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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Yasal Dayanak, K›saltmalar ve Kapsam
Amaç
MADDE 1(1) Bunlar›n kontrol ettikleri kurumlar›n Türkiye'deki finansal kuruluﬂlarda
tuttuklar› finansal hesaplara iliﬂkin bilgilerin her y›l Baﬂkanl›¤a gönderilmesine iliﬂkin
usul ve esaslara belirlenmektedir.

Yasal dayanaklar ve ilgili düzenlemeler
MADDE 2(1) 3/11/2011 tarihinde imzalanan Vergi Konular›nda Karﬂ›l›kl› ‹dari Yard›mlaﬂma Sözleﬂmesi,
21/4/2017 tarihinde imzalanan ve 31/12/2019 tarihinde onaylanan Finansal Hesap Bilgilerinin
Otomatik De¤iﬂimine iliﬂkin Çok Tarafl› Yetkili Makam Anlaﬂmas›, 4/1/1961 tarihli ve 213
say›l› Vergi Usul Kanununun 148, 149, 152/A, 256 maddeleri ve mükerrer 257 nci maddesinin
birinci f›kras›n›n (4) üncü bendi bu K›lavuzun yasal dayanaklar›n› oluﬂturmaktad›r.
1) Yasal dayanaklar›n yan› s›ra;
a) 1/11/2005 tarihli ve 25983 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 19/10/2005 tarihli ve 5411
say›l› Bankac›l›k Kanunu,
b) 18/10/2006 tarihli ve 26323 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 11/10/2006 tarihli ve 5549
say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun,
c) 30/12/2012 tarihli ve 28513 say›› Resmi Gazetede yay›mlanan 6/12/2012 tarihli ve 6362
say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu,
ç) 9/1/2008 tarihli ve 26751 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n
ve Terörün Finansman›n›n Önlenmesine Dair Tedbirler Hakk›nda Yönetmelik (Tedbirler
Yönetmeli¤i),
d) 15/12/2006 tarihli ve 26377 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Adres Kay›t Sistemi
Yönetmeli¤i
hükümleri dikkate al›nm›ﬂt›r.

Tan›mlar ve k›saltmalar
MADDE 3(1) Bu k›lavuzun uygulanmas›nda;
a) Baﬂkanl›k: Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›,
b) Bildirim yap›lan ülke: Baﬂkanl›k taraf›ndan bir liste yay›mlanana kadar tüm yaban›
ülkeleri,
c) B-Trans: Baﬂkanl›¤›n elektronik bilgi transferi sistemini,
d) CRS: Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Teﬂkilat› taraf›ndan oluﬂturulan Finansal Hesap
Bilgilerinin Vergi Amac›yla Otomatik De¤iﬂim Standard›n›n güncel versiyonunu,
d) Dolar: Amerika Birleﬂik Devletleri Dolar›n›,
e) Finansal varl›k (gayrimenkuldeki borç niteli¤inde olmayan do¤rudan menfaatler
hariç): menkul k›ymetleri (bir ﬂirketteki, geniﬂ kat›l›ml› ortakl›ktaki, halka aç›k ortakl›ktaki
veya trusttaki ortakl›k pay› veya gerçek lehdar menfaati; senet, bono, tahvil veya di¤er
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f)
g)

¤)

h)

›)
i)
j)

