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Tanımlar Tanımlar 

MADDE 3 MADDE 3 

(1) Bu Yönetmelikte geçen; (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Aktarmalı muhabir hesap: Muhabirlik 

ilişkisi kapsamında yabancı ülkede yerleşik 

bir finansal kuruluş tarafından Türkiye’de 

yerleşik bir finansal kuruluşta açılan ve 

yabancı finansal kuruluşun müşterilerine 

çek yazma imkânı da tanıyan hesap 

türünü, 

a) Aktarmalı muhabir hesap: Muhabirlik 

ilişkisi kapsamında yabancı ülkede yerleşik 

bir finansal kuruluş tarafından Türkiye’de 

yerleşik bir finansal kuruluşta açılan ve 

yabancı finansal kuruluşun müşterilerine 

çek yazma imkânı da tanıyan hesap 

türünü, 

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Bakanlık: Hazine ve Maliye 

Bakanlığını, 

 
Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.1 

c) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma 

Kurulu Başkanlığını, 

c) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma 

Kurulu Başkanlığını, 

ç) Başkan: Mali Suçları Araştırma Kurulu 

Başkanını, 

ç) Başkan: Mali Suçları Araştırma Kurulu 

Başkanını, 

d) Denetim elemanı: Vergi Müfettişleri, 

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, Bankalar 

Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, 

Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

d) Denetim elemanı: Vergi Müfettişleri, 

Başkanlıkta istihdam edilen Hazine ve 

Maliye Uzmanları, Gümrük ve Ticaret 

Müfettişleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, 

Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme 

Uzman ve Aktüerleri, Bankacılık 



 

Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu 

Uzmanlarını, 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve 

Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları ile 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Denetçileri ve Uzmanlarını, 

Değişik bent: Aklama Suçu İncelemesi 

Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-10.06.2014/29026) m.8 

Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-24.02.2021/31405/2) 

m.1 

e) Elektronik transfer: Gönderen adına 

bir finansal kuruluştan başka bir finansal 

kuruluştaki alıcıya elektronik araçlar 

kullanılmak suretiyle belli tutardaki para ve 

menkul kıymetin gönderilmesi amacıyla 

yapılan işlemi, 

e) Elektronik transfer: Gönderen adına 

bir finansal kuruluştan başka bir finansal 

kuruluştaki alıcıya elektronik araçlar 

kullanılmak suretiyle belli tutardaki para ve 

menkul kıymetin gönderilmesi amacıyla 

yapılan işlemi, 

f) Finansal kuruluş: Bu Yönetmeliğin 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (h) 

bentlerinde sayılan yükümlüler ile 

bankacılık faaliyetleriyle sınırlı olarak Posta 

ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini, 

f) Finansal kuruluş: Bu Yönetmeliğin 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (h) 

ve (m) bentlerinde sayılan yükümlüler ile 

bankacılık faaliyetleriyle sınırlı olarak Posta 

ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini, 

Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-18.03.2016/29657) m.1 

Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-24.02.2021/31405/2) 

m.1 

g) Kanun: 11/10/2006 tarihli ve 5549 

sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında Kanunu, 

g) Kanun: 11/10/2006 tarihli ve 5549 

sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında Kanunu, 

ğ) Malvarlığı: Para, değeri para ile temsil 

edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi 

veya gayri maddi her türlü mal ve haklar ile 

bunlar üzerindeki hakları tevsik eden her 

türlü yasal belge veya araçları, 

ğ) Malvarlığı: Para, değeri para ile temsil 

edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi 

veya gayri maddi her türlü mal ve haklar ile 

bunlar üzerindeki hakları tevsik eden her 

türlü yasal belge veya araçları, 

h) Gerçek faydalanıcı: Yükümlü 

nezdinde işlem gerçekleştiren gerçek 

kişileri, adına işlem yapılan gerçek kişi, 

tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan 

h) Gerçek faydalanıcı: Yükümlü 

nezdinde işlem gerçekleştiren gerçek 

kişileri, adına işlem yapılan gerçek kişi, 

tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan 



 

teşekkülleri nihai olarak kontrolünde 

bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai 

nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri, 

teşekkülleri nihai olarak kontrolünde 

bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai 

nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri, 

ı) Riskli ülkeler: Aklama ve terörün 

finansmanının önlenmesi konusunda 

yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu 

suçlarla mücadele konusunda işbirliği 

yapmayan veya yetkili uluslararası 

kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelerden 

Bakanlıkça duyurulanları, 

ı) Riskli ülkeler: Aklama ve terörün 

finansmanının önlenmesi konusunda 

yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu 

suçlarla mücadele konusunda işbirliği 

yapmayan veya yetkili uluslararası 

kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelerden 

Bakanlıkça duyurulanları, 

i) Sürekli iş ilişkisi: Yükümlü ile müşteri 

arasında hesap açılması, kredi veya kredi 

kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, 

faktoring, finansal kiralama, hayat sigortası 

veya bireysel emeklilik gibi hizmetler 

nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla 

devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkisini, 

i) Sürekli iş ilişkisi: Yükümlü ile müşteri 

arasında hesap açılması, kredi veya kredi 

kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, 

faktoring, finansal kiralama, hayat sigortası 

veya bireysel emeklilik gibi hizmetler 

nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla 

devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkisini, 

 
 

j) Tabela banka: Herhangi bir ülkede 

fiziki bir hizmet ofisi bulunmayan, tam gün 

çalışan personel istihdam etmeyen ve 

bankacılık işlemleri ile kayıtları açısından 

resmi bir otoritenin denetimine ve iznine 

tabi olmayan bankayı, 

j) Tabela banka: Herhangi bir ülkede 

fiziki bir hizmet ofisi bulunmayan, tam gün 

çalışan personel istihdam etmeyen ve 

bankacılık işlemleri ile kayıtları açısından 

resmi bir otoritenin denetimine ve iznine 

tabi olmayan bankayı, 

k) Uyum görevlisi: Kanun ve Kanuna 

dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla 

getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak 

amacıyla, yükümlülerce tayin edilen gerekli 

yetkiyle donatılmış görevliyi, 

k) Uyum görevlisi: Kanun ve Kanuna 

dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla 

getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak 

amacıyla, yükümlülerce tayin edilen gerekli 

yetkiyle donatılmış görevliyi, 

l) Yolcu: Geçerli pasaport veya pasaport 

yerini tutan belgeler taşıyan ve Türkiye’ye 

girmek veya Türkiye’den çıkmak üzere giriş 

ve çıkış kapılarına gelen kişileri, 

l) Yolcu: Geçerli pasaport veya pasaport 

yerini tutan belgeler taşıyan ve Türkiye’ye 

girmek veya Türkiye’den çıkmak üzere giriş 

ve çıkış kapılarına gelen kişileri, 

 
m) Finansal olmayan belirli iş ve 

meslekler: Bu Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (k), (n), (s), 

(ş), (t) ve (u) bentlerinde sayılan 

yükümlüleri, 

 
Ek bent: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının 



 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (R.G.-

24.02.2021/31405/2) m.1 

ifade eder. ifade eder. 

Yükümlü Yükümlü 

MADDE 4 MADDE 4 

(1) Kanunun uygulanmasında yükümlü, 

aşağıda sayılanlar ile bunların şube, 

acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri 

bağlı birimleridir: 

(1) Kanunun uygulanmasında yükümlü, 

aşağıda sayılanlar ile bunların şube, 

acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri 

bağlı birimleridir: 

a) Bankalar. a) Bankalar. 

b) Bankalar dışında banka kartı veya 

kredi kartı düzenleme yetkisini haiz 

kuruluşlar. 

b) Bankalar dışında banka kartı veya 

kredi kartı düzenleme yetkisini haiz 

kuruluşlar. 

c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili 

müesseseler. 

c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili 

müesseseler. 

