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TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
SUÇ GELİRLERİNİNAKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ 

POLİTİKASI 

 

GİRİŞ 

Yurtiçi ve dışında saygın ve güvenilir bir konuma sahip olan Bankamız, Suç Gelirlerinin 
Aklanması, Terörün Finansmanı ve Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesi 
(SGA/TF) ile mücadeleyi, yasal düzenlemelere uyumun ötesinde, konunun toplumsal 
hayatta yarattığı tahribatı da dikkate alarak sosyal sorumluluk çerçevesinde ele almakta ve 
bu mücadeleye büyük önem vermektedir. Bankamız, söz konusu mücadeleyi aynı zaman 
da uluslararası sistem ile uyumun ve entegrasyonun önemli bir unsuru olarak görmektedir.  

 
SGA/TF önlenmesine yönelik politikamız; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve 
girişimler, 11.10.2006 tarih ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanun, bu kanuna ilişkin olarak yayımlanmış diğer mevzuat hükümleri ve en 
önemlisi markamızın taşıdığı itibar ve güvenin korunmasına yönelik inanç ve 
kararlılığımızdan kaynaklanmaktadır. 

 

AMAÇ: 

Bankamızın, Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ve Yabancı Kamu 
Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin (SGA/TF) önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumunu 
sağlamaya, ulusal ve uluslararası saygınlığını korumaya ve müşterilerin, işlemlerin ve 
hizmetlerin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, maruz kalınabilecek riskin 
azaltılmasına yönelik stratejilerin, Banka içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve 
sorumlulukların belirlenmesi ile Bankamız çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesidir 

KAPSAM 

SGA/TF önlenmesine ilişkin politikamız, Bankamızın yurtiçi ve ilgili ülkenin mevzuatının 
uygun olması durumunda yurtdışı tüm şubeleri, temsilcilikleri, büro ve diğer hizmet 
birimleri, Genel Müdürlük birimleri ile acente, ticari vekil gibi diğer benzeri birimleri 
kapsamaktadır.  

Ayrıca, mali iştiraklerimiz tarafından SGA/TF önlenmesi amacına yönelik politika ve 
uygulamaların oluşturulması da gözetilir. 

TANIMLAR 

FATF: 1989 yılında G-7 ülkeleri tarafından, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün 
finansmanının önlenmesi konusunda ulusal hukuk sistemlerinin geliştirilmesi, 
mevzuatların uyumlaştırılması mali sistemin rolünün güçlendirilmesi ve üye ülkeler 
arasında sürekli işbirliği sağlanması amacıyla yönelik tedbirler alınması için OECD 
bünyesinde kurulan örgüt. Türkiye 1991 yılında üye olmuştur. Örgütün yayınladığı 
tavsiyeler, üye ülkeleri bağlayıcıdır. 

MASAK: Aklama suçunun önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; politika oluşturulması ve 
düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve 
analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili 
makamlara iletmekle görevli ve yetkili olan, Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet 
gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu. 
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Tedbirler Yönetmeliği: 09.01.2008 tarih ve 26751 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik,   

Risk: Sunduğumuz hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı 
amacıyla yararlanılması ya da Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve 
tebliğlerle getirilen yükümlülüklere tam olarak uyulmaması gibi nedenlerle Bankamızın ya 
da Bankamız çalışanlarının maruz kalabilecekleri mali ya da itibari zarar ihtimalidir. 

Yasal Risk: Yasal düzenlemelere uyulmaması veya bu düzenlemelerin ihlali dolayısıyla 
ortaya çıkabilecek risktir. Bu risk kapsamında, Bankamız aleyhine dava açılması, 
yargılama yapılması ve yaptırım uygulanması gibi durumlar bir kayıp veya zararla 
sonuçlanabilir. Bu kayıp ve zararlar, Bankamız tüzel kişiliği ve/veya çalışanlarımız 
hakkında para cezası şeklinde olabileceği gibi, bankacılık faaliyet izninin iptal edilmesi 
şeklinde de olabilir. 