borçlanma belgesi vb.); ortakl›k pay›n›, emtiay› temsil eden menkul k›ymeti, swap› (faiz
oran› swap›, döviz swap›, baz takas›, tavan faiz oranlar›, taban faiz oranlar›, emtia swap›,
veya anüite sözleﬂmesini, herhangi bir menkul k›ymetteki, ortakl›k menfaatindeki,
emtiadaki,swaptaki, sigorta sözleﬂmesindeki veya anüite sözleﬂmesindeki menfaati
(vadeli iﬂlemler, vadeli iﬂlem [forward] sözleﬂmesi veya opsiyon iﬂlemleri, dahil)
FOK: Finansal olmayan kurumu,
Kat›l›mc› ülke: OECD taraf›ndan yay›mlanan linkte1 yer alan otomatik bilgi de¤iﬂimi
yapacaklar›n› ilan eden ülkelerden sadece Türkiye'nin diplomatik iliﬂkisinin bulundu¤u
ülkeleri,
Kat›l›mc› ülke finansal kuruluﬂlar›: Kat›l›mc› ülke d›ﬂ›nda bulunan ﬂubeleri hariç söz
konusu kat›l›mc› ülkede mukim olan herhangi bir finansal kuruluﬂu ve kat›l›mc› ülkede
mukim olmayan bir finansal kuruluﬂun söz konusu kat›l›mc› ülkede bulunan herhangi bir
ﬂubesini,
Tedbirler Yönetmeli¤i: 9/1/2008 tarihli ve 26751 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Suç
Gelirlerinin Aklanmas›n›n ve Terörün Finansman›n›n Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakk›nda Yönetmeli¤i,
Türkiye VKN’si: 213 say›l› Kanunun 8 inci maddesi uyar›nca gerçek ve tüzel kiﬂilere
verilen vergi numaras›n›,
Yabanc› ülke VKN’si: Mukim olunan ülke taraf›ndan verilen vergi kimlik numaras›n› veya
vergi kimlik numaras› yoksa bunun iﬂlevsel eﬂde¤erini ve,
XML: Geniﬂletilebilir ‹ﬂaretleme Dilini,

ifade eder.

Kapsam
MADDE 4(1) Türkiye'de mukim finansal kuruluﬂlar (yurtd›ﬂ›nda bulunan ﬂubeler hariç) ile yabanc›
finansal kuruluﬂlar›n Türkiye'de bulunan ﬂubeleri bu K›lavuzda belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak Baﬂkanl›¤a bildirim yapma yükümlülü¤ü alt›ndad›r.
(2) Türkiye mukimi olmayan gerçek ve tüzel kiﬂiler ile söz konusu gerçek kiﬂilerin kontrol
etti¤i kurumlar›n Türkiye'deki finansal kuruluﬂlarda bulunan finansal hesaplar›na iliﬂkin
bilgiler Baﬂkanl›¤a bildirilir.
(3) Finansal kuruluﬂlar, bildirim yükümlülü¤ü kapsam›nda bir finansal kuruluﬂ olup
olmad›klar›n› ve yapacaklar› durum tespiti neticesinde bildirimi zorunlu hesap tutup
tutmad›klar›n› de¤erlendirme yükümlülü¤ü alt›ndad›r.
(4) Finansal kuruluﬂlar, üçüncü f›krada yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amac›yla
CRS’nin güncel versiyonu ile yorumlar›ndan yararlanabilirler

1 https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoringprocess/AEOI-commitments.pdf
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Bildirim Yapacak Finansal Kuruluﬂlar
Finansal kuruluﬂlar
MADDE 5(1) Finansal kuruluﬂ;
a) Saklama kuruluﬂunu,
b) Mevduat kuruluﬂunu,
c) Yat›r›m kurumunu,
ç) Belirli sigorta ﬂirketini,
ifade eder.