ç) Finansman ve faktoring şirketleri. ç) Finansman ve faktoring şirketleri. 

  

d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve 

portföy yönetim şirketleri. 

d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve 

portföy yönetim şirketleri. 

e) Ödeme kuruluşları ile elektronik para 

kuruluşları. 

e) Ödeme kuruluşları ile elektronik para 

kuruluşları. 

 
 

f) Yatırım ortaklıkları. f) Yatırım ortaklıkları. 

g) Sigorta, reasürans ve emeklilik 

şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri. 

g) Sigorta, reasürans ve emeklilik 

şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri. 

  

ğ) Finansal kiralama şirketleri. ğ) Finansal kiralama şirketleri. 

h) Sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde takas ve saklama hizmeti 

veren kuruluşlar. 

h) Sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde takas ve saklama hizmeti 

veren kuruluşlar. 



 

ı) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar 

Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı 

olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi. 

ı) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar 

Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı 

olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi. 

i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 

Şirketi ile kargo şirketleri. 

i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 

Şirketi ile kargo şirketleri. 

 
 

j) Varlık yönetim şirketleri. j) Varlık yönetim şirketleri. 

k) Kıymetli maden, taş veya mücevher 

alım satımı yapanlar. 

k) Kıymetli maden, taş veya mücevher 

alım satımı yapanlar ile bu işlemlere 

aracılık edenler. 

 
Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.2 

l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile 

Cumhuriyet ziynet altınlarını basma 

faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve 

Damga Matbaası Genel Müdürlüğü. 

l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile 

Cumhuriyet ziynet altınlarını basma 

faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve 

Damga Matbaası Genel Müdürlüğü. 

m) Kıymetli madenler aracı kuruluşları. m) Kıymetli madenler aracı kuruluşları. 

 
 

n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım 

satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere 

aracılık edenler. 

n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım 

satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere 

aracılık edenler. 

o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, 

hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı 

ile uğraşanlar. 

o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, 

hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı 

ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık 

edenler. 

 
Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.2 



 

ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım 

satımı ile uğraşanlar veya bunların 

müzayedeciliğini yapanlar. 

ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım 

satımı ile uğraşanlar veya bunların 

müzayedeciliğini yapanlar. 

p) Milli Piyango İdaresi Genel 

Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor 

Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis 

oyunları alanında faaliyet gösterenler. 

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. r) Spor kulüpleri. 

s) Noterler. s) Noterler. 

ş) 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. 

ş) Savunma hakkı bakımından diğer 

kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 

Kanununun 35 inci maddesinin birinci 

fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolları kapsamında ifa edilen mesleki 

çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler 

hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, 

sınırlı ayni hak kurulması ve 

kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek 

kurulması, birleştirilmesi ile bunların 

idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine 

ilişkin finansal işlemlerin 

gerçekleştirilmesi, banka, menkul 

kıymet ve her türlü hesaplar ile bu 

hesaplarda yer alan varlıkların idaresi 

işleriyle sınırlı olmak üzere serbest 

avukatlar, 

 
Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.2 

t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan 

serbest muhasebeci, serbest muhasebeci 

mali müşavir ve yeminli mali müşavirler. 

t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan 

serbest muhasebeci, serbest muhasebeci 

mali müşavir ve yeminli mali müşavirler. 

u) Finansal piyasalarda denetim 

yapmakla yetkili bağımsız denetim 

kuruluşları. 

u) Finansal piyasalarda denetim 

yapmakla yetkili bağımsız denetim 

kuruluşları. 



 

(2) Merkezi yurt dışında bulunan 

yükümlünün Türkiye’deki şube, acente, 

temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı 

birimleri birinci fıkra kapsamında yükümlü 

sayılır. 

(2) Merkezi yurt dışında bulunan 

yükümlünün Türkiye’deki şube, acente, 

temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı 

birimleri birinci fıkra kapsamında yükümlü 

sayılır. 

(3) Merkezi Türkiye’de bulunan 

yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, 

temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı 

birimleri, faaliyet gösterdikleri ülkenin 

mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği 

ölçüde bu Yönetmelik hükümlerini 

uygulamak zorundadır. 

(3) Merkezi Türkiye’de bulunan 

yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, 

temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı 

birimleri, faaliyet gösterdikleri ülkenin 

mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği 

ölçüde asgari olarak bu Yönetmelikte yer 

alan tedbirleri uygulamak zorundadır. 

İlgili ülke mevzuatının bu tedbirlerin 

uygulanmasına izin vermemesi halinde 

durum Başkanlığa bildirilir. 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.2 

Kimlik tespiti Kimlik tespiti 

MADDE 5 MADDE 5 

(1) Yükümlüler; (1) Yükümlüler; 

a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar 

gözetmeksizin, 

a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar 

gözetmeksizin, 

b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı 

birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin 

TL veya üzerinde olduğunda, 

b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı 

birden fazla işlemin toplam tutarı 

yetmişbeşbin TL veya üzerinde 

olduğunda, 

Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-02.01.2010/27450) m.18 

Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-24.02.2021/31405/2) 

m.3 

c) Elektronik transferlerde işlem tutarı ya 

da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin 

c) Elektronik transferlerde işlem tutarı ya 

da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin 



 

toplam tutarı ikibin TL veya üzerinde 

olduğunda, 

toplam tutarı yedibinbeşyüz TL veya 

üzerinde olduğunda, 

Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-02.01.2010/27450) m.18 

Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-24.02.2021/31405/2) 

m.3 

ç) 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, 

ç) 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, 

Mülga bent: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının Önlenmesine 

Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-02.01.2010/27450) m.3 

Mülga bent: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının Önlenmesine 

Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-02.01.2010/27450) m.3 

d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren 

durumlarda tutar gözetmeksizin, 

d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren 

durumlarda tutar gözetmeksizin, 

e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik 

bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu 

konusunda şüphe olduğunda tutar 

gözetmeksizin, 

e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik 

bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu 

konusunda şüphe olduğunda 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. 

kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu 

bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle 

müşterilerinin ve müşterileri adına veya 

hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit 

etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının 

ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri 

almak zorundadır. 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.3 

(2) Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden 

veya işlem yapılmadan önce tamamlanır. 

(2) Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden 

veya işlem yapılmadan önce tamamlanır. 



 

(3) Sürekli iş ilişkisi tesisinde, iş ilişkisinin 

amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır. 

(3) Sürekli iş ilişkisi tesisinde, iş ilişkisinin 

amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır. 

 
 

Gerçek kişilerde kimlik tespiti Gerçek kişilerde kimlik tespiti 

MADDE 6 MADDE 6 

(1) Gerçek kişilerin kimlik tespitinde; 

ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, 

uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, 

adresi ve imza örneği, varsa telefon 

numarası, faks numarası, elektronik posta 

adresi, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler ile 

Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave 

olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik 

numarası alınır. 

(1) Gerçek kişilerin kimlik tespitinde; 

ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, 

uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, 

adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine 

ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, 

faks numarası, elektronik posta adresi ile 

Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave 

olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik 

numarası alınır. 

Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-02.01.2010/27450) m.4 

Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-24.02.2021/31405/2) 

m.4 

(2) İlgilinin adı, soyadı, doğum tarihi, T.C. 

kimlik numarası ve kimlik belgesinin türü ve 

numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu; 

(2) İlgilinin adı, soyadı, doğum tarihi, T.C. 

kimlik numarası ve kimlik belgesinin türü ve 

numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu; 

 
 

a) Türk uyruklular için T.C. nüfus 

cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport 

ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan 

ve özel kanunlarında resmi kimlik 

hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik 

belgeleri, 

a) Türk uyruklular için T.C. nüfus 

cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport 

ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan 

ve özel kanunlarında resmi kimlik 

hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik 

belgeleri, 

b) Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, 

ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun 

görülen kimlik belgesi, 

b) Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, 

ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun 

görülen kimlik belgesi, 

üzerinden teyit edilir. Yetkililerce 

istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas 

kimlik belgelerinin asıllarının veya noterce 

onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası 

okunabilir fotokopisi veya elektronik 

üzerinden teyit edilir. Yetkililerce 

istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas 

kimlik belgelerinin asıllarının veya noterce 

onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası 

okunabilir fotokopisi veya elektronik 



 

görüntüsü alınır yahut kimliğe ilişkin bilgiler 

kaydedilir. 

görüntüsü alınır yahut kimliğe ilişkin bilgiler 

kaydedilir. 

(3) Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan 

edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri 

belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, 

su, doğalgaz, telefon gibi abonelik 

gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem 

tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş 

fatura, herhangi bir kamu kurumu 

tarafından verilen belge veya Başkanlıkça 

uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle 

teyit edilir. Teyide esas belgelerin 

okunabilir fotokopisi veya elektronik 

görüntüsü alınır yahut belgeye ait ayırt 

edici bilgiler kaydedilir. 

(3) Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan 

edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri 

belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, 

su, doğalgaz, telefon gibi abonelik 

gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem 

tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş 

fatura, herhangi bir kamu kurumu 

tarafından verilen belge veya Başkanlıkça 

uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle 

teyit edilir. Teyide esas belgelerin 

okunabilir fotokopisi veya elektronik 

görüntüsü alınır yahut belgeye ait ayırt 

edici bilgiler kaydedilir. 

(4) 1/1/2016 tarihinden önce 

düzenlenmiş olan T.C. sürücü belgeleri 

üzerinden yapılacak kimlik tespitinde T.C. 

kimlik numarasının doğruluğunun teyidi 

zorunlu değildir. 

(4) 1/1/2016 tarihinden önce 

düzenlenmiş olan T.C. sürücü belgeleri 

üzerinden yapılacak kimlik tespitinde T.C. 

kimlik numarasının doğruluğunun teyidi 

zorunlu değildir. 

 
 

 
Gerçek kişilerde uzaktan kimlik 
tespiti 

 
Ek kenar başlığı: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.5 

 
MADDE 6/A 

 
Ek madde: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.5 

 
Yükümlünün asli faaliyet alanı ile ilgili 

mevzuatta müşteri ile yüz yüze 

gelinmeksizin kimliğinin 

doğrulanmasına imkân verecek 

yöntemlerle sözleşme kurulmasına 



 

cevaz verilmiş olması halinde, gerçek 

kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde 

müşteri kimliğinin doğrulanması 

amacıyla uzaktan kimlik tespiti 

yöntemleri kullanılabilir. Bakanlık, 

uzaktan kimlik tespitinde uygulanacak 

yöntemler ve müşterinin tanınması 

kapsamındaki diğer tedbirler ile uzaktan 

kimlik tespiti yapılabilecek diğer işlem 

türlerini yükümlüler itibarıyla 

belirlemeye yetkilidir. 

Dernek ve vakıflarda kimlik 
tespiti 

Dernek ve vakıflarda kimlik 
tespiti 

MADDE 8 MADDE 8 

(1) Derneklerin kimlik tespitinde; 

derneğin adı, amacı, kütük numarası, açık 

adresi,  telefon numarası, varsa faks 

numarası ve elektronik posta adresine 

ilişkin bilgiler ile derneği temsile yetkili 

kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, 

uyruğu, kimlik belgesinin türü ve 

numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile 

Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave 

olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik 

numarası alınır. Derneğin adı, amacı, kütük 

numarası ve adres bilgileri, dernek tüzüğü 

ile dernek kütüğündeki kayda ilişkin 

belgeler; derneği temsile yetkili kişilerin 

kimlik bilgilerinin doğruluğu, 6 ncı maddede 

belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise 

temsile yetkili olunduğuna dair belgeler 

üzerinden teyit edilir. 

(1) Derneklerin kimlik tespitinde; 

derneğin adı, amacı, kütük numarası, vergi 

kimlik numarası, açık adresi, telefon 

numarası, varsa faks numarası ve 

elektronik posta adresine ilişkin bilgiler ile 

derneği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, 

doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik 

belgesinin türü ve numarasına ilişkin 

bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları 

için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı 

ve T.C. kimlik numarası alınır. Derneğin 

adı, amacı, kütük numarası ve adres 

bilgileri, dernek tüzüğü ile dernek 

kütüğündeki kayda ilişkin belgeler, vergi 

kimlik numarası Gelir İdaresi 

Başkanlığının ilgili birimi tarafından 

düzenlenen belgeler; derneği temsile 

yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, 

6 ncı maddede belirtilen kimlik belgeleri; 

temsil yetkisi ise temsile yetkili olunduğuna 

dair belgeler üzerinden teyit edilir. 

Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-02.01.2010/27450) m.6 

Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-24.02.2021/31405/2) 

m.6 

(2) Vakıfların kimlik tespitinde; vakfın adı, 

amacı, merkezi sicil kayıt numarası, açık 

(2) Vakıfların kimlik tespitinde; vakfın adı, 

amacı, merkezi sicil kayıt numarası, vergi 



 

adresi, telefon numarası, varsa faks 

numarası ve elektronik posta adresine 

ilişkin bilgiler ile temsile yetkili kişinin adı, 

soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik 

belgesinin türü ve numarasına ilişkin 

bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları 

için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı 

ve T.C. kimlik numarası alınır. Vakfın adı, 

amacı, merkezi sicil kayıt numarası ve 

adres bilgileri, vakıf senedi ile Vakıflar 

Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin 

belgeler; vakfı temsile yetkili kişilerin kimlik 

bilgilerinin doğruluğu, 6 ncı maddede 

belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise 

temsile yetkili olunduğuna dair belgeler 

üzerinden teyit edilir. 

kimlik numarası, açık adresi, telefon 

numarası, varsa faks numarası ve 

elektronik posta adresine ilişkin bilgiler ile 

temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum 

yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü 

ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği 

ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave 

olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik 

numarası alınır. Vakfın adı, amacı, merkezi 

sicil kayıt numarası ve adres bilgileri, vakıf 

senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde 

tutulan sicile ilişkin belgeler, vergi kimlik 

numarası Gelir İdaresi Başkanlığının 

ilgili birimi tarafından düzenlenen 

belgeler; vakfı temsile yetkili kişilerin kimlik 

bilgilerinin doğruluğu, 6 ncı maddede 

belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise 

temsile yetkili olunduğuna dair belgeler 

üzerinden teyit edilir. 

Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-02.01.2010/27450) m.6 

Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-24.02.2021/31405/2) 

m.6 

(3) Yetkililerce istenildiğinde sunulmak 

üzere teyide esas belgelerin asıllarının 

veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı 

sonrası okunabilir fotokopisi veya 

elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe 

ilişkin bilgiler kaydedilir. 

(3) Yetkililerce istenildiğinde sunulmak 

üzere teyide esas belgelerin asıllarının 

veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı 

sonrası okunabilir fotokopisi veya 

elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe 

ilişkin bilgiler kaydedilir. 

(4) Vakıf ve derneklerin kimlik tespiti 

sırasında alınan telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresine ilişkin bilgilerin 

doğruluğunun teyidi bu araçları kullanarak 

ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır. 

