda gösterilmesi 
gerekli özen önlemlerinin boyutuna karar vermesine izin verildiği durumlarda, bu iş-
lem yetkili makamlarca yayınlanan kılavuzlarla tutarlı olmalıdır12. Risk-temelli yakla-
şımın değerlendirilmesi, örneğin, kuruluşların mevcut bütün riskleri kapsamayan son 
derece dar risk kategorilerini kullandığı veya yeterli sayıda ilave müşteri özeni önlem-
lerini göstermeden sadece yüksek sayıda daha yüksek risk ilişkilerinin tanımlanması-
na izin veren ölçütleri benimsedikleri durumların tanımlanmasına yardımcı olacaktır.  

 
2.39 Risk-temelli yaklaşım bağlamında denetçiler için birincil odak noktası; finansal 

kuruluşun SGAÖ/TFÖ uyumu ve risk yönetimi programının: (a) asgari düzenleyici 
şartları karşılamaya ve (b) riskleri uygun ve etkin bir şekilde azaltmaya, yeterli olup 
olmadığına karar verilmesi olmalıdır. Denetimin amacı yüksek riskli faaliyetlerin ya-
saklanması değil, finansal kuruluşların uygun risk-azaltıcı önlemleri yeterli düzeyde ve 
etkin bir şekilde aldığından emin olunmasıdır.  

 
2.40 29 Numaralı FATF Tavsiyesi uyarınca denetçiler, suç gelirlerinin aklanması ve 

terörün finansmanı ile mücadelede yasal ve düzenleyici şartlara uyulmaması durum-
larına karşı yeterli yaptırımlar uygulamak durumunda olup etkin SGAÖ/TFÖ denetimi, 
“denetçinin, bankanın yasalara, yönetmeliklere veya denetleme kararlarına uymadığı 
kanısına vardığı durumlarda elinde yeterli sayıda denetim aracına sahip olmasını[…]” 
gerektirir. “Bu araçlar, bankadan derhal düzeltici önlemler almasını istemek ve ceza-
landırmak yetkisini de içerir. Uygulamada, bu araçlar, içinde bulunulan durumun cid-
diyetine göre uygulamaya konur.13”  

 
2.41 Para ve/veya idari cezalar, SGAÖ/TFÖ konusundaki eksikliklerin düzeltilmesi veya 

giderilmesine yönelik bütün düzenleyici önlemlerde uygun değildir. Bununla birlikte, 
esasa ilişkin yetersizliklerin mevcut olduğu durumlarda, denetçilerin para ve/veya idari 
cezalar uygulama yetki ve iradesi yerinde olmalıdır. Bununla birlikte, bu durumlarda 
benimsenecek denetim önlemi çoğunlukla, normal denetim süreçleri yoluyla uygula-
nacak bir düzeltme programı şeklinde olmalıdır.  

 
2.42 Orantılı denetim önlemlerinin cinslerine dair bir dizi özellik Basel Çekirdek Prensipleri 

Metodolojisinde (Ekim 2006’da revize edilmiştir) verilmektedir. Suç gelirlerinin aklan-
masıyla doğrudan ilişkili olmasa da, bu özellikler, ilişkilendirilen risk yönetimi süreci 
hakkında faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu prensiplerden çıkarılan kavramlar Ek 1’de 
verilmektedir.  

 
2.43 Yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurulduğunda, orantılı düzenlemenin destek 

aldığı iki temel özellik mevcuttur:  
 

a) Düzenlemelerin Şeffaflığı  
 

2.44 Orantılı önlemlerin uygulamaya konmasında, düzenlemelerin şeffaf olmasının çok 
büyük önemi vardır. Denetçiler, finansal kuruluşların bir yandan kendi risk muhake-
melerinde hareket serbestisi ararken diğer yandan düzenlemelerden kaynaklanan yü-
kümlülükleri hakkında tavsiyeye ihtiyaç duyacaklarının bilincindedir. Aslında, SGA-
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Ö/TFÖ konusundaki denetleyici sorumluluğunun verildiği düzenleyici kuruluş, düzen-
lemeye tabi kuruluşlardan neler beklendiğini belirlerken şeffaf olmaya çalışmalı ve bu 
mesajların iletilmesinde uygun mekanizmaları göz önünde bulundurmak durumunda-
dır. Bu, örneğin, ayrıntılı süreçler yerine arzu edilen sonuçlara dayanan üst-seviye ih-
tiyaçlar şeklinde olabilir.  

 
2.45 Benimsenen münferit süreç her ne olursa olsun, rehber ilke, finansal kuruluşların 

yasal sorumluluklarının ve düzenleyici organ beklentilerinin bilincinde olması olacak-
tır. Bu şeffaflık olmazsa, düzenleyici önlemlerin orantısız veya önceden tahmin edile-
mez olarak algılanması tehlikesi doğacak ve bu da risk-temelli yaklaşımın finansal ku-
ruluşlarca en etkili uygulamasını bile tahrip edebilecektir.  

 
b) Denetçilerin ve Yasaları Uygulayan Personelin Eğitimi  
 

2.46 Risk-temelli yaklaşım bağlamında, bir finansal kuruluşun düzenleme yükümlülüklerini 
karşılamak için tam olarak ne yapması gerektiğini söylemek bütün durumlarda müm-
kün değildir. Bu nedenle, yaygın bir düşünce de önceden tahmin edilebilir ve orantılı 
düzenleyici önlemlerin tutarlı bir şekilde uygulamaya konmasının en iyi nasıl garanti 
edilebileceği olacaktır. Denetim eğitiminin etkinliği bu nedenle orantılı denetim önlem-
lerinin başarılı bir şekilde alınması açısından önemli olacaktır.  

 
2.47 Eğitim, denetleyici personelin, finansal kuruluşların SGAÖ/TFÖ sistem ve kontrolleri 

hakkında güvenilir karşılaştırmaya dayalı değerlendirmelerde bulunabilmesine imkân 
tanıma hedefine yönelik olmalıdır. Değerlendirmelerin yapılmasında, denetçilerin, yö-
netim kontrolleri konusunda kurumlar tarafından üstlenilen risklerin ışığında ve sek-
tördeki mevcut uygulamaları göz önünde bulundurarak kararlar alma yeteneğine sa-
hip olmaları önemlidir. Denetçiler, farklı kurumların düzenlemelerinin görece güçlü ve 
zayıf yanlarına ilişkin muhakemede bulunacak şekilde karşılaştırmalı değerlendirme-
lerde bulunmayı da faydalı bulabilir.  

 
2.48 Eğitim, üst-kademe yönetiminin yeterli risk yönetimi önlemlerini uygulamaya koyup 

koymadığının nasıl değerlendirileceği ve bu konuda uygulamaya konmuş gerekli pro-
sedür ve kontroller konusunda denetçilere bilgi vermelidir. Eğitim, mevcutsa spesifik 
kılavuzlara da atıfta bulunmalıdır. Denetleme sürecinin “sadece politika ve prosedür-
lerin gözden geçirilmesini değil, müşteri dosyaları ve bazı hesapların da örnekleme 
yoluyla gözden geçirilmesini içermesi14” gerektiğinin de altının çizilmesi gerekir. De-
netleyici, aynı zamanda, süreçlerin yeterli olup olmadığını da değerlendirmek zorun-
dadır ve “risk değerlendirme süreçlerinin yetersiz olduğu kanaatine varırsa, banka ve-
ya banka grubundan bunları güçlendirmesini talep etme yetkisine sahiptir”15. Denetçi-
ler, etkin risk yönetiminin uygulanmasını garanti edecek yeterli kaynakların ayrıldığı 
konusunda da tatmin olmalıdır.  

 
2.49 Bütün bu sorumlulukların yerine getirilmesini garanti edebilmek için, eğitim, denetim 

personelinin şu hususları yeterince yerine getirebilmesini sağlamalıdır: 
 

i. Halen devam etmekte olan çalışan eğitim programları ve iç denetim, uyum ve 
risk yönetimi fonksiyonları dahil olmak üzere iç prosedürlerin kalitesi.  

ii. Finansal kuruluşun risk profilinin ışığında risk yönetimi politika ve süreçlerinin 
uygun olup olmadığı ve değişen risk profillerinin ışığında periyodik olarak a-
yarlanıp ayarlanmadığı.  

iii. Yeterli risk yönetimi tedbirlerini aldıklarını ve gerekli prosedür ve kontrolleri 
başlattıklarını teyit etmek üzere üst yönetimin katılımı.  
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Bütün hususları barındıran bir liste olmamakla birlikte, saha incelemesinin başlıkları şunları içerebilir:  
• Grup geneline hitap eden bir politikanın uygulanması 
• Her bir ticari faaliyetle ilişkilendirilen risklerin değerlendirilmesi 
• Değerlendirmelerin ne dereceye kadar resmi olarak belgelendiği edildiği ve ürün, dağıtım kana-

lı, müşteri tipleri ve müşterilerin coğrafi konumlarına göre sınıflandırıldığı 
• Yeni müşterilerin tanımlanması, müşteri profillerinin düzenlenmesi ve ‘Müşterini Tanı’ bilgilerinin 

toplanması dahil olmak üzere müşteriler konusunda gösterilmesi gerekli özen prosedürlerinin ne 
dereceye kadar oluşturulduğu 

• Yüksek riskli müşteri ve işyerlerine ilişkin olarak ilave müşteri özen tedbirleri benimsenmesi; ör-
neğin, ‘yüksek net değerli’ bireyler, Siyasi Nüfuz sahibi kişiler ve muhabir bankacılık 

• Uygulanmakta olan işlem takip prosedürleri ve uyarıların nasıl gözden geçirildiği 
• Mevcut müşteri dosyalarının nasıl ve hangi bazda güncellenebileceğini belirleyen politikalar 
• Yüksek meblağlı nakde dayalı ve şüpheli işlemlerin tanınması ve bildirimi süreçlerini de içere-

cek şekilde dahili sistem ve kontrollerin kalitesi 
• Kayıtların tutulması hakkındaki politikalar ve kimlik belgeleri veya işlem kayıtlarının çıkarılma 

kolaylığı 
• SGAÖ/TFÖ eğitimlerinin kapsam, sıklık ve katılımcıları ve bu eğitimlerin etkinliğinin değerlendi-

rilmesi 
• Uygun örnekleme testi 

 
Bu konulara verilecek ‘doğru cevapları’ gösteren herhangi bir set yoktur. Burada göz önünde bulundurulması 
gerekli temel hususlar şunlardır: (a) finansal kuruluş, her türlü düzenlemeye ilişkin asgari şartları karşılamak-
tadır; (b) finansal kuruluş suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı risklerini tanımlamış, bu riskleri en 
iyi nasıl yöneteceği üzerinde gerekli çalışmaları yapmış ve bu görev için yeterli kaynağı ayırmıştır; ve (c) üst 
yönetim, SGAÖ/TFÖ kontrolleri hakkında gerektiği gibi hesap verebilir konumdadır.  