İtibar Riski:  Bankalar, güven esasına dayalı olarak faaliyet gösterdikleri için, dürüstlüğü 
konusundaki kamuoyu görüşü ve müşterilerinin güveni bir bankanın sahip olacağı en 
değerli aktiflerden biridir. İtibar riski, SGA/TF yükümlülüklerine uyulmaması, aklama veya 
terörizmin finansmanına karıştığı şüphesi taşıyan kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisine girilmesi 
nedeniyle kamuoyunda oluşan olumsuz izlenimlerin, bankanın faaliyet ve gelirleri 
üzerindeki etkilerini ifade eder. Bu risk, Bankamızın, özellikle yabancı bankalarla olan 
muhabirlik ilişkisi olmak üzere, yeni iş ilişkilerine girmesini engelleyebileceği gibi mevcut 
iş ilişkilerinin de sona ermesine neden olacaktır. İtibar riskine maruz kalan bir bankanın 
müşteri tabanı düşer ve mali kayıplarla karşılaşır.  

Operasyonel Risk: Etkin olmayan iç kontrol prosedürleri veya dış etkenler nedeniyle 
doğrudan veya dolaylı olarak kayba uğrama riskini ifade eder. Faaliyet riski olarak da 
adlandırılan operasyonel risklerin birçoğu, bankaların yükümlülüklerini uygulamadaki 
zayıflıkları ile ilgilidir. İç kontrollerdeki aksamalar hataların, sahtekârlıkların ve konumuz 
açısından yükümlülüklere uyumun sağlanamadığının gözden kaçmasına yol açacağı için 
bankamızın ve çalışanlarımızın zarara uğramasına veya zaman ve koşullara uygun 
hareket edilememesine ve çıkarlarımızın tehlikeye girmesine neden olabilir.  

Gerçek Faydalanıcı: Bankamızda 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 kişilerdir.  

HUKUKİ DAYANAK 

SGA/TF önlenmesi konusundaki bankamız politikasının hukuki dayanağını18.10.2006 
tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, kanuna ilişkin olarak yayınlanan Yönetmelik 
ve Tebliğler oluşturur. Başta FATF’in yayınladığı “Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla ve 
Terörizmin Finansmanıyla Mücadelede Risk Temelli Yaklaşım Hakkında Kılavuz: Üst 
Seviye Prensipler ve Prosedürler”, Basel Komitenin yayınladığı “Etkin Bankacılık 
Denetiminde Temel Prensipler” olmak üzere ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca 
getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberler de göz önünde bulundurulur. 

RİSK YÖNETİMİ 

A- MÜŞTERİ KABUL POLİTİKASI 

Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ve Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet 
Verilmesinin (SGA/TF) önlenmesine ilişkin mevzuat ve uluslararası teamüller 
doğrultusunda Bankamız, işlem yaptığı gerçek ve tüzel kişi müşterilerini sosyal, mali ve 
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özlük bilgileri açısından tanımak,  bu amaçla özellikle kimlik bilgilerine ilişkin olmak üzere 
her türlü belgeyi almak ve bunların doğruluğunu teyit etmek için gereken tüm önlemleri 
alır. Sürekli iş ilişkisi kurulan müşterilerden bir defa ilgili belgelerin alınmış olması yeterli 
sayılmaz. Müşteriler risk derecelerine bağlı olarak izlenir, işlemleri kontrol edilir, oluşacak 
değişiklikleri takip edilir. 

