
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TÜRKİYE)

T Ü R M O BM
m

Muhasebe meslek mensupları, karaparanın aklanması ile mücadele ekosisteminin en kilit 
bileşenidir. Suçlular her zaman yenilik yapmanın ve kâr için risk almanın en ileri noktasında 
olacaklardır. Ve bunu yaparlarken de, haksız kazançlarını aklamak için muhasebe meslek 
mensupları gibi profesyonel hizmetlerin yardımına ihtiyaç duyacaklardır. Muhasebe 
meslek mensupları, bu konu ile mücadele araçlarına sahip oldukları için oldukça şanslıdır. 
Bu örnek olay, söz konusu araçlardan ikisini ele almaktadır: Kapsamlı Müşteri Durum 
Tespiti ve etkili işlem yapılabilen Şüpheli İşlem Bildirim Raporlarının hazırlanması.
Bu işlemler, uyum çalışmaları olarak değil, karaparanın aklanmasının tespit edilmesi 
ve bir meslek mensubunun veya mesleki firmanın itibarını korumanın temel unsurları 
olarak görülmelidir.

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ
Örnek 

Olay Mücadele Araçları

Kapsamlı Müşteri Durum Tespiti
Muhasebe meslek mensubunun yasal ve mesleki yükümlülüklerinin önemli bir kısmı, müşterilerinin kimliğini belirlemek 
ve doğrulamaktır. Muhasebe meslek mensupları, yüksek riskli durumlarda daha kapsamlı şekilde müşteri durum tespiti 
için ek inceleme uygulayarak riske dayalı bir yaklaşım benimsemelidir. Kapsamlı müşteri durum tespiti, daha yüksek riskli 
bir müşteriyi daha geniş bir çerçevede araştırma sürecidir. Bu süreç, tanımlanan belirli risklerin doğası ile ilgili ek bilgi 
ve doğrulama elde etmeyi içerir. Muhasebe meslek mensupları ve mesleki firmalar, bu riskleri belirlemek ve azaltmak 
için yerinde kontrollere ve süreçlere sahip olmalıdır. Kapsamlı Müşteri Durum Tespiti’nin gerçekleştirilmesi, karaparanın 
aklanmasının önlenmesi ve terörist finansmanın tespit edilmesi açısından büyük önem taşır. Ayrıca meslek mensubunu 
suç faaliyeti için istismar edilmekten korur ve meslek mensubunun firmasının itibarının zarar görmesini önler. Kapsamlı 
Müşteri Durum Tespiti, genellikle aşağıdaki yüksek riskli durumlarda gerekli olacaktır: 

• Risk temelli sistemler ve kontroller aracılığıyla yüksek risk olduğu belirlendiğinde.

• Müşterinin politik olarak ifşa olmuş bir kişi olması veya böyle bir kişinin intifa hakkı sahibi olması durumunda. 

• Yüksek risk potansiyeli olan üçüncü bir ülkede yerleşik bir kişi ile herhangi bir iş ilişkisi içinde olunması durumunda. 

• Müşterinin yanlış ve çalıntı belgeler sunması durumunda. 

• Görünür bir ekonomik amacı olmayan karmaşık veya olağandışı işlemler yapılması durumunda.

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), İngiltere ve Galler Muhasebe Meslek Örgütü (ICAEW) ile birlikte “Karaparanın 
aklanmasının önlenmesi” konulu bir eğitim serisi başlatmıştır. Son olarak Örnek Olay 9: Mücadele Araçları  başlıklı çalışma 
yayınlanmıştır. Bu seri birbirinin devamı kısa bilgilendirici eğitim materyallerini içermektedir ve karaparanın aklanmasının 