  
  Ek : Basel Temel Prensipleri Metodolojisinde tanımlanan risk yönetiminin kilit  
  unsurları (Ekim 2006’da revize edilmiş haliyle): 

Risk yönetimi süreçleri hakkındaki alıntılar: 
 
“Münferit bankalar ve bankacılık grupları, somut riskleri tanımlamak, değerlendirmek, izlemek ve kontrol 
etmek veya azaltmak için kapsamlı risk yönetimi politikaları ve süreçlerini oluşturmak ve uygulamaya koymak 
zorundadır. Bu süreçlerin banka veya bankacılık grubunun faaliyetlerinin büyüklüğü ve yapısı için yeterli 
olduğuna denetçi karar verir ve bu süreçler banka veya bankacılık grubunun değişen risk profili ve dış piyasa 
koşullarının ışığında periyodik olarak ayarlanır. Risk yönetimi süreçlerinin yetersiz olduğuna karar vermesi 
durumunda denetçi, banka veya bankacılık grubundan bunları güçlendirmesini isteme yetkisine sahiptir.” 
(Prensip 7, Temel Ölçüt 1).  
 
“Denetçi, bankaların veya bankacılık gruplarının, yönetim kurullarınca onaylanmış uygun risk yönetimi 
stratejilerine sahip olduğunu teyit eder. Denetçi; risk-alma konusundaki politika ve süreçlerin geliştirilmesi, bu 
konuda uygun limitlerin oluşturulması ve üst yönetimin onaylanmış stratejilerle tutarlı bir şekilde bütün somut 
risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli adımları atmasının banka ve bankacılık grubunun yönetim 
kurulunca garanti edildiğini de teyit eder.” (CP7, EC2); 
 
“Risk yönetimi stratejilerinin, politikalarının, süreçlerinin ve limitlerinin uygun şekilde belgelendirildiği, gözden 
geçirilip güncellendiğini, banka ve bankacılık grubu personeline iletildiğini ve uygulamalarda bunlara 
uyulduğunu belirler. Denetçi, oturmuş politika, süreç ve limitlerdeki istisna durumların ilgili yönetim birimi ve 
gerekiyorsa yönetim kurulu tarafından derhal incelendiğini belirler.” (CP7, EC3).  
 
“Denetçi, bankanın aldığı risklerin yapısı ve seviyesinin üst yönetim ve Yönetim Kurulu tarafından anlaşıldığı-
nı belirler […]. Denetçi, risk yönetimi politika ve süreçlerinin, bankanın risk profili ve iş planı ışığında uygun 
politika ve süreçler olmasının ve bunların etkin bir şekilde uygulamaya konmasının üst yönetim tarafından 
garanti edildiğini de belirler. Bu, üst yönetimin kendisine iletilen risk yönetimi bilgilerinin imalarını (ve 
limitlerini) düzenli olarak gözden geçirmesi ve anlaması şartını da içerir. Bu şart, Yönetim Kurulu’na inceleme 
ve onay için uygun bir formatta sunulan risk yönetimi bilgilerine ilişkin olarak Yönetim kurulu için de 
geçerlidir.” (CP7, EC4). 
 
“Banka ve bankacılık gruplarının riskin bileşenlerinin ölçümünde modeller kullandığı durumlarda denetçi, 
bankaların bu model ve sistemler üzerinde periyodik ve bağımsız geçerlilik ve testler yaptığını da belirler.” 
(CP7, EC6).  
 
“Denetçi, banka ve bankacılık gruplarının risk değerlendirme, izleme ve kontrol veya risk-azaltma fonksiyonla-
rına sahip olduğunu ve bu konudaki görevlendirmelerin banka içindeki risk-alma fonksiyonlarından tamamen 
ayrı ve bağımsız olduğunu belirler […] (CP7, EC9).  
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Üçüncü Bölüm: Risk-Temelli Yaklaşımın Uygulanması Konusunda Finansal 
Kuruluşlar İçin Kılavuz 

 
Önsöz 

 
3.1 Finansal kuruluşların uygulayacağı risk-temelli sürecin özellikleri, ilgili finansal 

kuruluşun operasyonlarına bağlı olarak belirlenmelidir. Uygun ve uygulanabilir olduğu 
durumlarda; finansal kuruluşun suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı risk-
lerinin nasıl yönetileceği ve azaltılacağını belirleyen bu politika, prosedür ve kontroller 
grup geneli için açıkça ifade edilmelidir. Bununla birlikte, terörün finansmanı işlemleri 
suç gelirlerinin aklanması işlemlerine göre farklı özellikler gösterir, bu nedenle de te-
rörün finansmanı için kullanılan yöntem ve tekniklere ilişkin daha kapsamlı gösterge-
ler olmaksızın bu konuyla bağlantılı risklerin değerlendirilmesi güç olabilir. (Bkz. Pa-
ragraflar 1.34 ila 1.38). Makul olarak tasarlanmış bir risk-temelli yaklaşım, finansal ku-
ruluşun potansiyel suç gelirlerinin aklanması risklerini değerlendirmesinde kullanacağı 
ölçütleri tanımlama yöntemlerini verir. Makul olarak uygulamaya konan bir risk-temelli 
süreç, müşteri ve işlemlerle ilişkili potansiyel suç gelirlerinin aklanması risklerinin de-
recesinin tanımlanmasında bir çerçeve de sunar ve finansal kuruluşun suç gelirlerinin 
aklanması konusunda en büyük risklere sahip müşteri ve işlemlere odaklanmasına 
imkan tanır. 

 
Birinci Bölüm: Risk Kategorileri 

 
3.2 Finansal kuruluşlar, makul bir risk-temelli yaklaşımı uygulamaya koyabilmek için, 

potansiyel suç gelirlerinin aklanması risklerinin değerlendirilmesinde kullanılacak öl-
çütleri belirlemelidir. Müşteriler veya müşteri kategorileri ve işlemlere ilişkin suç gelir-
lerinin aklanması ve terörün finansmanı risklerinin belirlenmesi – terörün finansmanı 
risklerinin belirlenebildiği ölçüde – finansal kuruluşların bu riskleri azaltmada orantılı 
önlem ve kontrolleri belirlemesi ve uygulamaya koymasına olanak sağlayacaktır. Risk 
değerlendirmesi her zaman müşteri ilişkisinin başlangıcında yapılması gerekir; ancak 
bazı müşterilerin kapsamlı risk profili, bu müşteriler açtıkları bir hesap üzerinden işlem 
yapmaya başladığında açıklığa kavuşabilir ve böylelikle de müşteri işlemlerinin izlen-
mesi ve sürekli bazda yapılması gerekli gözden geçirmeler, makul olarak tasarlanmış 
bir risk-temelli yaklaşımın temel bir bileşeni haline getirir. Finansal kuruluşlar, belli bir 
müşterinin risk değerlendirmesini, yetkili makamlardan alınmış bilgiler doğrultusunda 
ayarlamak zorunda da kalabilir.  

 
3.3 Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı risklerinin ölçümü çok çeşitli 

kategoriler kullanılarak yapılabilir. Risk kategorilerinin uygulanması, finansal kuruluş-
ların, müşterilerini orantılı kontrol ve gözetime tabi tutabilmelerini sağlayarak potansi-
yel risklerinin yönetimi için bir strateji sunar. En yaygın olarak kullanılan risk ölçütleri: 
ülke veya coğrafi risk; müşteri riski; ve ürün/hizmet riskidir. Suç gelirlerinin aklanması 
konusundaki toplam risklerin değerlendirilirken bu risk kategorilerine verilen ağırlık 
(tek tek veya birlikte) her bir kurumun kendi şartlarına bağlı olarak kurumlar arasında 
farklılık gösterebilir. Sonuçta, finansal kuruluşlar, risk ağırlıklarına ilişkin olarak kendi 
belirlemelerini yapmak zorunda kalacaklardır. Yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş 
parametreler, finansal kuruluşların bu konudaki takdir yetkilerini sınırlayabilir.  

 
3.4 Risk kategorilerinin neler olduğu konusunda genel kabul görmüş bir liste mevcut 

değildir, ancak burada verilen örnekler en yaygın olarak tanımlanmış risk kategorileri-
dir. Bu risk kategorilerine uygulanacak tek bir metodoloji bulunmamakta olup bu risk 
kategorilerinin uygulanması, potansiyel risklerin yönetimi için bir strateji sunma niyeti-
ne yöneliktir.  
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Ülke Riski/Coğrafi Risk 
 
3.5 Hangi ülke veya coğrafi bölgenin (buna, finansal kuruluşun faaliyette bulunduğu ülke 

de dahildir) daha yüksek riskli olduğuna ilişkin olarak yetkili makamlar veya finansal 
kuruluşlar arasında üzerinde genel kabul görmüş bir tanım mevcut değildir. Ülke riski, 
diğer risk faktörleriyle birlikte, potansiyel suç gelirlerinin aklanması ve terörün finans-
manı riskleri hakkında faydalı bilgiler sunar. Bir ülkenin diğerlerinden daha yüksek ül-
ke riskine sahip olduğu sonucunu verebilecek faktörler şunlardır:  

 
• Birleşmiş Milletler (BM) gibi organizasyonlar tarafından uygulamaya konmuş yap-

tırım, ambargo veya benzer önlemlerin hedefi olan ülkeler. Buna ilave olarak, bazı 
durumlarda, bir ülkenin, BM gibi kurumlarca uygulamaya konan yaptırım ve ön-
lemlere benzeyen ancak dünya çapında kabul görmeyen yaptırım ve önlemlere 
maruz kalması halinde, bu yaptırım ve önlemlere, bunları açıklayan organizasyo-
nun genel itibarı ve önlemlerin doğasına bağlı olarak itibar edilebilir.  

• Güvenilir kaynaklarca16, SGAÖ/TFÖ ile ilişkili olarak uygun yasa, yönetmelik ve 
diğer önlemlere sahip olmadığı belirlenen ülkeler.  

• Güvenilir kaynaklarca, bünyelerinde var olduğu tespit edilen terörist organizasyon-
ların faaliyetlerine kaynak veya destek sağladığı belirlenen ülkeler.  

• Güvenilir kaynaklarca, önemli düzeylerde yolsuzluk veya diğer suç faaliyetlerine 
sahip olduğu belirlenen ülkeler.  