Saklama kuruluﬂu
MADDE 6(1) Saklama kuruluﬂu, iﬂlerinin önemli bir k›sm› olarak baﬂkalar›n›n hesab›na finansal varl›k
bulunduran kurumdur.
(2) Bulundurulan finansal varl›klara ve ilgili finansal hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt
geliri belirlemenin yap›ld›¤› y›ldan önceki son 3 hesap döneminde kurum toplam brüt
gelirinin %20'sine veya fazlas›na denk geliyor ise kurumun, iﬂlerinin önemli bir k›sm›
olarak baﬂkalar›n›n hesab›na finansal varl›k bulundurdu¤u de¤erlendirilir. Kurumun
kuruluﬂ tarihinden itibaren geçen süre daha k›sa ise belirlemede bu süre esas al›n›r.
(3) 6362 say›l› Sermaye Piyasas› Kanununun 13, 80 ve 81 inci maddelerinde tan›mlanan
Merkezi Kay›t Kuruluﬂu Anonim ﬁirketinde kaydileﬂtirilen ve di¤er bir veya daha fazla
finansal kuruluﬂ taraf›ndan veya arac›l›¤›yla tutulan menkul k›ymetler yönünden, saklama
hesaplar›n›n bu di¤er finansal kuruluﬂlarca tutuldu¤u de¤erlendirilir. Bu saklama hesaplar›na
iliﬂkin bildirimleri Merkezi Kay›t Kuruluﬂu yerine bu di¤er finansal kuruluﬂlar yapar.

Mevduat kuruluﬂu
MADDE 7(1) 5411 say›l› Kanunda tan›mlanan mevduat bankalar› ve kat›l›m bankalar› mevduat kuruluﬂu
kapsam›na girer.
(2) 5411 say›l› Kanunda tan›mlanan mevduat bankalar› ve kat›l›m bankalar› mevduat kuruluﬂu
kapsam›na girer.

Yat›r›m kurumu
MADDE 8(1) Yat›r›m kurumu;
a) Esas olarak aﬂa¤›daki faaliyet veya iﬂlemlerden bir veya birkaç›n› müﬂterisi ad›na veya
hesab›na düzenli u¤raﬂ›, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra eden herhangi bir kurumu
ifade eder:
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1) 1/11/2005 tarihli ve 25983 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 19/10/2005 tarihli ve 5411
say›l› Bankac›l›k Kanunu,
2) Döviz ticareti,
3) Döviz, faiz oranI ve endeks araçlarI ticareti,
4) Devredilebilir menkul kIymetler ticareti,
5) Vadeli emtia ticareti,
6) Bireysel ve toplu portföy yönetimi,
7) Baﬂka ﬂekilde di¤er kiﬂiler ad›na finansal varl›klar›n veya paran›n yat›r›m›, yönetimi
veya iﬂletimi.
b) Brüt geliri esasen finansal varl›klar›n yat›r›m›, yeniden yat›r›m› veya ticaretine atfedilebilen
ve aﬂa¤›daki kurumlardan biri taraf›ndanyönetilen bir kurumu ifade eder:
1) Mevduat kuruluﬂu,
2) Saklama kuruluﬂu,
3) Belirli sigorta ﬂirketi,
4) (a) bendinde tan›mlanan türden bir yat›r›m kurumu.
(2) Yukar›daki faaliyetlere atfedilebilen kurumun brüt geliri, belirlemenin yap›ld›¤› y›ldan
önceki 31 Aral›k'ta sona eren üc y›ll›k dönemden veya kurumun kuruluﬂ tarihinden bu
yana geçen zamandan k›sa olan›nda kurumun brüt gelirinin %50'sine veya fazlas›na denk
geliyorsa söz konusu kurumun birinci f›kran›n (a) bendinde tan›mlanan faaliyetlerden bir
veya birkaç›n› esasen düzenli u¤raﬂ›, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra etti¤i veya
birinci f›kran›n (b) bendi amaçlar› bak›m›ndan kurumun brüt gelirinin esasen finansal
varl›klar›n yat›r›m›, yeniden yat›r›m› ya da ticaretine atfedilebilir oldu¤u de¤erlendirilir.
"Yat›r›m Kurumu" terimi, 41 inci maddenin birinci f›kras›nda "aktif FOK" tan›m›na iliﬂkin
(ç) ila (f) alt bentlerindeki ölçütlerden herhangi birini karﬂ›lamas› nedeniyle aktif FOK
olan kurumlar› kapsamaz.
(3) Yöneten kurumun do¤rudan ya da bir hizmet sa¤lay›c› arac›l›¤›yla birinci f›kran›n (a)
bendinde tan›mlanan faaliyetlerden ya da iﬂlemlerden herhangi birini yönetilen kurum
ad›na yürüttü¤ü hallerde, bir kurumun di¤er bir kurumu yönetti¤i de¤erlendirilir. Bununla
birlikte bir kurumun varl›klar›n›n tümünün ya da bir k›sm›n›n yönetiminde takdir yetkisi
bulunmamas› halinde bir kurumun di¤erini yönetti¤i de¤erlendirilmez. Bir kurumun;
finansal kuruluﬂlar, FOK'lar ya da gerçek kiﬂilerin bir kombinasyonu taraf›ndan yönetildi¤i
ve yöneten kurumlardan birinin finansal kuruluﬂ oldu¤u hallerde; kurumun mevduat,
saklama kuruluﬂu, belirli sigorta ﬂirketi ya da birinci f›kran›n (a) bendinde tan›mlanan
yat›r›m kurumu taraf›ndan yönetildi¤i de¤erlendirilir.
(4) Bu k›lavuzda geçen yat›r›m kurumu terimi 2012 y›l›nda kabul edilen Mali Eylem Görev
Gücü (FATF) Tavsiyelerinde yer alan finansal kuruluﬂ tan›m› için kullan›lan ifadelerle
uyumlu biçimde yorumlan›r.