(4) Vakıf ve derneklerin kimlik tespiti 

sırasında alınan telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresine ilişkin bilgilerin 

doğruluğunun teyidi bu araçları kullanarak 

ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır. 

Mülga fıkra: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının Önlenmesine 

Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-02.01.2010/27450) m.6 

Mülga fıkra: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının Önlenmesine 

Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-02.01.2010/27450) m.6 

(5) Yabancı dernek ve vakıfların 

Türkiye’deki şube ve temsilciliklerinin kimlik 

(5) Yabancı dernek ve vakıfların 

Türkiye’deki şube ve temsilciliklerinin kimlik 



 

tespiti, İçişleri Bakanlığındaki kayda ilişkin 

belgeler esas alınmak suretiyle yapılır. 

tespiti, İçişleri Bakanlığındaki kayda ilişkin 

belgeler esas alınmak suretiyle yapılır. 

Sendika ve konfederasyonlarda 
kimlik tespiti 

Sendika ve konfederasyonlarda 
kimlik tespiti 

MADDE 9 MADDE 9 

(1) Sendika ve konfederasyonların kimlik 

tespitinde; bu kuruluşların adı, amacı, sicil 

numarası, açık adresi, telefon numarası, 

varsa faks numarası ve elektronik posta 

adresi ile sendika veya konfederasyonu 

temsile yetkili kişilerin adı, soyadı, doğum 

yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü 

ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği 

ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave 

olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik 

numarası alınır. Alınan bilgiler, bu 

kuruluşların tüzükleri ile Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma 

müdürlüklerinde tutulan sicile esas diğer 

belgeler; bu kuruluşları temsile yetkili 

kişilerin kimlikleri, 6 ncı maddede belirtilen 

kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise tescile 

dair belgeler veya temsile yetkili 

olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit 

edilir. 

(1) Sendika ve konfederasyonların kimlik 

tespitinde; bu kuruluşların adı, amacı, sicil 

numarası, vergi kimlik numarası, açık 

adresi, telefon numarası, varsa faks 

numarası ve elektronik posta adresi ile 

sendika veya konfederasyonu temsile 

yetkili kişilerin adı, soyadı, doğum yeri ve 

tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve 

numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile 

Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave 

olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik 

numarası alınır. Alınan bilgiler, bu 

kuruluşların tüzükleri ile Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölge çalışma 

müdürlüklerinde tutulan sicile esas diğer 

belgeler, vergi kimlik numarası Gelir 

İdaresi Başkanlığının ilgili birimi 

tarafından düzenlenen belgeler; bu 

kuruluşları temsile yetkili kişilerin kimlikleri, 

6 ncı maddede belirtilen kimlik belgeleri; 

temsil yetkisi ise tescile dair belgeler veya 

temsile yetkili olunduğuna dair belgeler 

üzerinden teyit edilir. 

Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-02.01.2010/27450) m.7 

Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-24.02.2021/31405/2) 

m.7 

(2) Yetkililerce istenildiğinde sunulmak 

üzere teyide esas belgelerin asıllarının 

veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı 

sonrası okunabilir fotokopisi veya 

elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe 

ilişkin bilgiler kaydedilir. 

(2) Yetkililerce istenildiğinde sunulmak 

üzere teyide esas belgelerin asıllarının 

veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı 

sonrası okunabilir fotokopisi veya 

elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe 

ilişkin bilgiler kaydedilir. 

(3) Sendika ve konfederasyonların kimlik 

tespiti sırasında alınan telefon ve faks 

(3) Sendika ve konfederasyonların kimlik 

tespiti sırasında alınan telefon ve faks 



 

numarası ile elektronik posta adresine 

ilişkin bilgilerin doğruluğunun teyidi, bu 

araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak 

suretiyle yapılır. 

numarası ile elektronik posta adresine 

ilişkin bilgilerin doğruluğunun teyidi, bu 

araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak 

suretiyle yapılır. 

Mülga fıkra: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının Önlenmesine 

Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-02.01.2010/27450) m.7 

Mülga fıkra: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının Önlenmesine 

Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-02.01.2010/27450) m.7 

Yurt dışında yerleşik tüzel 
kişilerde kimlik tespiti 

Yurt dışında yerleşik tüzel 
kişilerde ve yurt dışında 
kurulmuş güven sözleşmelerinde 
kimlik tespiti 

 
Değişik kenar başlığı: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.8 

MADDE 11 MADDE 11 

Değişik madde: Aklama Suçu İncelemesi 

Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

10.06.2014/29026) m.9 

Değişik madde: Aklama Suçu İncelemesi 

Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

10.06.2014/29026) m.9 

“(1) Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin 

kimlik tespiti; Türkiye’de yerleşik tüzel 

kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede 

tekabül eden belgelerin Türkiye 

Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından 

onaylanan veya Yabancı Resmi Belgelerin 

Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması 

Sözleşmesi çerçevesinde bu Sözleşmeye 

taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi 

düşülen örnekleri üzerinden yapılır. Ayrıca 

risk temelli yaklaşım çerçevesinde, kimlik 

bilgileri gerektiğinde bu belgelerin noter 

“(1) Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin 

kimlik tespiti; Türkiye’de yerleşik tüzel 

kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede 

tekabül eden belgelerin Türkiye 

Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından 

onaylanan veya Yabancı Resmi Belgelerin 

Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması 

Sözleşmesi çerçevesinde bu Sözleşmeye 

taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi 

düşülen örnekleri üzerinden yapılır. Ayrıca 

risk temelli yaklaşım çerçevesinde, kimlik 

bilgileri gerektiğinde bu belgelerin noter 



 

onaylı Türkçe tercümeleri üzerinden teyit 

edilir. 

onaylı Türkçe tercümeleri üzerinden teyit 

edilir. 

 
(2) Yurt dışında kurulmuş bir güven 

sözleşmesinin konusunu teşkil eden 

malvarlığı hesabına, sözleşmede 

belirlenen gerçek veya tüzel kişi 

mütevelli tarafından, yükümlülerden 

kimlik tespitini gerektiren bir işlemin 

gerçekleştirilmesinin talep edilmesi 

halinde, bu işlemler yapılmadan önce, 

Kanunun 15 inci maddesi gereğince 

işlemin güven sözleşmesi kapsamında 

oluşturulan malvarlığı hesabına talep 

edildiğinin yükümlülere yazılı olarak 

beyan edilmesi gerekir. Yurt dışında 

kurulmuş güven sözleşmesi 

kapsamında kimlik tespiti; güven 

sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti 

konsoloslukları tarafından onaylanan 

veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki 

Mecburiyetinin Kaldırılması 

Sözleşmesi” çerçevesinde bu 

Sözleşmeye taraf ülke makamı 

tarafından tasdik şerhi düşülen yazılı 

örnekleri üzerinden yapılır. Risk temelli 

yaklaşım çerçevesinde, kimlik bilgileri 

gerektiğinde bu belgelerin noter onaylı 

Türkçe tercümeleri üzerinden teyit 

edilir. Ayrıca mütevellinin kimlik tespiti 

kapsamında alman kimlik bilgileri 6 ncı 

veya 7 nci madde gereğince teyit edilir. 

Gerçek faydalanıcının belirlenmesi 

kapsamında, sözleşme kurucusu, lehtar 

ya da lehtar grupları ile varsa sözleşme 

kapsamında denetçi olarak belirlenen 

kişilerin kimlik bilgileri alınır ve bu 

bilgilerin teyidi için makul tedbirler 

uygulanır. Söz konusu malvarlığını nihai 

olarak kontrolünde bulunduran gerçek 

kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için 

de gerekli tedbirler alınır. 