 
Müşteri Riski 

 
3.6 Müşteriler veya müşteri kategorilerinin sahip olduğu potansiyel suç gelirlerinin 

aklanması veya terörün finansmanı risklerinin belirlenmesi – terörün finansmanı risk-
lerinin belirlenebildiği ölçüde – toplam risk çerçevesinin geliştirilmesinde kritik öneme 
sahiptir. Finansal kuruluşlar, belli bir müşterinin daha yüksek risk arz edip etmediğine 
ve bu değerlendirme üzerine yapılacak risk-azaltıcı faktörlerin potansiyel etkisine 
kendi ölçütlerine dayanarak karar vereceklerdir. Risk değişkenlerinin uygulanması 
risk değerlendirmesini yumuşatabilir veya artırabilir. Faaliyetleri daha yüksek risk içe-
ren müşteri kategorileri arasında şunlar sayılabilir: 

 
• İş ilişkilerini veya işlemlerini alışılmadık şartlarda yürüten müşteriler, örneğin: 
 

- Finansal kuruluş ile müşterinin bulunduğu yer arasında önemli ve açıkla-
namayan mesafelerin bulunması.  

- Hesapların sıklıkla ve nedensiz bir şekilde farklı kuruluşlara taşınması. 
- Fonların, çeşitli coğrafi bölgelerde bulunan kuruluşlar arasında sık sık ve 

nedensiz transferi.  
•  Nakit (ve nakit muadili) işlemlerin yoğun olduğu işletmeler, örneğin:  

- Para hizmetlerinin sunulduğu işletmeler (örneğin; para havalesi yapan ku-
ruluşlar, döviz büroları, casas de cambio, bureaux de change, nakit trans-
feri yapan acenteler, banknot aracıları veya para transferi hizmeti veren iş-
letmeler). 

- Kumarhaneler, bahis ve benzer diğer talih oyunu faaliyetleri.  
- Normalde nakit-yoğun olmamakla birlikte, belli işlemlerden yüksek meb-

lağlarda nakit üreten işletmeler.  
 

• İzleme veya denetime tabi olmayan yardım kuruluşları ve diğer “kâr amacı gütme-
yen” organizasyonlar (özellikle “sınır-ötesi” faaliyetleri olan işletmeler)17.  

• Müşterileri adına hareket eden ve onların “menfaatlerini savunan” muhasebeci, 
avukat veya bir finansal kuruluşta hesabı bulunan diğer profesyonel meslekler ve 
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finansal kuruluşun bu tür mesleklere makul olmayan ölçülerde güven duyduğu du-
rumlar.  

• Finansal kuruluş ile ilişkisinde, SGAÖ/TFÖ konusundaki yasa ve önlemlere yete-
rince tabi olmayan ve yeterli düzeyde denetlenmeyen aracıların kullanıldığı du-
rumlar.  

• Siyasi Nüfuz Sahibi müşteriler.  
 

Ürün/Hizmet Riski  
 
3.7 Toplam risk değerlendirmesi, finansal kuruluş tarafından verilen ürün ve hizmetlerin 

sahip olduğu potansiyel risklerin belirlenmesini de içermelidir. Finansal kuruluşlar, ö-
zellikle finansal kuruluşlarca verilmeyen ancak ürün tesliminde finansal kuruluşun 
hizmetlerinden faydalanan yeni veya yenilik getiren ürün ve hizmetlerle bağlantılı risk-
lere karşı uyanık olmalıdır. Ürün ve hizmet risklerinin belirlenmesi şu faktörleri de göz 
önünde bulundurarak yapılmalıdır:  

 
• Yetkili makamlar veya diğer güvenilir kaynaklarca potansiyel olarak yüksek riske 

sahip olduğu belirlenen hizmetler, örneğin:  
- Müşteri olmayan gerçek ve tüzel kişilere yapılan ticari ödemeler gibi işlem-

leri içeren uluslararası muhabir bankacılık hizmetleri (örneğin aracı banka 
olarak hareket edilmesi) ve taşıma-saklama faaliyetleri.  

- Uluslararası özel bankacılık hizmetleri.  
• Banknot ve değerli metal alım-satım ve teslimini içeren hizmetler.  
• Doğası gereği işlemi yapanın adının gizli kalmasına daha fazla olanak sağlayan 

veya ulusal sınırların ötesine hemen geçebilecek hizmetler; örneğin, online ban-
kacılık, ön ödemeli kartlar, uluslararası elektronik fon transferleri, özel yatırım şir-
ketleri ve kuruluşları.  

 
Risk Üzerinde Etkili Olabilecek Değişkenler 

    
3.8 Finansal kuruluşun risk-temelli yaklaşım metodolojisi, belli bir müşteri veya işleme 

özel risk değişkenlerini hesaba katabilir. Bu değişkenler, belli bir müşterinin içerdiği 
algılanan riski artırabilir veya azaltabilir; bunlar arasında şunlar sayılabilir:  

 
• Bir hesap veya ilişkinin amacı değerlendirilen risk üzerinde etkili olabilir. Asıl açılış 

amacı, geleneksel ve düşük-değerli müşteri işlemlerini kolaylaştırmak olan hesap-
lar, o ana kadar bilinmeyen bir ticari tüzel kişilikle yapılan yüksek meblağlı nakit iş-
lemlerini kolaylaştırmak amacıyla açılan hesaplara göre daha düşük riskler içere-
bilir.   

• Belli bir müşteri tarafından yatırılan varlıkların değeri veya yapılan işlemlerin bü-
yüklüğü. Benzer profile sahip müşterilerden makul olarak beklenen değerlerle 
karşılaştırıldığında alışılmadık büyüklüğe sahip varlıklar veya alışılmadık büyüklü-
ğe sahip işlemler, aksi halde yüksek riskli olarak görülemeyecek bir müşterinin 
yüksek riskli olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret edebilir. Bunun tam tersi 
durumda, normal olarak yüksek riskli olarak görünen bir müşterinin düşük değerli 
varlıklar veya düşük değerli işlemler gerçekleştirmesi de finansal kuruluşun bu 
müşteriyi düşük riskli olarak değerlendirmesine yol açabilir.  

• Müşterinin tabi olduğu düzenleme veya diğer gözetim veya hükümet uygulamala-
rının düzeyi. Tatmin edici SGAÖ düzenleme ve uygulamalarının mevcut olduğu 
bir ülkenin düzenlemelerine tabi bir finansal kuruluş olan bir müşteri, bu düzenle-
meler tabi olmayan veya sadece asgari SGAÖ düzenlemelerine tabi olan bir müş-
teriye kıyasla suç gelirlerinin aklanması açısından daha düşük risklidir. Buna ek 
olarak, kamuya açık olan ve hisseleri, tanınmış bir borsada işlem gören şirketler 
ve bunların tamamına sahip oldukları iştirakleri genelde minimum suç gelirlerinin 

135 



FATF  

aklanması riski içerir. Bu şirketler, genelde, yeterli ve kabul görmüş düzenlemele-
re sahip olan ülkelerde yerleşiktir, bu nedenle de yaptıkları iş ve tabi oldukları da-
ha geniş hükümet kontrolü ve düzenlemeleri dolayısıyla daha düşük risk içerirler. 
Bunun sonucu olarak, bu tür tüzel kişiliklerle ilişkilerin seyri boyunca uygulanacak, 
hesap açılışında gösterilmesi gerekli özen tedbirleri veya işlemlerin izlenmesi ted-
birleri çok sıkı olmasına gerek olmayabilir. 

• İlişkinin süresi ve düzenli olup olmadığı. İlişkinin seyri süresince müşteriyle sık 
temas gerektiren uzun süreli, oturmuş ilişkiler suç gelirlerinin aklanması yönünden 
daha düşük riskler içerebilir.  

• Finansal kuruluşun bir ülkedeki faaliyetlerinin bir sonucu olarak, söz konusu ülke-
nin yürürlükteki yasa, yönetmelik ve kurallarının yanı sıra düzenleyici gözetimin 
yapısı ve boyutları dahil olmak üzere ülkeyi iyi tanınması. 

• Belirgin herhangi bir ticari veya başka türlü gerekçe olmaksızın veya işin karma-
şıklığını gereksiz yere artıran veya şeffaflığın kaybolmasına neden olan başka a-
racı şirketlerin araçlarının veya diğer yapıların kullanılması. Kabul edilebilir bir a-
çıklama olmaksızın bu tür araç veya yapıların kullanılması risklerin artmasına ne-
den olur. 

 
Daha Yüksek Risk Durumlarına Yönelik Kontroller  

 
3.9 Finansal kuruluşlar, risk-temelli yaklaşımlarının sonucunda daha yüksek riske sahip 

olduklarını belirlediği müşterilerinin potansiyel suç gelirlerinin aklanması risklerini a-
zaltacak uygun önlem ve kontrolleri uygulamaya koymalıdır. Bu önlem ve kontroller 
şunları içerebilir: 

 
• Finansal kuruluşun, yüksek riskli müşteri ve işlemler ile bu müşterilerin bünyesin-

deki faaliyet alanları hakkında yüksek bilinç düzeyine sahip olması.  
• Müşterini Tanı veya Artırılmış Özen Tedbirlerinin üst düzeyde uygulanması.  
• Hesap açılışları veya ilişkilerin kurulmasında daha titiz davranılması.  
• İşlemlerin daha fazla izlenmesi.  
• Sürekli bazda yapılan kontrollerin seviyesinin ve ilişkilerin gözden geçirilmesi sık-

lığının artırılması.  
• Tanımlanmış birden fazla risk kriterine karşı sıklıkla aynı yöntem ve kontrollerin 

kullanıldığı durumlar olabilir ve finansal kuruluşun her bir risk kriterine hitap eden 
ayrı kontroller oluşturması her zaman beklenmez.    

 
İkinci Bölüm: Risk-Temelli Yaklaşımın Uygulanması  

 
Müşteriler Konusunda Gerekli Özen İncelemesi / Müşterini Tanı  

   
3.10 Müşteriler Konusunda Gösterilmesi Gerekli Özen/Müşterini Tanı ilkeleri, finansal 

kuruluşun, her bir müşterisinin gerçek kimliğini bildiği yönünde makul bir kanaate 
varmasını ve müşterilerinin yapması muhtemel iş ve işlem tiplerini uygun bir güven 
derecesinde bilmesini garanti etmek amacına hizmet eder. Finansal kuruluşun bu ko-
nuda uygulayacağı prosedürler şunları da içerir: 

 
(a) Her bir müşterinin kimliğinin zamanında belirlenmesi ve doğrulanması.  
(b) Her türlü gerçek sahibin kimliğinin belirlenmesi ve doğrulanması için makul ölçü-

lerde risk- temelli önlemlerin alınması 
(c) İşlemlerin beklenen özellikleri ve düzeyi de dahil olmak üzere müşterinin şartla-

rını ve işini anlayabilmek için uygun ilave bilgiler temin etmek.  
  

3.11 Başlangıç noktası, bir finansal kuruluşun müşteri hakkında nihai bir karara varmadan 
önce uygun her türlü risk değişkenini de göz önüne alarak müşterinin neden olabile-
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ceği riskleri değerlendirmesidir. Finansal kuruluşlar, her bir müşteri konusunda uygun 
olan gerekli özen şartlarını da belirleyecektir. Bu tedbirler şunları içerebilir: 

 
• Bütün müşterilere uygulanacak standart seviyede gerekli özen tedbirleri.  
• Bu standart seviyenin kabul görmüş düşük-risk senaryolarında düşürülmesi; ör-

neğin: 
 

- İlgili düzenlemeler kapsamında bildirimde bulunma şartlarına tabi halka a-
çık şirketler.  