Belirli sigorta ﬂirketi
MADDE 9(1) Belirli sigorta ﬂirketi; nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesi veya anüite sözleﬂmesi düzenleyen
veya bu sözleﬂmelere iliﬂkin ödeme yapma yükümlülü¤ü bulunan bir sigorta ﬂirketini
veya sigorta ﬂirketini elinde bulunduran ﬂirketi ifade eder.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildirim Yapmayacak Finansal Kuruluﬂlar
Kamu kurumlar›
MADDE 10(1) Kamu kurumu, bir ülkenin devleti, il, ilçe veyabelediyeler dâhil olmak üzere politik alt
bölümleri veya tamamen ülkeye ya da her biri kamu kurumu olmak üzere bunlardan
birine veya birkaç›na ait olan herhangi bir kurum ve kuruluﬂtur. Bu kategori, bir ülkenin
ayr›lmaz parçalar›ndan, kontrol edilen kurumlar›ndan ve politik alt bölümlerinden
oluﬂmaktad›r
a) Bir ülkenin "ayr›lmaz parças›", ne ﬂekilde belirlenmiﬂ olursa olsun, o ülkenin idari bir
merciini teﬂkil eden herhangi bir kiﬂi, teﬂkilat, kurum, daire, fon, kuruluﬂ veya di¤er organ›
ifade eder. ‹dari merciin net gelirlerinin ya da bunlar›n herhangi bir k›sm›n›n bir özel
hukuka tabi kiﬂinin yarar›na olmamas› kayd›yla, kendi hesab›na veya ülkenin di¤er
hesaplar›na alacak kaydedilmesi gerekmektedir. Ayr›lmaz parça terimi, özel ya da kiﬂisel
s›fatla hareket eden ba¤›ms›z kiﬂi, resmi yetkili veya yönetici konumundaki herhangi bir
gerçek kiﬂiyi kapsamaz.
b) Kontrol edilen kurum, aﬂa¤›daki tüm koﬂullar›n sa¤lanmas› kayd›yla, ülkeden ayr› yap›s›
olan ya da baﬂka bir ﬂekilde ayr› bir tüzel kiﬂiyi oluﬂturan kurumu ifade eder:
1) Kurum, tamam› itibar›yla, do¤rudan ya da bir veya daha fazla kontrol edilen kurum
vas›tas›yla kamu kurumlar›na ait olmal› ve bunlar taraf›ndan kontrol edilmelidir.
2) Kurumun net gelirleri kendi hesab›na ya da bir veya daha fazla kamu kurumunun
hesaplar›na alacak kaydedilmelidir. Bunlar›n gelirlerinin herhangi bir k›sm› herhangi bir
özel hukuka tabi kiﬂinin yarar›na tahsis edilememelidir.
3) Tasfiye halinde, kurumun varl›klar› kamu kurumlar›ndan biri veya daha fazlas›na
devrolunmal›d›r.
c) Buna göre; özel hukuka tabi kiﬂilerin kendilerine yönelik bir devlet program›ndan
faydalanmas› ve söz konusu program›n faaliyetlerinin kamu yarar› gözetilerek ve
kamu ad›na yürütülmesi ya da kamu yönetiminin herhangi bir aﬂamas›na iliﬂkin olmas›
durumunda, gelirin söz konusu özel hukuka tabi kiﬂilerin yarar›na oldu¤u kabul edilmez.
Bununla birlikte, bir önceki hükme bak›lmaks›z›n, gelirin ticari bankac›l›k gibi ticari faaliyet
yürüterek özel hukuka tabi kiﬂilere finansal hizmet sunan bir kamu kurumunun kullan›lmas›
suretiyle elde edilmesi durumunda, özel hukuka tabi kiﬂilerin yarar›na oldu¤u kabul edilir.