 
Ek fıkra: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (R.G.-

24.02.2021/31405/2) m.8 



 

 
(3) İkinci fıkranın uygulanmasında 

güven sözleşmesinden; bir 

malvarlığının belirli bir lehtar ya da 

lehtar grubunun yararlanması için, 

malvarlığının maliki olan sözleşme 

kurucusu tarafından, söz konusu 

malvarlığının yönetimi, kullanımı ya da 

sözleşmede belirtilen diğer 

tasarruflarda bulunulması amacıyla 

sözleşmeyi icra eden bir mütevellinin 

kontrolüne bırakılmasını hüküm altına 

alan hukuki ilişki anlaşılır. 

 
Ek fıkra: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (R.G.-

24.02.2021/31405/2) m.8 

Müteakip işlemlerde kimlik tespiti Müteakip işlemlerde kimlik tespiti 

MADDE 16 MADDE 16 

Değişik madde: Aklama Suçu İncelemesi 

Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

10.06.2014/29026) m.10 

Değişik madde: Aklama Suçu İncelemesi 

Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

10.06.2014/29026) m.10 

(1) Daha önce usulüne uygun olarak 

kimliği tespit edilenlerin sürekli iş ilişkisi 

kapsamındaki yüz yüze yapılan müteakip 

işlemlerinde, kimliğe ilişkin bilgiler alınarak 

bu bilgiler yükümlüde bulunan bilgilerle 

karşılaştırılır. Karşılaştırma sonrasında ilgili 

evraka işlemi yaptıran gerçek kişinin ad ve 

soyadı yazılır ve imza örneği alınır. Alınan 

bilgilerin doğruluğundan şüpheye 

düşülmesi halinde bu bilgiler, teyide esas 

kimlik belgelerinin veya bunların noterce 

onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası bu 

belgelerde yer alan bilgilerin yükümlüde 

bulunan bilgilerle karşılaştırılması suretiyle 

doğrulanır. Yüz yüze olmayan işlemler 

(1) Daha önce usulüne uygun olarak 

kimliği tespit edilenlerin sürekli iş ilişkisi 

kapsamındaki yüz yüze yapılan ve kimlik 

tespitini gerektiren müteakip 

işlemlerinde, kimliğe ilişkin bilgiler alınarak 

bu bilgiler yükümlüde bulunan bilgilerle 

karşılaştırılır. Karşılaştırma sonrasında ilgili 

evraka işlemi yaptıran gerçek kişinin ad ve 

soyadı yazılır ve imza örneği alınır. Alınan 

bilgilerin doğruluğundan şüpheye 

düşülmesi halinde bu bilgiler, teyide esas 

kimlik belgelerinin veya bunların noterce 

onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası bu 

belgelerde yer alan bilgilerin yükümlüde 

bulunan bilgilerle karşılaştırılması suretiyle 



 

yapılmasını mümkün kılan sistemleri 

kullanarak gerçekleştirilen müteakip 

işlemlerde ise müşteri kimliğinin 

doğrulanmasına ve kimlik tespiti 

kapsamındaki bilgilerin güncel tutulmasına 

yönelik gerekli tedbirler alınır. 

doğrulanır. Yüz yüze olmayan işlemler 

yapılmasını mümkün kılan sistemleri 

kullanarak gerçekleştirilen ve kimlik 

tespitini gerektiren müteakip işlemlerde 

ise müşteri kimliğinin doğrulanmasına ve 

kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerin güncel 

tutulmasına yönelik gerekli tedbirler alınır. 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.9 

Gerçek faydalanıcının tanınması Gerçek faydalanıcının tanınması 

Ek kenar başlığı: Aklama Suçu İncelemesi 

Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

10.06.2014/29026) m.12 

Ek kenar başlığı: Aklama Suçu İncelemesi 

Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

10.06.2014/29026) m.12 

MADDE 17/A MADDE 17/A 

Ek madde: Aklama Suçu İncelemesi 

Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

10.06.2014/29026) m.12 

Ek madde: Aklama Suçu İncelemesi 

Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

10.06.2014/29026) m.12 

(1) Yükümlüler tarafından işlemin gerçek 

faydalanıcısının ortaya çıkarılması için 

gerekli tedbirler alınır. 

(1) Yükümlüler tarafından işlemin gerçek 

faydalanıcısının ortaya çıkarılması için 

gerekli tedbirler alınır. 

(2) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı 

tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, 

gerçek faydalanıcının tespitine yönelik 

olarak tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan 

hisseye sahip gerçek kişi ortaklarının 

kimliğini 6 ncı maddeye göre tespit eder. 

(2) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı 

tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, 

gerçek faydalanıcının tespitine yönelik 

olarak tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan 

hisseye sahip gerçek kişi ortaklarının 

kimliğini 6 ncı maddeye göre tespit eder. 



 

(3) Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan 

hisseye sahip gerçek kişi ortağının gerçek 

faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi 

veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi 

ortak bulunmaması durumunda, tüzel 

kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran 

gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması 

için gerekli tedbirler alınır. Tespit edilen 

gerçek kişi ya da kişiler gerçek faydalanıcı 

kabul edilir. 

(3) Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan 

hisseye sahip gerçek kişi ortağının gerçek 

faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi 

veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi 

ortak bulunmaması durumunda, tüzel 

kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran 

gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması 

için gerekli tedbirler alınır. Tespit edilen 

gerçek kişi ya da kişiler gerçek faydalanıcı 

kabul edilir. 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında 

gerçek faydalanıcının tespit edilemediği 

durumlarda, ticaret sicilinde kayıtlı en üst 

düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da 

kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek 

faydalanıcı kabul edilir. 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında 

gerçek faydalanıcının tespit edilemediği 

durumlarda, ticaret sicilinde kayıtlı en üst 

düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da 

kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek 

faydalanıcı kabul edilir. 

(5) Sürekli iş ilişkisi kapsamında, diğer 

tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan 

teşekkülleri nihai olarak kontrolünde 

bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin 

ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler 

alınır. Gerçek faydalanıcının tespit 

edilememesi halinde bunlar nezdinde en 

üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi 

ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla 

gerçek faydalanıcı kabul edilir. 

(5) Sürekli iş ilişkisi kapsamında, diğer 

tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan 

teşekkülleri nihai olarak kontrolünde 

bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin 

ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler 

alınır. Gerçek faydalanıcının tespit 

edilememesi halinde bunlar nezdinde en 

üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi 

ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla 

gerçek faydalanıcı kabul edilir. 

(6) Bir ila beşinci fıkralar kapsamında 

tespit edilen gerçek faydalanıcının kimlik 

bilgileri alınır ve bu bilgilerin teyidi için 

gerekli tedbirler uygulanır. Bu kapsamda, 

kimlik bilgilerini içeren noter onaylı imza 

sirküleri kullanılabilir. 

(6) Bir ila beşinci fıkralar kapsamında 

tespit edilen gerçek faydalanıcının kimlik 

bilgileri alınır ve bu bilgilerin teyidi için 

gerekli tedbirler uygulanır. Bu kapsamda, 

kimlik bilgilerini içeren noter onaylı imza 

sirküleri kullanılabilir. 

(7) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı 

tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde 

ayrıca tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan 

hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının 

kimliğini 7 nci maddeye göre tespit eder. 

(7) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı 

tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde 

ayrıca tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan 

hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının 

kimliğini 7 nci maddeye göre tespit eder. 

Yurt dışında mukim tüzel kişi ortakların 

bu kapsamda alınması gereken kimlik 

bilgilerinin teyidi, ilgili ülkede Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği muadili 

kuruluşların ya da verilerin resmi olarak 

tutulduğu diğer kuruluşların açık 

kaynakları üzerinden yapılabilir. 