- FATF Tavsiyeleriyle tutarlı SGAÖ/TFÖ uygulama ve önlemlerine tabi (yerli 
ve yabancı) diğer finansal kuruluşlar.  

- Ana gelir kaynağı maaş, emekli aylığı, bilinen ve uygun bir kaynaktan ge-
len sosyal yardımlar olan ve yaptığı işlemler bu gelirlerle orantılı olan bi-
reyler.  

- Belli işlem tiplerinde minimum meblağlarla yapılan işlemler (örneğin, dü-
şük-meblağlı sigorta primleri).  

  
• Daha yüksek riske sahip olduğu belirlenen müşterilerle ilişkili olarak artırılmış dü-

zeyde gerekli özen tedbirleri. Bu, müşterinin iş faaliyetlerinin, ortalık yapısının, 
daha yüksek riskli ülkeleri içeren işlemler veya cari yasa ve yönetmeliklerce daha 
yüksek riske sahip olarak tanımlanan işlemlerinin beklenen veya gerçekleşen ha-
cim veya tiplerinin bir sonucu olabilir; bu işlemlere örnek olarak şunlar verilebilir:  

 
- Muhabir bankacılık ilişkileri; ve  
- Siyasi nüfuz sahibi kişiler.  

 
Müşteri ve İşlemlerin İzlenmesi  

 
3.12 Bir finansal kuruluş tarafından yerine getirilecek izlemenin derecesi ve doğası; 

finansal kuruluşun büyüklüğüne, kuruluşun sahip olduğu SGAÖ/TFÖ risklerine, kulla-
nılmakta olan izleme yöntemine (elle, otomatik veya bunların bir bileşimi) ve izleme 
altındaki faaliyetin tipine bağlı olacaktır. Finansal kuruluşlar ve bunların düzenleyici 
denetçileri, risk-temelli yaklaşımın izleme konusunda uygulanması sırasında, bütün 
işlemlerin, hesapların veya müşterilerin aynı şekilde izleneceğini kabul etmelidir. Ya-
pılacak izlemenin derecesi; müşteri, müşterinin kullanmakta olduğu ürün veya hizmet-
ler ve müşteri ve işlemlerin yeri ile ilişkilendirilen algılanan riskler üzerine oturtulacak-
tır. İzleme metodolojileri ve süreçleri, finansal kuruluşun kaynaklarını da göz önünde 
bulundurmak zorundadır.  

 
3.13 Risk-temelli bir sistemde yapılacak izlemenin birincil amacı işletme-genelindeki 

hususlara, finansal kuruluşun büyük risklerinin analizine dayanarak cevap vermesidir. 
Düzenleyici makamlar, bu nedenle, finansal kuruluşlar tarafından yapılacak tespitleri, 
bunların bütün yasal veya düzenleyici şartlarla tutarlı olmaları ve makul ve yeterli de-
recede belgelendirilmeleri şartıyla dikkate almalı ve bunlara gereken ağırlığı vermeli-
dir.  

 
3.14 Risk-temelli yaklaşım kapsamında yapılacak izleme, finansal kuruluşların parasal 

veya başka türlü eşikler yaratmalarına imkan tanır; bu eşiklerin altındaki faaliyetler 
gözden geçirilmez. Bu amaçla kullanılan tanımlanmış durum veya eşikler, oluşturulan 
risk seviyelerinin yeterliliğinin belirlenmesi için düzenli olarak gözden geçirilmelidir. 
Finansal kuruluşlar, her türlü sistem ve sürecin yeterliliğini periyodik olarak değerlen-
dirmelidir. Yapılacak izlemenin sonuçları her zaman belgelendirilmelidir.  
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Şüpheli İşlem Bildirimleri  
 
3.15 Şüpheli işlemlerin veya faaliyetlerin bildirimi; bir ülkenin, her türlü finans bilgisini; suç 

gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı ve diğer finans suçlarıyla mücadelede kul-
lanma yeteneği açısından kritiktir. Ülkelerin bildirimler konusundaki uygulamaları; ku-
ruluşların, şüphe eşiğine ulaşıldığında bildirimde bulunmalarını gerektiren ulusal ya-
saları çerçevesinde oluşturulur.  

 
3.16 Yasal veya düzenleyici şartlar, şüphe uyandırıcı durumlarda söz konusu şüpheli 

faaliyetin bildirimini zorunlu kılıyorsa, bir rapor hazırlanacak ve gerekli mercilere ileti-
lecektir; böyle bir durumda şüpheli işlemin bildirimi konusunda risk-temelli yaklaşımın 
uygulanması söz konusu olmaz.  

 
3.17 Bununla birlikte, finansal kuruluşun yüksek riskli olarak tanımladığı alanlara ilave 

kaynaklar tahsis edilmesini öngördüğü için risk-temelli yaklaşım şüpheli işlemlerin be-
lirlenmesi açısından son derece uygundur. Finansal kuruluşun, kendisine yetkili ma-
kamlarca sunulan bir bilgiyi, risk-temelli yaklaşımın bir gereği olarak, şüpheli faaliyetin 
tanımlanması amacıyla yaklaşımın bilgilendirilerek güçlendirilmesi yolunda kullanma-
sı da oldukça muhtemeldir. Finansal kuruluşlar, sistemlerinin, şüpheli işlemlerin ta-
nınması ve bildirilmesi açısından yeterliliğini de periyodik olarak gözden geçirmelidir.  

 
Eğitim ve Bilinç  

 
3.18 15 Numaralı Tavsiye, finansal kuruluşların, çalışanlarına SGAÖ/TFÖ eğitimi vermele-

rini şart koşmuş olup finansal kuruluşların çalışanlarının suç gelirlerinin aklanması ve 
terörün finansmanı hakkında uygun bir eğitim alması önemli bir husustur. Finansal 
kuruluşun, başarılı kontrollere sahip olma hedefine bağlılığı hem eğitim hem bilinç-
lendirme faaliyetlerine bağlıdır. Bu, ilgili bütün çalışanlara, en azından SGAÖ/TFÖ 
hakkındaki yasa, yönetmelik ve iç politikalar hakkında bilgi verilmesi yönünde işletme-
çapında bir gayretin gösterilmesini gerektirir.  

 
3.19 Bununla birlikte, eğitim için elde mevcut olan muhtelif yöntemlere risk-temelli 

yaklaşımın uygulanması, bu eğitimlerin sıklığı, verilme mekanizmaları ve odak nokta-
larının belirlenmesine ilişkin olarak finansal kuruluşlara ilave esneklik kazandırır. 
Finansal kuruluş, kendi işgücünü ve elindeki kaynakları gözden geçirmeli ve uygun 
SGAÖ/TFÖ bilgilerini sağlayan eğitim programlarını benimsemelidir. Bu eğitim prog-
ramları:  

 
• Eğitime katılan personelin sorumluluklarına uygun olarak hazırlanmalıdır (örneğin; 

müşteriyle teması olan veya operasyon bölümünde çalışan personel için farklı içe-
riğe sahip olmalıdır). 

• Uygun ayrıntı seviyesinde olmalıdır (örneğin; ön-ofis çalışanları, karmaşık ürünler 
veya müşteri tarafından yönetilen ürünler).  

• İlgili iş kollarının risk düzeyine uygun bir sıklıkta verilmelidir.  
• Personelin, kendisine verilen bilginin ayrıntı düzeyini karşılayacak eğitim ve bilgi 

seviyesinde olup olmadığını test etmelidir.  
 

Üçüncü Bölüm: İç Kontroller  
 
3.20 Finansal kuruluşların etkili risk-temelli yaklaşımlara sahip olabilmesi için, risk-temelli 

sürecin, kuruluşların iç kontrollerinin bir parçası haline getirilmesi gerekir. Finansal ku-
ruluşun, şüpheli faaliyetlerin izlenmesi ve bildirimi de dahil olmak üzere etkin bir iç 
kontrol yapısına sahip olması konusunda nihai sorumluluk üst-kademe yönetimine ait-
tir. Üst kademe yönetiminin güçlü liderliği SGAÖ konusuna önem vermesi, risk-temelli 
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yaklaşımın uygulamasında önemli bir husustur. Üst yönetim, personelin finansal kuru-
luşun riskleri sınırlandırma ve kontrol altına almak üzere tasarlanmış politika, prose-
dür ve süreçlerine bağlı kalmasını garanti edecek bir uyum kültürü yaratmalıdır.  

 
3.21 Uyum konusundaki diğer iç kontrollere ek olarak, SGAÖ/TFÖ kontrollerinin yapısı ve 

düzeyi bir dizi faktöre bağlı olacaktır; bu kontroller arasında şunlar sayılabilir:  
 

• Finansal kuruluşun yapmakta olduğu işin yapısı, ölçeği ve karmaşıklık derecesi. 
• Coğrafi çeşitlilik dahil olmak üzere finansal kuruluşun faaliyetlerinin çeşitliliği. 
• Finansal kuruluşun müşteri, ürün ve faaliyet profili.  
• Kullanılan dağıtım kanalları.  
• İşlemlerin hacim ve boyutu.  
• Finansal kuruluşun faaliyet alanıyla ilişkilendirilen riskin derecesi.  
• Finansal kuruluşun ne dereceye kadar doğrudan müşteriyle temasta olduğu ve ne 

dereceye kadar aracılarla, üçüncü şahıslarla veya yüz yüze olmayan görüşmeler 
yoluyla çalıştığı.  

 
3.22  İç kontrollerin kapsam ve çerçevesi şu hususları sağlamalıdır:  
 

• Finansal kuruluşun, suç geliri aklayıcılar ve diğer suçlularca kötüye kullanılmaya 
daha açık faaliyetlerine (ürünler, hizmetler, müşteriler ve coğrafi alanlar) daha 
yüksek düzeyde odaklanma. 

• Finansal kuruluşun faaliyet gösterdiği çevre ve ilgili olduğu pazardaki hareketleri 
de göz önünde tutarak, risk değerlendirmesi ve yönetimi süreçlerinin düzenli ola-
rak gözden geçirilmesi. 

• SGAÖ/TFÖ’ne uyumun yönetimi için bir kişiyi veya kişilerin yönetim düzeyinde a-
tanması.  

• SGAÖ/TFÖ uyum görevlisi ve gözden geçirme programı yaratmalıdır.  
• Yeni ürünlerin piyasaya sunulmasından önce yeterli kontrollerin uygulamaya kon-

duğunun garanti edilmesi.  
• Uyum konusundaki girişimler, belirlenen uyum yetersizlikleri, alınan düzeltici ön-

lemler ve düzenlenen şüpheli işlem raporlarına dair üst yönetime bilgi verilmesi.  
• Yönetimde veya çalışanların içerik ve yapısında meydana gelen değişikliklere 

rağmen programın devamlılığının sağlanması. 
• Yasa ve yönetmelikler kapsamındaki kayıt tutma ve bildirim konusundaki bütün 

şartların karşılanması ve SGAÖ/TFÖ’ye uyum hakkındaki tavsiyelerin tutulmasına 
odaklanılması ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklere paralel olarak zamanında 
güncellemeler yapılması.  