Bankamız müşterisi olmak isteyenlerle ilgili olarak; 

 Gerçek kimlik ve adresinin tespiti, 

 Belge ve bilgilerin kendi içinde tutarlılığı,   

 Piyasada, medyada vb kötü bir şöhrete sahip olup olmadığı, 

 Lehtarın (beneficial owner) kim olduğunun belirlenmesi kapsamında, tüzel 
kişileri dolaylı pay sahipliği yoluyla kontrol eden kişiler varsa kim oldukları, 

 Bankamızı tercih etme ve hesap açma amacı, 

 Mesleği, gelir getiren ana iş konusu, işinin prensipleri, 

 İşlem profili ve kapasitesi (Gerçekleştirilmesi planlanan işlemler ve beklenen 
işlem büyüklüğü), 

 İşyeri veya faaliyet yeri, 

 Alıcı ve satıcıları, 

Hususlarında yeterli ve doğru bilgi ve bu bilgileri teyit eden belgelere sahip olunmadıkça 
müşteri ilişkisine başlanılmaz veya sunduğumuz hizmetlerden yararlandırılmaz. 

Sürekli müşteri ilişkisi kurulması veya Bankamız hizmetlerinden yararlanılmak istenilmesi 
halinde ayrıca, aşağıdaki hususlara mutlaka uyulur. 

 Hesap açılmasını talep eden veya hizmetlerimizden yararlanmak isteyenlerin 
yayınlanmış-yayınlanacak ulusal veya uluslararası sakıncalılar listesinde olup 
olmadıkları kontrol edilir. Listede yer almaları halinde talepleri kabul edilmez. 

 Müşteri hesapları müşterinin gerçek adı-soyadına veya unvanına açılır. Başka bir 
isim, anonim bir ad veya rumuz kullanılarak hesap açılamaz. 

 Müşteri ilişkilerinin karşılıklı bilgi alışverişi, güven ve açıklığa dayanması gerekliliği 
kapsamında, müşteri tanıtıcı bilgi formlarını doldurmaktan kaçınan, isteksiz olan 
veya yanıltıcı, teyit edilemez bilgiler veren kişi ve kuruluşlar müşteri olarak kabul 
edilmez. 

 Hedef müşteri kitlesi kapsamında pazarlama faaliyetleri sonucunda Bankamızla 
çalışması istenilenler dışında, yerleşim yeri ve/veya faaliyet adreslerinin ( buralarda 
bir şubemiz veya başka bir banka şubesi olmasına rağmen) uzağındaki bir 
şubemizde hesap açmak veya işlem yaptırmak isteyenlerin bu taleplerinin makul bir 
gerekçesi bulunmuyorsa, yerine getirilmez. 

 Bir şubemizde hesapları bulunan müşterinin, makul gerekçe olmaksızın diğer 
şubelerimizde hesap açılması yönündeki taleplerinde güçlendirilmiş kabul 
politikaları uygulanır. 

 Yurtdışından gelecek transferlerde kullanılmak üzere ilk kez hesap açılması 
talepleri, genel kural olarak kabul edilmez. Hukuki ve ekonomik geçerli bir amacının 
bulunması ve SGA/TF riskinin olmadığı anlaşılan durumlarda, güçlendirilmiş 
müşteri kabul prosedürleri uygulanarak hesap açılabilir. 

 Müşteri tarafından açıkça yasal olarak yetkilendirildiği belgelendirilmedikçe ve 
hesap açma amacı ve gerekliliği açıklanmadıkça 3. kişilerin vekâletle bir veya 
birden fazla kişi adına (velayet ve vesayet altındaki kişiler veya küçükler adına 
açılacak hesaplar hariç olmak üzere) hesap açma talepleri yerine getirilmez. 

 Küçükler adına hesap açılışlarında yaş sınırı özenle kontrol edilir. 

 Vekâletnamelerin mutlaka noter onayından geçmiş olması şartı aranır. Temsilcileri 
tarafından yapılan başvurularda müşterinin yeterince tanınmadığı durumlarda 
belgeyi düzenleyen kurumlardan teyit alınır. 
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 Yapılan değerlendirmede iş ilişkisi veya müşteri ilişkisine girilecek kişi ve 
kuruluşların maddi varlıklarının yasal yollardan kazanılmış olduğu konusunda güçlü 
bir şüphe, bilgi veya belge varsa bunlarla bankacılık ilişkisine girilmez, teminat ve 
kefaletleri kabul edilmez.  