 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.10 

Teknolojik risklere karşı tedbir 
alınması 

Teknolojik risklere karşı tedbir 
alınması 

MADDE 20 MADDE 20 

(1) Finansal kuruluşlar, yeni ve gelişen 

teknolojilerin getirdiği imkânların aklama ve 

terörün finansmanı amacıyla kullanılması 

riskine karşı özel dikkat göstermek ve bunu 

önlemeye yönelik uygun tedbirleri almak 

zorundadır. 

(1) Finansal kuruluşlar ile finansal 

olmayan belirli iş ve meslekler, yeni ve 

gelişen teknolojilerin kullanımının, yeni 

dağıtım kanalları dâhil olmak üzere 

mevcut ve yeni ürün ile yeni iş 

uygulamalarının getirdiği imkânların 

aklama ve terörün finansmanı amacıyla 

kullanılması riskine karşı özel dikkat 

göstermek ve bunu önlemeye yönelik 

uygun tedbirleri almak zorundadır. 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.11 

(2) Finansal kuruluşlar yüz yüze olmayan 

işlemler yapılmasını mümkün kılan 

sistemleri kullanarak gerçekleştirilen 

hesaba para yatırma, hesaptan para 

çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere 

özel dikkat göstermek, müşterinin mali 

profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan 

veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan 

işlemleri yakından izlemek, tutar ve işlem 

sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve 

etkili tedbirleri almak zorundadır. 

(2) Finansal kuruluşlar ile fmansal 

olmayan belirli iş ve meslekler yüz yüze 

olmayan işlemler yapılmasını mümkün 

kılan yöntem veya sistemleri kullanarak 

gerçekleştirilen sürekli iş ilişkisi tesisi, 

hesaba para yatırma, hesaptan para 

çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere 

özel dikkat göstermek, müşterinin mali 

profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan 

veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan 

işlemleri yakından izlemek, tutar ve işlem 

sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve 

etkili tedbirleri almak zorundadır. 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 



 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.11 

Muhabirlik ilişkisi Muhabirlik ilişkisi 

MADDE 23 MADDE 23 

(1) Finansal kuruluşlar yurt dışı 

muhabirlik ilişkilerinde; 

(1) Finansal kuruluşlar yurt dışı 

muhabirlik ilişkilerinde; 

a) Muhatap finansal kuruluşun aklama 

veya terörün finansmanı yönünden 

soruşturma geçirip geçirmediği ve ceza alıp 

almadığı, iş konusu, itibarı ve üzerindeki 

denetim yeterliliği hususlarında kamuya 

açık kaynaklardan yararlanarak sıhhatli 

bilgi edinmek, 

a) Muhatap finansal kuruluşun aklama 

veya terörün finansmanı yönünden 

soruşturma geçirip geçirmediği ve ceza ya 

da uyan alıp almadığı, işin mahiyeti ve 

konusu, itibarı ve üzerindeki denetim 

yeterliliği hususlarında kamuya açık 

kaynaklardan yararlanarak sıhhatli bilgi 

edinmek, 

 
Değişik bent: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.12 

b) Muhatap finansal kuruluşun aklama ve 

terörizmin finansmanıyla mücadele 

sistemini değerlendirmek, sistemin uygun 

ve etkin olduğundan emin olmak, 

b) Muhatap finansal kuruluşun aklama ve 

terörizmin finansmanıyla mücadele 

sistemini değerlendirmek, sistemin uygun 

ve etkin olduğundan emin olmak, 

c) Yeni muhabir ilişkiler kurmadan önce 

üst düzey yöneticinin onayının alınmasını 

sağlamak, 

c) Yeni muhabir ilişkiler kurmadan önce 

üst düzey yöneticinin onayının alınmasını 

sağlamak, 

ç) Kendilerinin ve muhatap finansal 

kuruluşun sorumluluklarını bu 

Yönetmeliğin Üçüncü Bölümündeki 

yükümlülükleri karşılayacak şekilde bir 

sözleşmeyle açıkça belirlemek, 

ç) Kendilerinin ve muhatap finansal 

kuruluşun sorumluluklarını bu 

Yönetmeliğin Üçüncü Bölümündeki 

yükümlülükleri karşılayacak şekilde bir 

sözleşmeyle açıkça belirlemek, 

d) 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, 

d) 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 alır. için gerekli tedbirleri alır. 

(2) Finansal kuruluşlar, tabela bankalarla 

ve hesaplarını tabela bankalara 

kullandırmadığından emin olamadıkları 

finansal kuruluşlarla muhabirlik ilişkisine 

giremezler. 

(2) Finansal kuruluşlar, tabela bankalarla 

ve hesaplarını tabela bankalara 

kullandırmadığından emin olamadıkları 

finansal kuruluşlarla muhabirlik ilişkisine 

giremezler. 

Elektronik transferler Elektronik transferler 

MADDE 24 MADDE 24 

Değişik madde: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-02.01.2010/27450) m.13 

Değişik madde: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-02.01.2010/27450) m.13 

(1) İki bin TL veya üzeri yurt içi ve yurt 

dışı elektronik transfer mesajlarında, 

gönderenin; 

(1) Yedibinbeşyüz TL veya üzeri yurt içi 

ve yurt dışı elektronik transfer 

mesajlarında, gönderenin; 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.13 

a) Adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı 

tüzel kişinin unvanına, diğer tüzel kişiler ve 

tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam 

adına, 

a) Adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı 

tüzel kişinin unvanına, diğer tüzel kişiler ve 

tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam 

adına, 

b) Hesap numarasına, hesap 

numarasının bulunmadığı durumda işlemle 

ilgili referans numarasına, 

b) Hesap numarasına, hesap 

numarasının bulunmadığı durumda işlemle 

ilgili referans numarasına, 

c) Adresi veya doğum yeri ve tarihi veya 

müşteri numarası, vatandaşlık numarası, 

pasaport numarası, vergi kimlik numarası 

gibi göndereni belirlemeye yarayan 

bilgilerden en az birine, 

c) Adresi veya doğum yeri ve tarihi veya 

müşteri numarası, vatandaşlık numarası, 

pasaport numarası, vergi kimlik numarası 

gibi göndereni belirlemeye yarayan 

bilgilerden en az birine, 

yer verilmesi zorunludur. yer verilmesi zorunlu olup bu bilgilerin 

doğruluğu ayrıca teyit edilir. Elektronik 

transfer mesajlarında alıcıya ilişkin 

olarak da bu fıkranın (a) ve (b) 



 

bentlerinde belirtilen bilgilere yer verilir, 

bu bilgilerin teyidi zorunlu değildir. 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.13 

 
(2) Yedibinbeşyüz TL’nin altındaki 

yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer 

mesajlarında gönderene ve alıcıya 

ilişkin olarak birinci fıkranın (a) ve (b) 

bentlerinde belirtilen bilgilere yer verilir. 

Bu bilgilerin teyidi zorunlu değildir. 

 
Ek fıkra: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (R.G.-

24.02.2021/31405/2) m.13 

(2) Bankaların kendi nam ve hesaplarına 

aralarında gerçekleştirdikleri transferler ile 

kart numaralarının mesajlarda kullanılması 

kaydıyla, kredi ve banka kartları 

kullanılarak gerçekleştirilen transferler 

birinci fıkra kapsamı dışındadır. 