önlenmesi sürecinin nasıl işlediği, yüzleştikleri risklerin neler olduğu ve bu riskleri azaltmak ve kamu yararına olumlu bir katkı 
sunabilmek için neler yapabilecekleri konusunda muhasebe meslek mensuplarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
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Kapsamlı Durum Tespiti Kontrol Listesi
• Müşteri hakkında ek bilgiler elde edilmesi (örneğin, meslek, varlıkların hacmi, kamuya 

açık veri tabanları, internet vb. aracılığıyla sağlanan bilgiler).
• Müşteri risk profilini daha iyi anlamak için ek araştırmalar yapılması (örneğin, bağımsız 

kaynakları kullanarak internet aramaları).
• İş ilişkisinin amaçlanan doğası hakkında ek bilgi ve doğrulayıcı belgeler elde edilmesi.
• Müşterinin fon kaynağı ve servetinin kaynağı hakkında bilgi edinilmesi ve bunun açık 

belgelerle kanıtlanması.
• Amaçlanan veya gerçekleştirilen işlemlerin nedenleri hakkında bilgi edinilmesi.
• İş ilişkisini başlatmak veya sürdürmek için üst yönetimden onay alınması.
• Uygulanan kontrollerin sayısını ve zamanlamasını artırarak ve daha fazla inceleme 

gerektiren işlem modellerini seçerek iş ilişkisinin gelişmiş takibinin sağlanması.
• Sorumlu denetim ekipleriyle geliştirilmiş brifing de dahil olmak üzere, müşteriyle 

iş ilişkisi olan tüm departmanlardaki yüksek riskli müşterilerin ve işlemlerin takip 
edilmesi.

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TÜRKİYE)

T Ü R M O BM
m



İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Cad. No: 19 Gölbaşı - ANKARA
Tel: 0 (312) 586 00 00 pbx Faks: 0 (312) 586 00 11 - 586 00 18 /turmobweb/turmob /turmob1989 turmob@turmob.org.trwww.turmob.org.tr /türmobin /TURMOBTV

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TÜRKİYE)

T Ü R M O BM
m

Genel rehberlik için FATF’ın Meslek Mensupları için Risk Temelli Yaklaşım Rehberi 
yayınına bakınız. Geçerli düzenleyici gereksinimler dahil ayrıntılı yerel bilgiler için 
Muhasebe Meslek Örgütünüzle iletişime geçiniz.

EK YARDIM

Şüpheli İşlem Bildirim Raporu Hazırlama

Mali İstihbarat Birimleri

Meslek mensuplarının, bir müşterinin fonlarının suç faaliyetinin geliri olduğundan veya terörün 
finansmanıyla ilgili olduğundan şüphelenmeleri durumunda veya şüphelenmek için makul gerekçeleri 
bulunması halinde, yerel Mali İstihbarat Birimlerine Şüpheli İşlem Bildirim Raporu sunmalıdır. FATF 
Standartları, ülkelerin bunu yasal bir gereklilik haline getirmesini gerektirir. Şüpheli İşlem Bildirim 
Raporu hazırlamak, muhasebe meslek mensuplarının, karaparanın aklanmasını önlemek ve tespit 
etmek için nasıl mücadele edebileceğinin ve üzerine düşeni yapmasının merkezi bir parçasıdır. Ancak 
bunu yaparken nasıl bir yol izlenmelidir?

Ne zaman rapor hazırlanmalıdır:

Bir muhasebe meslek mensubu, müşterisinin karapara aklama veya suç gelirleriyle uğraştığını 
öğrendiğinde veya bundan şüphelendiğinde vakit kaybetmeden Şüpheli İşlem Bildirim Raporu 
hazırlamalıdır. Bazı ülkelerde bu, muhasebe meslek mensupları için yasal bir zorunluluktur. Değilse 
bile, bu iyi bir uygulamaya örnek teşkil edecektir.

İçerik:

Meslek mensupları, raporlarının konuları hakkında tam bilgiye sahip olmayabilir. Yine de meslek 
mensupları, yetkililere ne kadar tanımlayıcı bilgi ve şüpheler hakkında net açıklamalar sağlayabilirlerse, 
bu kurumların sunulan herhangi bir raporun değerini en üst düzeye çıkarmak için diğer istihbaratlarla 
eşleşmesi o kadar kolaylaşacaktır. Şüphe nedenlerinizi kısa ve öz tutun. Neyin gözlemlendiğine ve 
neden olağandışı veya şüpheli olarak değerlendirildiğine odaklanın.