• Müşteriler konusunda gösterilmesi gerekli özen konusunda risk-temelli politika, 
prosedür ve süreçlerin uygulamaya konması.  

• Daha yüksek riskli müşteriler, işlemler ve ürünler hakkında gerekli olduğu ölçüde 
işlem limitleri ve yönetim onayları gibi yeterli kontrollerin yapılması.  

• Rapor edilebilir işlemlerin zamanında tespit edilebilmesinin ve gerekli raporların 
doğru hazırlanmasının garanti edilmesi.  

• Döviz işlemlerini gerçekleştiren, raporlara son halini veren, muafiyet verme yetki-
sine sahip, şüpheli işlemlerin takibini yapan veya kuruluşun SGAÖ/TFÖ progra-
mını bir parçası olan herhangi bir faaliyeti yerine getiren personelin yeterli kontrol 
ve denetiminin sağlanması.  

• SGAÖ/TFÖ’ne uyumun; ilgili personelin görev tanımları ve performans değerlen-
dirmelerinin içine, bunların ayrılmaz bir parçası olarak monte edilmesi.  

• İlgili bütün personele uygun eğitimin verilmesini sağlamak.  
• Gruplar için mümkün olduğu kadarıyla ortak bir kontrol çerçevesinin olmasını sağ-

lamak.  
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Üst yönetimin elinde, risk değerlendirme ve yönetimi süreçlerinin ve ilgili iç kontrolle-
rin gelişim ve işleyişini bağımsız olarak onayını yapacak ve benimsenen risk-temelli 
metodolojinin finansal kuruluşun risk profilini yansıttığına dair rahat olmasını sağlaya-
cak araçların bulunması gereklidir. Bağımsız test ve rapor etme faaliyeti, finansal ku-
ruluşun SGAÖ/TFÖ uyum programının uygulamaya konması ve işleyişine karışma-
yan, örneğin, iç denetleme departmanı, dış denetçiler, uzman danışmanlar veya diğer 
nitelikli taraflarca yerine getirilmelidir. Test faaliyeti risk-temelli olmalıdır (daha yüksek 
riske sahip müşteri, ürün ve hizmetlere odaklanmalıdır); finansal kuruluşun toplam 
SGAÖ/TFÖ programının yeterliliğini ve finansal kuruluşun faaliyetleri, departmanları 
ve iştiraklerinin risk yönetiminin kalitesini değerlendirmelidir; kapsamlı prosedür ve 
testler içermelidir; ve bütün faaliyetleri kapsamalıdır.  

 
EKLER 

 
Ek 1 

 
Daha Fazla Bilgi İçin Kaynaklar  

 
4.1 Risk-temelli bir yaklaşım geliştirmede hem ülkelere hem finansal kuruluşlara yardımcı 

olabilecek çok çeşitli bilgi kaynakları mevcuttur. Bütün kaynakları kapsayan bir liste 
olmasa da bu bölümde, ülkelerin ve finansal kuruluşların faydalanmak isteyebileceği 
bir dizi kullanışlı web-linkleri hakkında bilgi verilmektedir. Bunlar, ilave bilgi kaynağı iş-
levini görmekte olup bu konuda daha fazla yardım SGAÖ/TFÖ değerlendirmeleri gibi 
başkaca bilgi kaynaklarından da temin edilebilir.  

 
A. Finansal Eylem Görev Gücü Dokümanları  

 
Finansal Eylem Görev Gücü (FATF), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansma-

nıyla mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesi ve desteklenmesi 
amacıyla kurulmuş hükümetler arası bir organizasyondur. Bu konudaki temel kaynaklar: Suç 
gelirlerinin aklanması konusunda 40 Tavsiye ve Terörün Finansmanı hakkında 9 Özel 
Tavsiye, FATF Tavsiyelerine Uyumun Değerlendirilmesi Metodolojisi, Ülkeler ve Değerlen-
dirme Yapanlar için Elkitabı, metotlar ve trendler (tipolojiler) raporu ve karşılıklı değerlendir-
me raporları. http://www.fatf-gafi.org 
 

B. Uluslararası Kuruluşlar/Organizasyonlar  
 

Basel Komitesi  
 

Bankacılık Faaliyetlerinin Denetlenmesine Yönelik Basel Komitesi, bankacılık faaliyet-
lerinin denetimi hakkında düzenli bir işbirliği için bir forum işlevini görmektedir. Bu işlevini, 
ulusal denetim konuları, yaklaşımları ve teknikleri hakkında, ortak anlayışın desteklenmesini 
de gözeterek bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle yerine getirmeye çalışmaktadır. Komite, 
bazı durumlarda, bu ortak anlayışı, ihtiyaç duyulan ve arzu edilen alanlarda kılavuzlar ve 
denetim standartları geliştirmek yönünde kullanmaktadır. Bu bağlamda Komite’nin en çok 
bilinen çalışmaları: sermaye yeterliliği hakkında uluslararası standartlar (Basel I ve Basel II); 
Etkin Bankacılık Denetimi Hakkında Çekirdek Prensipler; sınır-ötesi bankacılık denetlemesi 
hakkında anlaşma ve risk yönetimi ile SGAÖ/TFÖ’ne ilişkin diğer dokümanlardır.   
http://www.bis.org/bcbs/  
 

IOSCO  
 

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Organizasyonu (International 
Organization of Securities Commissions - IOSCO), sermaye piyasalarını düzenleyici 
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kuruluşlardan oluşan bir organizasyon olup bunların amacı piyasaların adil, etkin ve güvenilir 
olmasını sağlamak amacıyla düzenleyici yüksek standartlara destek vermek; ülkelerin iç 
piyasalarının geliştirilmesine destek vermek amacıyla kendi alanlarında bilgi alışverişinde 
bulunmak; uluslararası menkul kıymet işlemleri hakkında standartların oluşturulması ve bu 
işlemlerin etkin bir şekilde izlenmesine yönelik çabaları birleştirmek; ve standartların sıkı bir 
şekilde izlenmesi ve bu konuda işlenen suçlara etkin müeyyideler uygulayarak piyasaların 
bütünlüğünün artırılması amacıyla karşılıklı yardımlarda bulunmaktır. IOSCO’nun en dikkat 
çeken çalışmaları, düşük riskli durumlara da hitap eden suç gelirlerinin aklanması hakkındaki 
Kararı (1992) ve müşterek yatırım programları için SGAÖ Talimatıdır (2005).  
http://www.iosco.org/ 
 

IAIS  
 

Uluslararası Sigorta Denetçileri Derneği (International Association of Insurance 
Supervisors – IAIS), 130’un üzerindeki ülkeden toplam 180 kadar sigorta düzenleyicisi ve 
denetçisini temsil etmektedir. IAIS’in amacı; poliçe sahiplerinin çıkarları ve korunmaları için 
sigorta piyasalarının etkin, adil, güvenilir ve istikrarlı kalmasını sağlamak için sigorta 
sektörünün ulusal ve uluslararası düzeyde daha iyi denetlenmesine katkıda bulunulması ve 
bu amaçla işbirliği yapılması; hakkında herkesin iyi düşüncelere sahip olduğu sigorta 
piyasalarının geliştirilmesine destek olmak; ve küresel finans piyasalarının istikrarına katkıda 
bulunmaktır. IAIS’in bu amaçlara hizmet etmek amacıyla yayınladığı prensipleri (örneğin, 
Sigorta Çekirdek Prensipleri ve Metodolojisi), standartları (örneğin, Sigortacıların düzgün ve 
uygun değerlendirilmesi ve şartları hakkında denetim standardı) ve kılavuz çalışmaları 
(örneğin, SGAÖ/TFÖ hakkında Kılavuz Bildirisi; sigortacıların kötüye kullanımıyla mücadele 
hakkında kılavuz bildirisi; sigortacılıkta yolsuzluğun önlenmesi, tespiti ve düzeltilmesi 
hakkında Kılavuz) bulunmaktadır.  
http://www.iaisweb.org/ 
 

Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency International)   
 

Uluslararası Saydamlık Örgütü; yolsuzluk ve yozlaşmaya karşı mücadelede liderlik 
yapan ve dünya çapında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü olup dünyanın her yerinden 
erkek, kadın ve çocukların kötü uygulamalara alet edilmesinin yarattığı korkunç etkilere son 
vermek amacıyla insanları güçlü bir dünyada bir araya getirmeyi hedeflemektedir.  
http://www.transparency.org/  

 
C. Risk-Temelli Yaklaşım Hakkında Yasa ve Yönetmelikler/Kılavuzlar  

 
Avustralya 

 
Suç gelirlerinin aklanması ve Terörün finansmanının Önlenmesi Kanunu 2006 (Avust-

ralya Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından uygulamaya konmuştur):  
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200627290?O
penDocument 
 

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Kuralları (Avustral-
ya İşlem Bildirimleri ve Analiz Merkezi): http://www.austrac.gov.au/aml_ctf_rules.html  
 

Belçika  
 

Müşteriler Konusunda Gösterilmesi Gerekli Özen yükümlülükleri ve finans sistemleri-
nin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı amacıyla kullanılmasının önlenmesi 
hakkında Belçika Bankacılık, Finans ve Sigorta Komisyonu’nun Genelgesi:  
http://www.cbfa.be/eng/bo/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf  
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Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Belçika 
Bankacılık, Finans ve Sigorta Komisyonu yönetmeliği: 
http://www.cbfa.be/eng/vt/vz/circ/pdf/regulations_27-07-2004.pdf  
 

Kanada 
 

Kanada Finansal kuruluşlar İdaresi – Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finans-
manının Önlenmesi ve Tespit Edilmesi Kılavuzları: Güvenilir İş ve Finans Piyasaları  
http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/eng/guidelines/sound/guidelines/B8_e.pdf  
  

Almanya 
 

Almanya Finans Denetleme Kurumu’nun (BaFin.), Bankacılık Kanunu’nun 25a(1) 
Maddesi, 3. Paragrafı, 6 ve 1(a) Fıkraları ile Suç gelirlerinin aklanması Kanunu’nun 14 (2) 
Maddesi, 2. Paragrafı uyarınca yayınladığı Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı 
ile finansal kuruluşlar kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önlenmesi için uygun risk yönetimi 
sistemlerinin dahilde uygulamaya konması yönetmeliği. 
http://www.bafin.de/rundschreiben/89_2005/050324_en.htm  
 

Muhabir banka olarak çalışan kredi kuruluşlarında suç gelirlerinin aklanması talimatla-
rı. http://www.bafin.de/verlautbarungen/gw_001106_en.htm  
 