 Açılan hesapların, fiilen adına hesap açılan kişi tarafından kullanılıp kullanılmadığı 
sürekli olarak izlenir. 

B- RİSK TANIMLARI 

Bankamızın yurtiçi ve uluslararası alandaki saygınlığı ve güvenilirliği ile Bankamız ve 
çalışanlarımızın yasal, operasyonel ve itibar risklerinden korunabilmesi için; 
müşterilerimiz ve sunduğumuz hizmet ve ürünler aşağıdaki risk tanımlarına göre 
gruplandırılır ve her birine bir risk derecesi verilir. 

Bankamız, müşteri ve işlemlerin risk temelli yaklaşımla izlenmesi, kontrol edilmesi ve 
değerlendirilmesinin daha hızlı ve etkin gerçekleştirilmesi için, uygun bir program satın 
alma veya yazılımını gerçekleştirmeyi programına almıştır. 

Ülke Riski: Aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli 
düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli düzeyde 
işbirliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelerden 
Maliye Bakanlığı tarafından duyurulanların, vatandaşları, şirketleri ve mali kuruluşları 
tarafından Bankamızda hesap açılması veya işlem yapılması nedeniyle 
karşılaşılabilecek riskler. 

Müşteri riski: Müşterilerin faaliyet gösterdiği iş kolunun, yoğun nakit kullanımı, yüksek 
değerli malların alım satımı veya uluslararası fon transferlerinin kolayca 
gerçekleştirilmesine imkân vermesi; müşterinin ya da müşteri adına veya hesabına 
hareket edenlerin, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla hareket 
etmesi sebebiyle Bankamızın suistimal edilmesi riski. 

Ürün Riski: Yüz yüze yapılmayan işlemler, özel bankacılık, muhabir bankacılık gibi 
hizmetler veya gelişen teknolojiler kullanılarak sunulacak yeni ürünler kapsamında 
Bankamızın maruz kalabileceği riskler. 

Bu tanımlar kapsamında müşteriler ile Bankamız hizmet ve ürünleri; 

 Düşük Düzeyde Riskli 

 Orta Düzeyde Riskli, 

 Yüksek Düzeyde Riskli 

 Çok Yüksek Düzeyde Riskli 

Olarak gruplandırılır.  

Risk tanımlama, değerlendirme, sınıflandırma yöntemleri sınanarak varılan sonuçlara ve 
değişen koşullara göre yeniden güncellenir. 

C- RİSK DERECELERİNE GÖRE MÜŞTERİ, İŞLEMLER VE ÖNLEMLER 
 

1- Düşük Düzeyde Riskli Müşteri ve Ürünler 
 
Basitleştirilmiş Kimlik Tespit İşlemlerine İlişkin olarak 08.04.2008 tarih ve 26842 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan MASAK 5 Nolu Genel Tebliği’nde belirtilen işlemler, SGA/TF 
riski taşımadığı belirlendikten sonra düşük düzeyde riskli işlemler olarak kabul edilir.  
 
2- Orta Düzeyde Riskli Müşteri ve Ürünler 
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Basitleştirilmiş tedbirler uygulanamayacak olan ve Yüksek ve Çok Yüksek riskli müşteri 
ve ürünler kapsamında da değerlendirilmeyen müşteriler ve ürünler orta düzeyde riskli 
olarak değerlendirilir. Orta düzeyde riskli müşteriler ve ürünlerle ilgili olarak Tedbirler 
Yönetmeliğinde yer alan kimlik tespit yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanır 