(3) Bankaların kendi nam ve hesaplarına 

aralarında gerçekleştirdikleri transferler ile 

kart numaralarının mesajlarda kullanılması 

kaydıyla, kredi ve banka kartları 

kullanılarak gerçekleştirilen transferler 

birinci fıkra kapsamı dışındadır. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgileri 

içermeyen elektronik transfer mesajı alan 

finansal kuruluş, söz konusu elektronik 

transferi iade eder veya bu mesajı 

gönderen finansal kuruluştan eksik olan 

bilgilerin tamamlanmasını sağlar. 

(4) Birinci fıkrada belirtilen bilgileri 

içermeyen elektronik transfer mesajı alan 

finansal kuruluş, söz konusu elektronik 

transferi iade eder veya bu mesajı 

gönderen finansal kuruluştan eksik olan 

bilgilerin tamamlanmasını sağlar. 

(4) Gönderilen mesajların sürekli olarak 

eksik bilgiler içermesi ve bu bilgilerin talep 

edildiği halde tamamlanmaması halinde, 

alıcı finansal kuruluş tarafından; gönderici 

finansal kuruluştan gelen elektronik 

transferlerin reddedilmesi veya söz konusu 

finansal kuruluşla yapılan işlemlerin 

sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son 

verilmesi hususları göz önünde 

bulundurulur. 

(5) Gönderilen mesajların sürekli olarak 

eksik bilgiler içermesi ve bu bilgilerin talep 

edildiği halde tamamlanmaması halinde, 

alıcı finansal kuruluş tarafından; gönderici 

finansal kuruluştan gelen elektronik 

transferlerin reddedilmesi veya söz konusu 

finansal kuruluşla yapılan işlemlerin 

sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son 

verilmesi hususları göz önünde 

bulundurulur. 



 

 
(6) Transfer emrinin verildiği finansal 

kuruluştan ödemeyi gerçekleştirecek 

finansal kuruluşa kadar oluşan mesaj 

zincirinde göndericiye ilişkin olarak 

elektronik transfer mesajlarında 

bulunması gereken bilgilere transfere 

aracılık eden tüm finansal kuruluşlarca 

yer verilir ve bu bilgilerin transferin her 

aşamasında aktarılmasına özel dikkat 

gösterilir. 

 
Ek fıkra: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (R.G.-

24.02.2021/31405/2) m.13 

 
24.2.2021 tarihli ve 31405 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 13 

ncü maddesiyle eklenen (2) numaralı 

fıkra sonucu mevcut fıkralar teselsül 

ettirilmiştir. 

Riskli ülkelerle ilişkiler Riskli ülkelerle ilişkiler 

MADDE 25 MADDE 25 

(1) Finansal kuruluşlar, 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. 

(1) Finansal kuruluşlar ile finansal 

olmayan belirli iş ve meslekler, 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. 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.14 

 
(2) Riskli ülkeler hakkında Türkiye’nin 

üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca 



 

kabul edilenler de dâhil olmak üzere 

alınması gereken tedbirleri belirlemeye 

Bakanlık yetkilidir. 

 
Ek fıkra: Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (R.G.-

24.02.2021/31405/2) m.14 

Sıkılaştırılmış tedbirler Sıkılaştırılmış tedbirler 

Ek kenar başlığı: Aklama Suçu İncelemesi 

Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

10.06.2014/29026) m.13 

Ek kenar başlığı: Aklama Suçu İncelemesi 

Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

10.06.2014/29026) m.13 

MADDE 26/A MADDE 26/A 

(1) Finansal kuruluşlar, 18 inci, 20 nci ve 

25 inci maddeler kapsamındaki işlemler ile 

risk temelli yaklaşım çerçevesinde tespit 

edecekleri yüksek riskli durumlarda, tespit 

edilen riskle orantılı olarak aşağıda 

belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasını 

ya da tamamını uygular. 

(1) Finansal kuruluşlar ile finansal 

olmayan belirli iş ve meslekler, 18 inci, 

20 nci ve 25 inci maddeler kapsamındaki 

işlemler ile risk temelli yaklaşım 

çerçevesinde tespit edecekleri yüksek riskli 

durumlarda, tespit edilen riskle orantılı 

olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya 

birden fazlasını ya da tamamını uygular. 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.15 

a) Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek 

ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik 

bilgilerini daha sık güncellemek. 

a) Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek 

ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik 

bilgilerini daha sık güncellemek. 

b) İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave 

bilgi edinmek. 

b) İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave 

bilgi edinmek. 



 

c) İşleme konu malvarlığının ve 

müşteriye ait fonların kaynağı hakkında 

mümkün olduğu ölçüde bilgi edinmek. 

c) İşleme konu malvarlığının ve 

müşteriye ait fonların kaynağı hakkında 

mümkün olduğu ölçüde bilgi edinmek. 

ç) İşlemin amacı hakkında bilgi edinmek. ç) İşlemin amacı hakkında bilgi edinmek. 

d) İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş 

ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin 

gerçekleştirilmesini üst seviyedeki 

görevlinin onayına bağlamak. 

d) İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş 

ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin 

gerçekleştirilmesini üst seviyedeki 

görevlinin onayına bağlamak. 

e) Uygulanan kontrollerin sayı ve 

sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren 

işlem türlerini belirlemek suretiyle iş 

ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak. 

e) Uygulanan kontrollerin sayı ve 

sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren 

işlem türlerini belirlemek suretiyle iş 

ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak. 

f) Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal 

hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin 

esasların uygulandığı bir başka finansal 

kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak. 

f) Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal 

hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin 

esasların uygulandığı bir başka finansal 

kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak. 

(2) Bakanlık, bu madde kapsamında 

dikkate alınacak yüksek riskli durumlar ile 

yukarıda sayılanlar dışında ayrıca 

sıkılaştırılmış tedbirler belirlemeye 

yetkilidir. 

(2) Bakanlık, bu madde kapsamında 

dikkate alınacak yüksek riskli durumlar ile 

yukarıda sayılanlar dışında ayrıca 

sıkılaştırılmış tedbirler belirlemeye 

yetkilidir. 

Denetimin kapsamı Denetimin kapsamı 

MADDE 35 MADDE 35 

(1) Yükümlülük denetimi, yükümlülerin 

yükümlülüklere uyum durumunu tespit 

amacıyla yapılan yükümlülüklere uyum 

denetimi ile yükümlülük ihlallerini tespite 

yönelik yükümlülük ihlal incelemesini 

kapsar. 

(1) Yükümlülük denetimi, yükümlülerin 

yükümlülüklere uyum durumunu tespit 

amacıyla risk temelli bir yaklaşımla 

yapılan yükümlülüklere uyum denetimi ile 

yükümlülük ihlallerini tespite yönelik 

yükümlülük ihlal incelemesini kapsar. 

Yükümlülük denetiminde yerinde veya 

uzaktan denetim yöntemleri 

kullanılabilir. 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.16 



 

(2) Başkanlık, yükümlülük denetiminin 

münferiden veya bir denetim programı 

kapsamında yapılmasını isteyebilir. 

Başkanlık, uygulama zamanı konusunda 

ilgili denetim biriminin görüşünü alarak 

denetim programı hazırlayabileceği gibi bu 

birimin denetim programına yükümlülük 

denetiminin de dâhil edilmesini talep 

edebilir. 

(2) Başkanlık, yükümlülük denetiminin 

münferiden veya bir denetim programı 

kapsamında yapılmasını isteyebilir. 

Başkanlık, ilgili denetim biriminin görüşünü 

alarak denetim programı hazırlayabileceği 

gibi bu birimin denetim programına 

yükümlülük denetiminin de dâhil edilmesini 

talep edebilir. 

 
Değişik fıkra: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.16 

(3) Başkanlık yükümlülüklere uyum 

denetimlerinin ve yükümlülük ihlal 

incelemelerinin kapsam ve süresini 

belirlemeye yetkilidir. 