İtalya 
   

İtalya Merkez Bankası’nın, İtalya’da faaliyet gösteren bütün finans aracı kuruluşları i-
çin Şüpheli Faaliyet Bildirimleri Hakkında Talimatı.   
http://www.bancadiitalia.it/vigilanza_tutela/vig_ban/norma/provv;internal&action=lastLevel.act
ions&parameter=vigilanza_tutela  
 

Japonya 
 

Japonya Finans Hizmetleri Kurumu – yasama ve kılavuz.  
http://www.fsa.go.jp/en/refer/legislation/index.html  
 

Jersey  
 

Finans Hizmetleri Komisyonu, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kıla-
vuz: http://www.jerseyfsc.org/the_commission/antimoneylaundering/guidancenotes/index.asp  
 

Güney Afrika 
 
FİB – Müşterilerin Kimliklerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Kılavuz.  
http://www.fic.gov.za/info/guidance%20concerning%20identification%20of%20clients.pdf 
 

Singapur 
 
Singapur’un, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi hakkında 
bankalara duyurusu.  
http://www.mas.gov.sg/resource/legislation_guidelines/aml/626%20_amdd%20280207.pdf 
 

İsviçre 
 

İsviçre Federal Bankacılık Komisyonu’nun Suç gelirlerinin aklanmasının Önlenmesine 
İlişkin Talimatı:  
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http://ebk.admin.ch/e/archiv/2003/pdf/m032703-03e.pdf  
 

Birleşik Krallık, Suç gelirlerinin aklanmasının Önlenmesi Hakkında Müşterek Yürütme 
Grubu Talimatı 
 

Birleşik Krallıktaki yasa ve yönetmelik şartlarıyla suç gelirlerinin aklanmasının önlen-
mesi kontrollerinin iyi uygulanması konularını kapsayan bu sektör talimatı, ülkedeki suç 
gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik risk-temelli yaklaşımın çerçevesinin ayrılmaz 
bir parçası olarak değerlendirilmektedir.  
http://www.jmlsg.org.uk  
 

Birleşmiş Milletler  
 

FFIEC Bankaların Gizliliği Kanunu Suç gelirlerinin aklanmasının Önlenmesinin İnce-
lenmesi Elkitabı.  
http://www.ffiec.gov/pdf/bsa_aml_examination_manual2006.pdf  
 

Wolfsberg Grubu  
 

Wolfsberg Grubu, dünya genelinde faaliyet gösteren 12 bankanın oluşturduğu ve 
Müşterini Tanı, Suç gelirlerinin aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi politika-
larına yönelik finans hizmetleri sektörü standartları ve ilgili ürünlerin geliştirilmesi ve iyileşti-
rilmesini hedefleyen bir dernektir. Wolfsberg Grubu, 2006 yılında, suç gelirlerinin aklanması 
risklerinin yönetimi için risk-temelli yaklaşım hakkında talimatlar yayınlamıştır.  
http://www.wolfsberg-principles.com/index.html  
 

D. Kamu ve özel sektör arasında bilgi paylaşımı/birbirlerinin alanlarına giren 
düzenlemeler   

 
ABD’de 2001 yılında yasalaşan Vatanseverlik Yasası’nın (USA PATRIOT ACT) 314. 

Maddesine göre; İşbu 314. Madde uyarınca çıkartılan Yönetmelikler, suç gelirlerinin 
aklanması ve terörün finansmanı faaliyetlerinin caydırılmasına yönelik prosedürler oluştur-
muştur. Bu yönetmelikler, iki yönden bilgi paylaşımını artırmaktadır: (i) federal yasa uygulayı-
cı kamu kuruluşlarının, terörün finansmanı veya suç gelirlerinin aklanması şüphesi uyandıran 
işlemler hakkında finansal kuruluşlardan bilgi talep edebileceği bir mekanizma oluşturmakta-
dır ve (ii) finansal kuruluşların, terörizm veya suç gelirlerinin aklanması içerebilecek faaliyet-
lerin belirlenmesi ve bildirilmesi amacıyla kendi aralarında bilgi paylaşımını teşvik etmektedir.  
http://www.fincen.gov/po1044.htm  
 

Amerika Birleşik Devletleri Banka Gizliliği Kanunu Danışma Grubu: ABD Kongresi ta-
rafından 1992 yılında kurulan Danışma Grubuna, FinCEN’in (ABD’nin Finans İstihbarat 
Birimi) Müdürü başkanlık etmekte olup Grup, Banka Gizliliği Kanununa (BSA) ilişkin 
hususların sektör temsilcileri, düzenleyiciler ve yasa uygulayıcı kuruluşlar arasında tartışıldığı 
birincil forum işlevini görmektedir. Danışma Grubu, yasa uygulayıcı kuruluşların BSA 
verilerinden daha fazla yararlanması ve bunun finansal kuruluşların yasaya uyum konusun-
daki yükümlülükleri üzerindeki etkisinin minimize edilmesi yöntemleri hakkında ABD Hazine 
Bakanlığı’na tavsiyelerde bulunmaktadır.  
http://uscode.house.gov/download/pls/31C53.txt  
 

Özel Sektör Diyalog Programları: ABD hükümeti, ABD’li düzenleyiciler ve finansal ku-
ruluşlar ile bunların Ortadoğu/Kuzey Afrika ve Latin Amerikalı meslektaşları arasında bağlantı 
oluşturan bir SGAÖ/TFÖ diyalogu başlatmıştır. Bu etkinlikler dizisi, ülke içi ve bölgesel suç 
gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı riskleri, uluslararası suç gelirlerinin aklanması ve 
terörün finansmanı standartları ve bu konularda yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörün 
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finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede ABD hükümetinin benimsediği 
politikalar ile özel sektör uygulamaları hakkında bilinç düzeyinin artırılmasını hedeflemekte-
dir.  
http://www.treas.gov/press/releases/js4346.htm  
http://www.usmenapsd.org/index2.html  
 

E. Ülkeler ve sınır ötesi faaliyetler hakkında ulusal çapta ve finansal kuruluşlar 
tarafından yapılacak risk değerlendirmelerine yardımcı olacak diğer bilgi  
kaynakları  

 
4.2 Belirli ülkeler veya sınır ötesi faaliyetlerle ilişkilendirilen risklerin seviyesinin belirlen-

mesinde, finansal kuruluşlar ve hükümetlerin başvurabilecekleri bir dizi kamuya açık 
bilgi kaynağı mevcuttur. Uluslararası standartların ve yasalara uyum, yasadışı faaliyet-
lere ilişkin spesifik risk derecelendirmeleri, yolsuzluk araştırmaları ve uluslararası işbir-
liği seviyeleri hakkında ayrıntılı bilgi veren raporlar da bu kaynaklar arasında sayılabi-
lir. Bu konuda bütün kaynakları içermese de aşağıdaki liste yaygın olarak başvurulan 
bazı kaynakları içermektedir: 

 
• Uluslararası standart ve yasalara uyum konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) 

ve Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporlar. 
 

- Dünya Bankası raporları:  
      http://www1.worldbank.org/finance/html/cntrynew2.html  
- Uluslararası Para Fonu Raporları:  
      http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp?sort=topic#RR 
- Offshore Finans Merkezleri hakkında IMF personelinin değerlendirmeleri: 

www.imf.org/external/np/ofca/ofca.asp  
 

• FATF tarzındaki bölgesel organizasyonların yayınladığı müşterek değerlendirme 
raporları:  

 
1.    Suç gelirlerinin aklanması Konusunda Asya/Pasifik Grubu (Asia/Pacific Group on Money 
Laundering - APG)  
http://www.apgml.org/document/default.aspx?DocumentsCategoryID=8  
 
2.   Karayipler Finansal Eylem Görev Gücü (Caribbean Financial Action Task Force - 
CTATF)  
http://www.cfatf.org/profiles/profiles.asp  
 
3. Suç gelirlerinin aklanması Önlemlerinin Değerlendirilmesi hakkında Uzmanlar Komitesi 
(The Committee of Experts on Evaluation of Anti-Money Laundering Measures - MONEY-
VAL)  
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/combatting_economic_crime/5_moneyl
aundering/Evaluations/Reports_summaries3.asp#TopOfPage  
 
4.   Avrasya Grubu (Eurosian Group - EAG)  
http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm  
 
5.   GAFISUD  
http://www.gafisud.org/miembros.htm  
 
6.    Ortadoğu ve Kuzey Afrika FATF (Middle East and North Africa FATF - MENAFATF)  
http://www.menafatf.org/TopicList.asp?cType=Train 
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• OECD Alt Ülke Grubu Risk Sınıflandırması (her toplantı sonrasında yayınlanan 
ülke risk sınıflandırmaları listeleri) 
http://www.oecd.org/document/49/0,2340,en_2649_34171_1901105_1_1_1_1,00.
html  
       

• Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi Raporu (ABD Dışişleri Bakanlığınca her yıl 
yayımlanmaktadır).  
http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/  
 

• Egmont Grubu üyeliği – Düzenli olarak bilgi alışverişi ve iyi uygulamaların payla-
şımına katılan Finans İstihbarat Birimlerinin koalisyonu; Egmont Grubu’na üye o-
larak kabul edilmek, ülkelerin Egmont kriterlerine göre yapılan FİB tanımlamasının 
gerektirdiği şartları karşıladığı kabul edilmesi için gerekli bir resmi prosedürden 
başarıyla geçilmesine bağlıdır.  
http://www.egmontgroup.org  
 

• Ulus Ötesi Organize Suçlara karşı Birleşmiş Milletler Konvansiyonunu imzalayan 
ülkeler 
http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html  
 

• ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yurtdışı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 
uygulanan ekonomik ve ticari yaptırımlar programı.  
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/index.shtml 
 

• Avrupa Birliği’nin ticari yaptırımlarının uygulandığı kişi, grup ve şirketlerin birleşik 
listesi.  
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsb/sanctions/list/consol-list.htm 
 

• Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi – Ülke Statüsü:  
http://www.un.org/sc/committees/  
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Ek 2 
 
Basel Bankacılık Denetleme Komitesi – Sınır Ötesi Bankacılık Hakkında Çalışma Grubu 
– Risk Matrisi  
 
Finansal kuruluşlar ve denetim makamlarının SGAÖ risklerini değerlendirmede kullanabile-
cekleri spesifik risk kategorilerinin analizi:  
 

Düşük Orta Yüksek 
İstikrarlı, bilinen müşteri tabanı  Şube açılışları, birleşmeler veya iktisaplar 

nedeniyle büyüyen müşteri tabanı  
Geniş ve çeşitliliği olan bir coğrafi bölgede 
geniş ve büyüyen bir müşteri tabanı 

Elektronik bankacılığın (e-
bankacılık) olmaması veya web 
sitesinin sadece bilgi amaçlı 
olması ve işlem yapılmaması 

Bankanın e-bankacılığa başlaması ve 
sınırlı ürün ve hizmetleri bu yolla sunması 

Banka, geniş çaplı e-bankacılık ürün ve 
hizmetleri sunmaktadır (yani; hesaplar arası 
havale, e-fatura ödemesi veya internet 
üzerinden hesap açılışı).  