3- Yüksek Düzeyde Riskli Müşteri ve Ürünler 

 FATF Tavsiyelerini uygulamayan ya da eksik uygulayan ve bu nedenle FATF’ın 
İşbirliği Yapmayan Ülke Listesi’nde yer alan/alacak ülkelerde, vatandaşları, şirketleri 
ve finansal kuruluşları, 

 Yasadışı uyuşturucu üretim-dağıtım yolları üzerinde bulunan, kaçakçılık, terör gibi 
suçların oranı, yolsuzluk ve rüşvetin yaygın olduğu anti-demokratik ülkeler ve 
bölgelerin,  

 Yerleşik banka ve diğer finans kurumlarının sağladıkları bankacılık sırrı, vergi 
avantajı ve yargı bağışıklığının bir sonucu olarak organize suçlardan kazanılan 
veya terörizmin finansmanında kullanılan fonların saklanma ihtiyacı için bir çekim 
merkezi oluşturan sınır ötesi merkezlerde,  

Yerleşik veya buraların uyruğu kişi, şirket ve finansal kuruluşlar taşıdıkları Ülke Riski, 

Uluslararası düzenleme ve teamüllere göre SGA/TF amacıyla yoğun olarak kullanılan ve 
Politikamızın uygulanmasına ilişkin prosedürlerin belirlendiği Uygulama Talimatımızda 
belirtilen, yoğun nakit kullanımı, yüksek değerli mal alım/satımı, uluslararası fon transferi 
iş ve işlemleri yapan iş kolları veya sektörlerde çalışan kişi ve kuruluşlar ile siyasi nüfuz 
sahibi kişiler ve gönüllü bağış ve yardım kuruluşları Müşteri Riski, 

Sebebi bilinemeyen aktivitelerden kaynaklanan ve iştigal konusu ile doğrudan 
ilişkilendirilemeyen, müşterinin işlem sırasında hal ve hareketlerinin izlenemediği; 

 Özel bankacılık,  

 Muhabir bankacılık işlemleri,  

 Nakit işlemler,  

 Kiralık kasalar,  

 Yabancı banklalar üzerine keşideli çekler,  

 Elektronik transferler, 

 Nakit veya nakit benzeri kıymetlerin teminat gösterilmesiyle talep edilen krediler, 

 Alternatif Dağıtım Kanallarından (ATM, internet bankacılığı, WAP bankacılığı, TV 
bankacılığı, telefon bankacılığı sunulan hizmetler, 

 Gelişen teknolojiler kullanılarak sunulacak yeni uygulamalar,  

SGA/TF açısından Hizmet Riski, 

Taşımaları nedeniyle yüksek düzeyde riskli olarak değerlendirilir ve Uygulama 
Talimatımızda yer alan Güçlendirilmiş Prosedürler uygulanır 

4- Çok Yüksek Düzeyde Riskli Müşteriler 

Kimlik tespiti yapılamayan kişi ve kuruluşlar, Resmi kurumların suç gelirlerinin aklanması 
ve terörizm konusunda yayımladıkları kara listelerde adı geçen kişi ve kuruluşlar ve 
tabela bankaları (shell banks) adına Bankamızda herhangi bir hesap açılamayacağı gibi, 
diğer bankacılık hizmet talepleri de yerine getirilmez, kefaletleri ve varlıkları teminat 
olarak kabul edilemez. 

D- GERÇEK FAYDALANICILARIN BELİRLENMESİ VE TÜZEL KİŞİLERE ÖZEL 
DİKKAT GÖSTERİLMESİ 
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Bankamızda yapılan işlemlerin gerçek faydalanıcılarının belirlenmesi için gereken 
önlemler alınır.  

İşlemlerin başkası adına veya hesabına yapılması durumunda, adına veya hesabına 
işlem yapılanların ve tüzel kişilerin %25’den fazla hisselerine sahip olanların kimlikleri 
tespit edilir. 