(3) Başkanlık yükümlülüklere uyum 

denetimlerinin ve yükümlülük ihlal 

incelemelerinin kapsam ve süresini 

belirlemeye yetkilidir. 

(4) Kendisinden yükümlülük denetimi 

yapılması talebinde bulunulan birim bu 

talebin gereğini yerine getirmek 

zorundadır. 

(4) Kendisinden yükümlülük denetimi 

yapılması talebinde bulunulan birim bu 

talebin gereğini yerine getirmek 

zorundadır. 

(5) Başkanlık yükümlülük denetimi 

konusunda diğer usul ve esasları 

belirlemeye, bu kapsamda denetim 

rehberleri hazırlamaya yetkilidir. 

(5) Başkanlık yükümlülük denetimi 

konusunda diğer usul ve esasları 

belirlemeye, bu kapsamda denetim 

rehberleri hazırlamaya yetkilidir. 

 
Hazine ve maliye uzmanlarının 
denetim elemanı olarak 
görevlendirilmesi ve çalışma 
esasları 

 
Ek kenar başlığı: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.17 

 
MADDE 37/B 

 
Ek madde: Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün 



 

Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-24.02.2021/31405/2) m.17 

 
(1) Başkanlık, yükümlülük denetimi 

görevini, Başkanlıkta istihdam edilen ve 

bu işle görevlendirilen hazine ve maliye 

uzmanları vasıtasıyla da yerine 

getirebilir. 

 
(2) Yükümlülük denetimi ile 

görevlendirilen hazine ve maliye 

uzmanları, yükümlülük denetiminden 

sorumlu daire başkanının gözetim ve 

koordinasyonunda çalışır. 

 
(3) Hazine ve maliye uzmanları, 

Başkanlık Makamından alman 

görevlendirme onayı ile görevlendirilir. 

Başkanlıkça yükümlülük denetimi 

kapsamında birden fazla görevlendirme 

yapılabilir. Görevlendirme onayının 

tebliği tarihinden itibaren derhal göreve 

başlanır. 

 
(4) Verilen yükümlülük denetimi 

görevinin hangi sürede 

sonuçlandırılacağı Başkanlık tarafından 

belirlenir. Bu süre sonunda 

hazırlanacak rapor Başkanlığa sunulur. 

 
(5) Yükümlülük denetimleri, hazine ve 

maliye uzmanları tarafından bizzat 

yürütülür ve sonuçlandırılır. Denetimin 

yürütülmesinde bu Yönetmeliğin 36 ncı 

maddesi uygulanır. 

 
(6) Hazine ve maliye uzmanlarının 

çalışma usul ve esaslarına ilişkin bu 

maddede yer almayan hususlarda bu 

Yönetmeliğin yükümlülük denetimiyle 

ilgili diğer hükümleri uygulanır. 

Raporlar üzerine yapılacak 
işlemler 

Raporlar üzerine yapılacak 
işlemler 

MADDE 39 MADDE 39 



 

(1) Denetim elemanları tarafından 

düzenlenerek Başkanlığa sunulan raporlar, 

Başkanlıkça belirlenen rapor standartlarına 

uygunluk ve hukuki ya da maddi hata 

bulunup bulunmadığı yönünden 

değerlendirilir. Başkanlık tarafından 

yapılan değerlendirme sonucuna göre 

işlem tesis edilir. 

(1) Denetim elemanları tarafından 

düzenlenerek Başkanlığa sunulan raporlar, 

Başkanlıkça belirlenen rapor standartlarına 

uygunluk ve hukuki ya da maddi hata 

bulunup bulunmadığı yönünden 

değerlendirilir. Başkanlık tarafından 

yapılan değerlendirme sonucuna göre 

işlem tesis edilir. 

 
 

(2) Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümü ile 27 

nci ve 28 inci maddelerinde belirtilen 

hükümlere uymayan yükümlüler, bunların 

işlemi fiilen yapan çalışanları ve işlemin 

sonuçlandırılması bakımından görev ve 

sorumluluğu bulunan yöneticileri ile bu 

Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen 

hükümlere uymayan yükümlüler hakkında 

idari para cezası uygulanır. 

(2) Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümü ile 27 

nci ve 28 inci maddelerinde belirtilen 

hükümlere uymayan yükümlüler ile bu 

Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen 

hükümlere uymayan yükümlüler hakkında 

idari para cezası uygulanır. 
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(3) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan 

eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim 

sistemleri oluşturulması, uyum görevlisi 

tayini ile Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenecek diğer tedbirler 

kapsamındaki yükümlülüklere uymayan 

yükümlülere, Başkanlıkça eksikliklerin 

giderilmesi ve gerekli tedbirlerin 

alınması için otuz günden az olmamak 

üzere süre verilir. Verilen sürede 

eksikliklerin giderilmemesi veya gerekli 

tedbirlerin alınmaması durumunda idari 

para cezası uygulanır. 

(3) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan 

eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim 

sistemleri oluşturulması, uyum görevlisi 

tayini ile Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenecek diğer tedbirler 

kapsamındaki yükümlülüklere aykırı 

hareket edilmesinin tespiti halinde 

yükümlülere yazılı ihtar yapılarak otuz 

günden az olmamak üzere bir süre 

verilir. Bu süre sonunda eksikliklerin 

tamamlanmaması halinde beş yüz bin 

Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 

İdari para cezasının tebliği ile birlikte 

yazılı ihtar yapılarak altmış günden az 

olmamak üzere yeni bir süre verilir. Bu 

süre sonunda da eksikliklerin 

tamamlanmaması halinde verilen ilk 

idari para cezasının iki katı idari para 

cezası daha uygulanır. İkinci idari para 

cezasının tebliğinden itibaren otuz gün 

içinde eksikliklerin tamamlanmaması 



 

halinde yükümlünün faaliyetlerinin belli 

bir süre durdurulması, kısıtlanması veya 

faaliyet izin belgesinin iptaline yönelik 

tedbirlerin alınması için durum ilgili 

kuruma bildirilir. Kanunun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 

söz konusu yükümlülüklere uymayan 

sorumlu yönetim kurulu üyesine, yoksa 

üst düzey yöneticisine ise belirtilen 

ihtarlar yapılmak ve sürelere uyulmak 

koşuluyla yükümlüye verilen idari para 

cezasının dörtte biri uygulanır. 
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(4) Yönetmeliğin 29 uncu, 31 inci ve 46 

ncı maddelerindeki yükümlülüklerin ihlali 

konusunda düzenlenen yükümlülük ihlali 

inceleme raporu Başkanlıkça yetkili 

Cumhuriyet savcılığına gönderilir. 

(4) Yönetmeliğin 29 uncu, 31 inci ve 46 

ncı maddelerindeki yükümlülüklerin ihlali 

konusunda düzenlenen yükümlülük ihlali 

inceleme raporu Başkanlıkça yetkili 

Cumhuriyet savcılığına gönderilir. 

(5) Yükümlülük ihlali inceleme 

raporlarının Cumhuriyet savcılıkları 

nezdinde izlenmesi ve davaların takibi ile 

diğer usule ilişkin işlemler 13/12/1983 

tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile 26/9/2011 tarihli ve 659 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

gereğince yapılır. 

(5) Yükümlülük ihlali inceleme 

raporlarının Cumhuriyet savcılıkları 

nezdinde izlenmesi ve davaların takibi ile 

diğer usule ilişkin işlemler 13/12/1983 

tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile 26/9/2011 tarihli ve 659 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

gereğince yapılır. 

Yürütme Yürütme 

MADDE 52 MADDE 52 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye 

Bakanı yürütür. 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve 

Maliye Bakanı yürütür. 
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