Az sayıda yüksek-riskli müşteri 
ve işletmenin bulunması.  

Orta sayıda yüksek-riskli müşteri ve 
işletmenin bulunması. Bunlar; çek bozan 
işletmeler (check-casher), 
süpermarketler, para havalesi yapan 
kuruluşlar, döviz büroları (casas de 
cambio), ithalat veya ihracat şirketleri, off-
shore kuruluşlar, siyasi nüfuz sahibi 
kişiler ve yabancı uyruklu kişileri içerebilir. 

Yüksek-riskli çok sayıda müşteri ve işletme 
bulunmaktadır. Bunlar; çek bozan 
işletmeler, süpermarketler, para havalesi 
yapan kuruluşlar, döviz büroları (casas de 
cambio), ithalat veya ihracat şirketleri, off-
shore kuruluşlar, siyasi nüfuz sahibi kişiler 
ve yabancı uyruklu kişileri içerebilir. 

Hiçbir yabancı muhabir finansal 
kuruluşta hesabının 
bulunmaması. Nakit transferi 
(pouch) faaliyeti vermemesi, 
özel-kullanıma yönelik hesaplar 
veya özel-çek hesabı (payable-
through account) açmaması.  

Bankanın, yabancı bir muhabir finansal 
kuruluşta az sayıda hesabı bulunmakta-
dır, ancak bunlar genellikle yeterli SGAÖ 
politika ve prosedürlerine sahip olan 
düşük-riskli ülkelerde bulunmaktadır. 
Bankanın minimum ölçülerde nakit 
transferi faaliyeti ve özel-kullanım ve özel-
çek hesabı bulunmaktadır.  

Bankanın, yabancı muhabir finansal 
kuruluşlarda çok sayıda hesabı 
bulunmaktadır ve bunlar arasında yetersiz 
SGAÖ politika ve prosedürlerine sahip olan 
ve özellikle de yüksek-riskli ülkelerde 
bulunan finansal kuruluşlar da bulunmakta-
dır veya önemli miktarda nakit transferi 
faaliyetinde bulunmakta veya özel-kullanım 
hesabı veya özel-çek hesabı açmaktadır.  

Banka, sınırlı sayıda özel 
bankacılık hizmeti veya emanet 
ve aktif yönetimi ürün ve 
hizmetleri vermektedir veya hiç 
vermemektedir.   

Banka, üzerinde yatırım takdir yetkisinin 
bulunduğu sınırlı sayıda yurt-içi özel 
bankacılık hizmeti veya emanet ve aktif 
yönetimi ürün ve hizmetleri vermektedir. 
Stratejik plan emanet hesap yönetimi 
işinin artırılması yönünde olabilir.  

Banka, önemli sayıda yurtiçi ve uluslararası 
özel bankacılık veya emanet ve aktif 
yönetimi ürün ve hizmetleri vermektedir. 
Özel bankacılık veya emanet ve aktif 
yönetimi hizmetleri büyümektedir. Sunulan 
ürünler, yatırım yönetimi hizmetlerini de 
içermekte olup bankanın, herhangi bir 
takdir yetkisinin bulunmadığı emanet 
hesapları, tam takdir yetkisinin bulunduğu 
hesaplardan çok daha fazladır.  

Uluslararası hesapların sayısı 
çok azdır veya hesaplarda 
gerçekleşen döviz işlemlerinin 
hacmi düşüktür.  

Uluslararası hesapların sayısı orta 
düzeydedir ve bu hesaplarda 
açıklanamayan bazı döviz faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir.  

Uluslararası hesapların sayısı yüksektir ve 
bu hesaplarda açıklanamayan bazı döviz 
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  

Müşteriler, müşteri olmayanlar, 
sınırlı üçüncü şahıs işlemleri için 
sınırlı sayıda fon transferi 
gerçekleştirilmekte, yabancı fon 
transferi ise gerçekleştirilme-
mektedir.  

Gerçekleştirilen fon transferlerinin sayısı 
orta düzeydedir. Tipik olarak düşük-riskli 
ülkelerde açılmış kişisel veya ticari 
hesaplardan bazı uluslararası fon 
transferleri gerçekleştirilmektedir.   

Müşteri olmayan şahıs veya tüzel 
kişiliklerce yüksek sayıda fon transferi 
işlemi ve ödemenin kimlik beyanı üzerine 
yapıldığı havale işlemleri (Payable Upon 
Proper Identification-PUPID) gerçekleştiril-
mektedir. Kişisel veya ticari hesaplardan 
yüksek riskli ve finansal gizlilik vaat eden 
bölge veya ülkelere veya bu ülke ve 
bölgelerden bu hesaplara sık fon 
transferleri yapılmaktadır.  

Yüksek riskli coğrafi bölgelerle 
herhangi bir işlem yapılmamak-
tadır.  

Yüksek riskli coğrafi bölgelerle asgari 
sayıda işlemler yapılmaktadır.  

Yüksek riskli coğrafi bölgelerle önemli 
hacimlerde işlem yapılmaktadır.  

Kilit personel veya müşterilerle 
doğrudan teması olan personelin 
(yani; müşteri hizmet temsilcileri, 
veznedarlar veya diğer şube 
personeli) iş değiştirme oranı 
düşüktür.  

Kilit personelin iş değiştirme oranı 
düşüktür, ancak şubelerde müşteri-
teması olan personelde değişiklik 
yapılmış olabilir.  

Özellikle kilit personel pozisyonlarında iş 
değiştirme sıklığı yüksektir. 
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Ek 3 
 
Bankacılık Denetimi hakkında Basel Komitesi – Sınır-Ötesi Bankacılık Çalışma Grubu – 
SGAÖ Yönetimi Programına Yapılacak Risk-Değerlendirme Bağlantıları  

KPAÖ Risk Yönetimi Programına Yapılacak Risk Değerlendirmesi Bağlantısı  

Risk Değerlendirmesi  İç Kontroller 

Riskin Tespiti ve Ölçümü: Aşağıdakilerden ilgili olanları 
geliştirir:  

• Ürünler  • Politikalar 
• Hizmetler  

 
 
 
  

• Müşteriler  
• Coğrafi bölgeler 

 

• Prosedürler  
• Sistemler  
• Kontroller  

Sonuç:  

Denetim Risk-Tabanlı Uyum Programı 
  
Risk değerlendirmesini ve iç 
kontrollerin yeterliğini 
gözden geçirir. Aynı 
zamanda, kontrollerin 
yeterliğini, risk-tabanlı bir 
denetim programı aracılığıy-
la  kontrol eder.  

• İç Kontroller  
• Denetleme programı  
• Uyum  
• Eğitim  
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Ek 4 
 
            Terminoloji:  

 
Gerçek Faydalanıcı  
 
Nihai olarak bir müşterinin mülkiyet ve kontrolünü elinde bulunduran gerçek kişi(ler) 

ve/veya adına işlemin gerçekleştirildiği kişidir. Herhangi bir tüzel kişilik veya düzenleme 
üzerinde nihai olarak etkin kontrol uygulayan kişileri de içerir.  

 
Yetkili Makamlar  
 
Yetkili makamlar, Finans İstihbarat Birimleri (FİB) ve denetçiler de dahil olmak üzere 

suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleyle ilişkili bütün idari ve yasa 
uygulayıcısı makamları ifade eder.   

 
Çekirdek Prensipler  
 
Bankacılık Faaliyetlerinin Denetimi hakkındaki Basel Komitesi tarafından yayınlanan 

Etkin Bankacılık Denetimi için Çekirdek Prensipler, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyon-
ları Organizasyonu (IOSC) tarafından yayınlanan Menkul Kıymetler Düzenlemesinin Hedef 
ve Prensipleri ve Uluslararası Sigorta Denetçileri Derneği tarafından yayınlanan Sigorta 
Çekirdek Prensipleri.  

 
Seçilmiş Finans-Dışı İşletmeler ve Meslekler  
 

a. Kumarhaneler (internet üzerinden faaliyet gösteren kumarhaneler dahil).  
b. Emlak büroları.  
c. Değerli maden alım-satımı yapanlar.  
d. Değerli taşların alım-satımını yapanlar.  
e. Avukatlar, noterler, hukuk konusunda faaliyet gösteren diğer meslekler ve muhasebeci-

ler – tek yetkili avukatlar, ortaklar veya profesyonel kurumlarda çalışan profesyonelleri 
ifade eder. Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadeleye yönelik önlemlere zaten tabi olan 
diğer tipteki işletmelerin personeli konumundaki ‘dahili’ profesyonelleri veya hükümet 
kuruluşları adına çalışan profesyonelleri içermez.  

f. Mutemetlik ve Şirket Hizmetleri Sağlayıcıları, bu Tavsiyelerin başka bir bölümünde 
kapsam içine alınmayan ve bir işletme olarak aşağıdaki hizmetleri üçüncü şahıslara 
sunan bütün kişi veya işletmeleri ifade eder:  

▫ Tüzel kişilerin kuruluş işlemlerini yapan;  
▫ Bir şirketin müdür veya yöneticisi (veya başka bir kişinin bu görevlere geti-

rilmesi için düzenlemelerde bulunmak), bir ortaklığın hissedarı veya diğer 
her türlü tüzel kişilikte benzer bir konumda olmak;  

▫ Bir şirkete, ortaklığa veya başka herhangi bir kişi veya düzenlemeye; tescil 
edilmiş bir büro, iş adresi veya konaklama, muhabir veya idari adres temin 
etmek.  

▫ Bir açık mutemetlik (Express Trust) işleminde mütevelli olarak görev almak 
(veya bir başka kişinin bu göreve getirilmesi için düzenlemelerde bulun-
mak);  

▫ Bir başka kişi için vekil hissedar sıfatıyla hareket etmek (veya başka bir ki-
şinin bu sıfatla hareket etmesi) için düzenlemelerde bulunmak.  

 
Belirlenmiş Eşik 
 
FATF Tavsiyelerine Yorum Notlarında belirlenen miktar.  
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FATF Tavsiyeleri  
 
             FATF’nin Terörün Finansmanı hakkındaki Kırk Tavsiyesini ve FATF’nin Terörün 
Finansmanı hakkındaki Dokuz Tavsiyesini ifade eder.  
 