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ 

Bankamız nezdinde veya Bankamız aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen 
işlemlere konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin; yasa dışı yollardan elde 
edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına; yasal yollardan elde edilmiş olsa bile 
terörist organizasyonlar ve terörü finanse edenlerce veya terörist eylemler için 
kullanıldığına ya da herhangi bir şekilde terörle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, 
şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde; 

 İşlemi yapanlar hakkında MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yapılır, 

 Yapılan şüpheli işlem hakkında, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim 
elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dahil 
hiç kimseye bilgi verilmez. 

İZLEME VE KONTROL 

Bankamızın SGA/TF risklerinden korunması ve faaliyetlerinin Kanuna ve Kanun uyarınca 
çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle, Banka politika ve prosedürlerine uygun olarak 
yürütülüp yürütülmediği, aşağıdaki başlıklar kapsamında sürekli olarak izlenir ve kontrol 
edilir: 

• Yüksek risk grubundaki müşteri ve işlemler, 

• Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemler, 

• Karmaşık ve olağandışı işlemler, 

• Risk politikasına göre belirlenecek bir tutarın üzerindeki işlemlerin müşteri profili ile 
uyumlu olup olmadığı,  

• Birlikte ele alındıklarında, kimlik tespiti yapılmasını gerektiren tutarı aşan bağlantılı 
işlemler, 

• Müşteriler hakkında elektronik ortamda yahut yazılı olarak muhafaza edilmesi 
gereken bilgi ve belgeler ile elektronik transfer mesajlarında yer verilmesi zorunlu 
bilgilerin alınıp alınmadığı, 

• İş ilişkisi süresince müşteri tarafından yürütülen işlemin; müşterinin, işine, risk 
profiline ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığı, 

• Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemler kullanılarak 
gerçekleştirilen işlemler, 

• Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle suistimale açık hale 
gelebilecek hizmetler, 

Tespit edilen eksiklikler, gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birimlere raporlanarak 
sonuçları takip edilir. 

İzleme ve kontrol faaliyetlerini yürütecek Uyum Birimi personeli, İç Kontrol Daire 
Başkanlığı kontrolörleri ve Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin, Bankadaki her türlü 
bilgi ve belgeye erişebilmesi sağlanır. 

EĞİTİM 
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Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki 
yükümlülüklere uyumun sağlanması için, oluşturan bankamız politika ve 
prosedürlerinin tüm personelimizce bilinmesi ve risk temelli yaklaşım konusunda 
sorumluluk bilincini artırarak bir kurum kültürü oluşturulması amacıyla; 

 SGA/TF önlenmesine yönelik eğitim programları, Uyum Görevlisi tarafından 
Eğitim Daire Başkanlığı ile birlikte ve gerektiğinde ilgili diğer birimler ve bölge 
koordinatörlüklerinin katılımıyla hazırlanır. Hazırlanan programların etkin bir 
şekilde yürütülmesi Uyum Görevlisi gözetiminde ve koordinasyonunda 
gerçekleştirilir. 

 Uyum Birimi ve Eğitim Daire Başkanlığı, konuya ilişkin yeterli sayıda eğitmen 
belirleyerek gerekli bilgi ve yetkinliğe kavuşmalarını sağlar. Eğitmen seçimi 
sırasında MASAK tarafından düzenlenecek eğitimlere katılanlara öncelik verilir.  

 Bankamızda yeni göreve başlayan personelin oryantasyon süreci sonrasındaki 6 
ay içerisinde; yıllık eğitim planları kapsamında ise, Şube yöneticileri ve operasyon 
yetkilileri başta olmak üzere, tüm şube personeli ve ilgili Genel Müdürlük 
personelinin sınıf içi/e-öğrenme eğitimi veya bilgilendirme toplantılarına katılımı 
sağlanır. Eğitim süreci mevzuat değişikliklerini içerecek şekilde belirli dönemlerde 
tekrarlanır. 