Süreç:

Yerel meslek örgütünüz veya mali istihbarat biriminiz ile görüşün. Böylelikle, formlar veya şablonlar 
dahil olmak üzere ülkenizde nasıl raporlama yapılacağına dair faydalı talimatlara erişebilir ve bir 
gönderim e-posta adresi/portal hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Mali istihbarat birimleri, şüpheli işlemlerle ilgili açıklamaları almak, analiz etmek ve yetkili emniyet 
birimlerine iletmekten sorumlu merkezi, ulusal kurumlardır. Yerel mali istihbarat biriminiz, herhangi 
bir şüpheli işlem bildirim raporunun alıcısı olacaktır; bu nedenle ilgili kuruma aşina olmanız önemlidir. 
Mali istihbarat birimlerinin nasıl çalıştıkları, ne yapabilecekleri, yerel yasal çerçeveye bağlı olarak 
ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Bağımsız bir kurum veya daha büyük bir yapının içindeki bir 
departman olabilir.

Birçoğu mal varlıklarının dondurulması veya kanun yaptırımı gibi eylemlerde bulunma yetkisine 
sahiptir ve çoğu, muhasebe meslek mensupları için değerli bir bilgi kaynağı olabilecek riskler ve 
eğilimler hakkında bilgiler yayınlamaktadır. Mali istihbarat birimleri için Egmont Group küresel bir 
örgüttür. Kendi yerel mali istihbarat biriminizi tanımak ve daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

EK YARDIM

Genel rehberlik için FATF’lere bakabilirsiniz. Meslek mensupları için Risk Temelli Yaklaşım rehberine 
bakabilirsiniz. Geçerli düzenleyici gereksinimler dahil ayrıntılı yerel bilgiler için Muhasebe Meslek 
Örgütünüzle iletişime geçiniz.

Şüpheli İşlem Bildirim Raporu Kontrol Listesi

• Giriş, gelişme ve sonuçtan oluşan basit bir anlatı yapısını izleyin:

Giriş : Kim olduğunuzu ve şüpheli etkinliği 1-2 cümle ile özetleyin.

Gelişme : Detayları için aşağıya bakınız.

Sonuç : Sonraki adımlarınızı ve mali istihbarat biriminin sizinle nasıl iletişim kurabileceğini ayrıntılı 
bir şekilde açıklayın.

• Gelişme bölümü 3 temel özelliği sağlamalıdır: 

 Açık, öz ve kronolojik. Muhasebe meslek mensubu ile şüpheli arasındaki ilişki, ilişkinin uzunluğu 
ve şüpheli hakkında bilinen diğer istihdam veya arka plan bilgileri dahil olmak üzere suç veya 
şüpheli faaliyeti kimin yürüttüğü gibi konuları içermelidir.

 Şüphelinin ne yapmaya çalıştığı/yaptığı ve neden bunun şüpheli olduğunu düşündüğünüzü 
açıklayın.

 Şüpheli işlemin gerçekleştiği zamanı belirtin. Eğer tekrarlanan bir işlemse bunların tarihlerini 
belirtin. Devam ediyorsa veya belirli bir süreyi aşıyorsa, şüpheli etkinliğin meydana geldiği 
zaman dilimini açıklayın.

 Şüpheli işlemin gerçekleştiği yeri belirtin. Şüpheli etkinlikle ilgili veya ilgili tüm coğrafi özellikleri, 
varlıkları ve hesapları (sayılar ve türler) tanımlayın.

• Firmaya özel herhangi bir terminoloji, kısaltma veya jargon kullanmayın.

• Herhangi destekleyici bir belge eklemeyin.

• Ülkenizde gerekli olan süre boyunca raporun kaydını tutun. Eğer belirtilmiyorsa, bunun için en 
uygun süre 5 yıl olacaktır.

• Şüpheli işlem bildirim raporu hazırladığınızı şüpheliye bildirmeyin. İstenmeyen bir “uyarı”nın 
şüpheliye iletilmediğinden emin olun. Böyle bir eylem çoğu ülkede ceza gerektiren bir suçtur.

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Accounting-Profession.pdf