Finansal kuruluşlar 
 
Ticari bir faaliyet olarak aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yürüten her türlü ger-

çek ve tüzel kişiliği ifade eder:  
 

1. Halktan mevduat ve diğer geri ödemeli fonların kabulü. [5]  
2. Kredi verme. [6] 
3. Finansal kiralama. [7]  
4. Nakit veya değer transferi. [8]  
5. Ödeme araçlarının (örneğin, kredi ve ATM kartları, çekler, seyahat çekleri, ödeme 

emirleri ve banka senedi, elektronik para) düzenlenmesi ve yönetimi.  
6. Finansal garantiler ve taahhütler.  
7. Aşağıdakilerin alım-satımını yapmak:  

- Para piyasaları enstrümanları (çekler, senetler, kredi türevleri, türevler, vb.); 
- Döviz; 
- Kambiyo, faiz oranı ve endeks enstrümanları;  
- Transfer edilebilir menkul kıymetler; ve  
- Vadeli mal işlemleri  

 
8. Menkul kıymet ihraçlarına katılım ve bu tür ihraçlara ilişkin olarak finansal hizmetlerin 

provizyonu.  
9. Bireysel ve müşterek portföy yönetimi.  
10. Emanet işlemleri ve nakit veya likit menkul kıymetlerin diğer kişiler adına yönetilmesi.  
11. Diğer kişiler namı hesabına fonların veya paranın yatırım işlemlerinin yapılması, 

yatırılması veya yönetilmesidir. 
12. Hayat sigortası ve diğer yatırıma ilişkin sigorta poliçelerini sigorta yapan olarak imzala-

mak ve başlatmak.  
13. Para ve döviz bozdurma.  

 
Finansal bir faaliyetin bir kişi veya kuruluşça zaman zaman veya çok sınırlı olarak 

(miktara ve mutlak kriterler açısından) gerçekleştirildiği ve bu nedenle suç gelirlerinin 
aklanması riskinin çok az olduğu durumlarda, ülkeler suç gelirlerinin aklanmasını önleyici 
tedbirlerin uygulanmasının tamamen veya kısmen gereksiz olduğuna karar verebilir. Son 
derece sınırlı ve haklı gerekçelere dayanan ve suç gelirlerinin aklanması risklerinin çok 
düşük olduğunun kanıtlandığı durumlarda, ülkeler, yukarıda sayılan finansal faaliyetlerin 
bazılarına, 40 Tavsiyenin hepsini veya bazılarını uygulamamaya karar verebilirler.  
 
            Açıklamalar   
 
[5] Özel bankacılığı da kapsar.  
[6] Diğer şeylerin yanı sıra, tüketici kredisi, mortgage kredisi, rücu edilebilir veya edilemez 
faktöring ve ticari faaliyetlerin finansmanı (ödenmemiş borçların alım-satımı [forfeiting] dahil).  
[7] Tüketici kredileriyle ilişkili olarak finansal kiralama düzenlemelerini kapsamaz.  
[8] Hem resmi hem gayri resmi sektördeki finans faaliyetleri için geçerlidir; örneğin, alternatif 
havale faaliyeti. VI numaralı Özel Tavsiye için yapılan Yorum Notuna bakınız. Fon transferle-
rinde finansal kuruluşlara, sadece mesaj veya diğer destek sistemleri yönünden hizmet veren 
gerçek veya tüzel kişiliklere uygulanmaz. VII numaralı Özel Tavsiyeye Yorum Notuna 
bakınız.  
[9] Hem sigorta teşekkülleri hem de sigorta aracıları (acente ve brokerler) için geçerlidir.  
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Yasal Düzenlemeler  
 
Yasal Düzenlemeler, açık mutemetlik (Express veya benzeri yasal düzenlemeleri ifa-

de eder. Sözü edilen diğer benzer (SGAÖ/TFÖ amaçlı) düzenlemeler mutemetliği içerir.  
 
Tüzel Kişiler  
 
Finansal kuruluşlarla kalıcı müşteri ilişkisi kurabilen veya başka şekilde mülk sahibi 

olabilen kurum, vakıf, ortaklık, dernek ve benzeri diğer organizasyonlar.  
 
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler  
 
Yabancı bir ülkede önde gelen kamu görevleri bulunan veya bu görevlere getirilen bi-

reyler; örneğin Devlet veya Hükümet Başkanları, üst düzey politikacılar, üst düzey hükümet, 
yargı veya askeri yetkililer, kamuya ait şirketlerin üst düzey yöneticileri, önemli siyasi 
partilerin yetkilileri. Siyasi nüfuz sahibi kişilerin aile üyeleriyle veya yakın çalışma çevresiyle 
girilen iş ilişkileri, siyasi nüfuz sahibi kişilerin kendisiyle girilen iş ilişkileri kadar büyük itibar 
riskleri içerir. Bu tanım, bahsedilen kategorilerde orta düzeyli veya daha alt kademe görev-
lerde bulunan kişileri kapsamaz.  

 
Tabela Bankası  
 
Kurulduğu yargı alanında/ülkede fiziksel bir varlığı bulunmayan ve düzenlemelere tabi 

olan bir finans grubuyla herhangi bir bağlantısı bulunmayan bankalar.  
 
Denetçiler/Düzenleyici Organlar  
 
Finansal kuruluşların, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele 

şartlarına uymalarını garanti etmekten sorumlu, seçilmiş yetkili makamlar.  
 
Ek 5 
 

Elektronik Danışma Grubuna Üyelik  
 
FATF Üyeleri & Gözlemciler  
 
Avustralya, Avusturya, Kanada, Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Japon-

ya, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, ABD, IMF, IOSCO, 
OGBS, Dünya Bankası, BCBS  

 
Bankacılık Sektörü  
 
BNP Paribas, Güney Afrika Bankacılık Derneği, Türkiye Bankalar Birliği, Fortis Bank, 

Almanya Bankacılık Derneği, Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (Lüksemburg), WestLB 
AG, Crèdit Agricole, Felaban/Meksika Bankacılık Derneği, Bank of Amerika, Marquarie Bank, 
CIBC, Japon Bankacılar Birliği, UBS, HSBC, IBFed, Avrupa İşbirlikçi Bankalar Derneği, 
Singapur’da Konuşlu Bankalar Birliği, Avrupa Kamu Bankaları Birliği, Wolfsberg Grubu, 
Avrupa Bankacılık Federasyonu.  
 

Menkul Kıymetler Sektörü  
 
Kanada Yatırım Dealerları Derneği, Avustralya Finans Piyasaları Birliği, UBS, Londra 

Yatırım Bankacılığı Derneği, JPMorgan Chase & Co., Securities Industry Association, NYSE, 
ICSA.  
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Dipnotlar 
 
1 Özel Bankacılık İle İlgili Wolfsberg Prensipleri. 
2 5549 Sayılı Kanun, Madde 5’e bakınız. 
3 FATF Tavsiyeleri Sözlüğünde, Finansal Kuruluşun tanımına bakınız.  
4 Bu iki cümledeki terörün finansmanına yapılan referans FATF Metodolojisinin 20(a) ve (b) Paragraflarına 
eklenmiştir.  
5 Elkitabı, Paragraf 42(e) (i).  
6 Metodoloji T.24’e bakınız 
7 Elkitabı, Paragraf 42 (f).  
8 Örneğin; Çekirdek Prensipler Metodolojisi 2006, Prensip 1(1), AC’ye eklenen 6 numaralı dipnota bakınız.  
9 FATF Tavsiyesi Numara 30’a bakınız. 
10 Bu diyaloga ilişkin örnekler bu Talimatların Dördüncü Bölümünde verilmiştir.  
11 Denetim teknikleri hakkında Basel Çekirdek Prensibi No. 20’ye bakınız.  
12 FATF Tavsiyeleri No. 5 - 25, Metodolojiye Temel Kriterler 25.1 ve 5.12.   
13 Basel Çekirdek Prensipleri Metodolojisi 2006, Prensip 23, EC 3.  
14 R.29 ve Müşteriye gösterilmesi gerekli özen tedbirleri, No. 61’e bakınız.  
15 Basel Çekirdek Prensip Metodolojisi, Çekirdek Prensip 7, EC1.  
16 “Güvenilir kaynak”, genelde itibarlı olarak kabul edilen ve yayınladığı bilgileri halka ve mümkün olduğunca geniş 
çevrelere duyuran kuruluşlarca üretilen bilgileri ifade etmektedir. Bu kuruluşlar, Finansal Eylem Görev Gücü 
(FATF) ve FATF-benzeri bölgesel kuruluşların yanı sıra bunlarla sınırlı olmaksızın ve fakat Uluslararası Para 
Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Egmont Finans İstihbarat Birimleri Grubu gibi ulus-üstü ve uluslararası organizas-
yonlar ve ilgili devletlerin kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini de içerir. Bu güvenilir kaynaklardan temin 
edilen bilgiler yasa veya yönetmelik gücünde değildir ve belli bazı hususların daha yüksek risklere sahip olduğu 
konusunda otomatik olarak ve tek başına belirleyici değildir. 
17 Özel Tavsiye No. VIII’e bakınız. 
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Konut Kredileri Uygulamaları Hakkında  
Yararlı Bilgiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBB Çalışma Grubu 
 
 
 
 
 
 
 

Yayın No: 259 
 
 
 

İsteme Adresi: Türkiye Bankalar Birliği 
Nispetiye Caddesi Akmerkez B 3 Blok Kat 13 Etiler-İstanbul 

Tel: 212-2820973 Fakz: 212-2820946 internet: www.tbb.org.tr 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Yazarlara Duyuru 
  
1. Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word 
programında Arial-11 fontu ile Türkçe olarak yazılmalı ve ön iç kapak sayfamızda 
belirtilen adrese gönderilmelidir.  
 
2. Yazının kapak sayfasında şu bilgiler yer almalıdır; a) yazının başlığı, b) 
yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları, c) varsa yazar(lar)ın 
yardımlarını gördüğü kişi ve/veya kurumlara teşekkür, d) iletişim kurulacak yazarın 
adı, adresi varsa telefon ve faks numaraları.  
 
3. Dipnotların numaralandırılması ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı altında 
toplanması gerekmektedir.  
 
4. Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta 
yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir. (Denklemlerin türetilişi kısa 
olarak gösteriliyorsa, hakemlere verilmek üzere türetme işlemi tüm basamaklarıyla 
ek bir sayfada gösterilmelidir).  
 
5. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla 
yapılmalıdır. Ayraç içindeki sıra; yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları 
şeklinde olmalıdır.  
 
6. Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynaklar listesinde 
yer almalıdır. Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır. Kaynakçada 
aşağıda örneklenen biçim kuralına uyulmalıdır.  
 
Kitaplar 
 
GIOVANNINI, A. (1990), European Financial Integration, Cambridge, Cambridge 
University Press.  
 
Dergiler 
 
EKINCI, N.K. (1991), “Para Politikası, Faiz ve Döviz Kuru”, Muhasebe, İşletme ve 
Finans, Sayı 58, s.53-57. 
 
Derlemeler 
 
GORAN, M. (1965), “The Roots of Scientific Method”, E.Wayne Courtney (eds), in 
Applied Research in Education, New Jersey: Littlefield, s.75-80.  
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