 Türkiye Bankalar Birliği İnternet Sitesinde hazırlanacak “Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi E-eğitim modülü”ne, hazırlanacak program dâhilinde 
Bankamız personelinin katılması sağlanır.  

 Ulusal mevzuat veya uluslararası uygulamalarda meydana gelen değişiklikler, 
Uyum Birimi tarafından, bilgilendirme ve uyarma amacıyla elektronik duyurularla 
Banka geneline iletilerek, tüm personelin bilgilerinin güncel tutulması sağlanır. 

 Eğitimlere ilişkin bilgi ve istatistikler yıllık olarak MASAK’a bildirilir. 

Hazırlanacak sınıf içi eğitim programlarında, e-eğitim modülünde, düzenlenecek 
toplantı ve seminerlerde; 

 Suç geliri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları, 

 Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve bu konuda örnek olaylar, 

 Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında uluslararası düzenlemeler, 

 Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili 
mevzuat, 

 Risk alanları, riskli müşteri ve işlemler, 

 Bankamız politika ve prosedürleri, 

 Kanun ve ilgili diğer mevzuat tarafından getirilen yükümlülükler, 

 Yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak cezai yaptırımlar. 

Hususlarına mutlaka yer verilir. 

İÇ DENETİM 

Uyum Programının bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda Yönetim Kurulu’na 
güvence sağlamak amacıyla;  

 Politika ve prosedürlerimizin, risk yönetimi, izleme ve kontrol ile eğitim faaliyetlerinin 
yeterli ve verimli olup olmadığı, risk politikasının yeterliği ve etkinliği, işlemlerin 
mevzuat ve politika ve prosedürlerimize uygun olarak yürütülüp yürütülmediği 
hususlarının yıllık olarak ve risk temelli bir yaklaşımla incelenir ve denetlenir. 

 İç denetim neticesinde ortaya çıkarılan eksiklik, hata ve suiistimaller ile bunların 
yeniden ortaya çıkmasının önlenmesine yönelik görüş ve öneriler Yönetim 
Kurulu’na raporlanır.  
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 Denetimin kapsamı belirlenirken, izleme ve kontrol çalışmalarında tespit edilen 
aksaklıklar ve risk içeren müşteriler, hizmetler ve işlemler denetim kapsamına dahil 
edilir. 

 Denetlenecek birimler ile işlemler belirlenirken Bankada gerçekleştirilen işlemlerin 
tamamını temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve işlemin denetlenmesi 
sağlanır. 

 Konsolidasyona tabi iştiraklerimizin SGA/TF mevzuatına uyumu düzenli olarak 
denetlenir. 

Denetim faaliyetleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.  

DİĞER HUSUSLAR 

SGA/TF önlenmesine ilişkin olarak alınan ve düzenlenen belgeler düzenleme, defter ve 
kayıtlar son kayıt, kimlik tespitine ilişkin belgeler son işlem, hesaplara ilişkin olanlar 
hesabın kapanış tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır. 

MASAK veya görevlendirilen denetim elemanlarının talep etmeleri halinde bu belgeler ve 
gerektiği hallerde Bankamız sistemindeki bilgilere erişebilmelerini sağlayan şifreler verilir. 

YÜRÜRLÜK 

Bu politika hükümlerinin uygulanmasından Bankamızın bütün birimleri, temsilcileri, 
acenteleri, büro ve benzer diğer hizmet birimleri ile bulundukları ülkenin mevzuatının izin 
verdiği ölçüde yurtdışı şubeleri sorumludur. 

SGA/TF önlenmesine ilişkin politika ve prosedürler, Yönetim Kurulu adına Uyum 
Görevlisi başkanlığında Uyum Birimi tarafından yürütülür. 

Bu politika Yönetim Kurulu adına Uyum Politikasından Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyelerinin 26.01.2009 tarih ve 1 sayılı Olurları ile kabul edilmiştir. 