Uluslararas› Örgütler
MADDE 11(1) Uluslararas› örgüt; herhangi bir uluslararas› örgütü veya bütünüyle söz konusu
uluslararas› örgüte ait olan kurum veya kuruluﬂu ifade eder. Bu kategori, öncelikli
olarak hükümetlerden oluﬂan, ülkeyle aras›nda yürürlükte olan bir yönetim merkezi veya
önemli ölçüde benzer bir anlaﬂma bulunan ve geliri özel hukuka tabi kiﬂilerin yarar›na
olmayan uluslarüstü örgüt de dâhil olmak üzere herhangi bir hükümetleraras› örgütü
kapsar.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
MADDE 12(1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› bildirim yapmayacakt›r,

Kamu kurumlar›n›n, uluslararas› örgütlerin ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas›n›n bildirim yükümlülü¤ü
MADDE 13(1) Kamu kurumlar›, uluslararas› örgütler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› belirli
sigorta ﬂirketi, saklama kuruluﬂu veya mevduat kuruluﬂunca yürütülen türde ticari finansal
faaliyetle ba¤lant›l› bir yükümlülükten kaynaklanan ödemeler yapmalar› durumunda
bildirim yaparlar.
(2) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›n›n para politikas›n› yönetmek amac›yla yürüttü¤ü
faaliyetler ticari finansal faaliyetler olarak de¤erlendirilmez.

Geniﬂ kat›l›ml› emeklilik fonlar›
MADDE 14(1) Geniﬂ kat›l›ml› emeklilik fonu; bir veya daha fazla iﬂverenin mevcut veya eski çal›ﬂanlar›
ya da söz konusu çal›ﬂanlar taraf›ndan tayin edilen kiﬂiler olan lehdarlar›na, verilen
hizmetler karﬂ›l›¤›nda emeklilik, malullük menfaati veya ölüme ba¤l› menfaatler ya da
bunlar›n herhangi bir bileﬂimini sa¤lamak üzere kurulmuﬂ olan ve aﬂa¤›da belirtilen
ﬂartlar› taﬂ›yan bir fonu ifade eder:
a) Hiçbir lehdar fon varl›klar›n›n %5'inden fazlas› üzerinde hak sahibi olmamal›d›r.
b) Fon yasal düzenlemelere tabi olmal› ve idari makamlara bilgi vermelidir.
c) Fon aﬂa¤›daki koﬂullardan en az birini sa¤lamal›d›r:
1) Fon, emeklilik veya emekli maaﬂ› plan› statüsünde olmas› dolay›s›yla, yat›r›m geliri
üzerinden al›nan vergiden genellikle muaf olmal› veya söz konusu gelirin vergilendirilmesi
ertelenmeli ya da söz konusu gelir düﬂük oranda vergilendirilmelidir.
2) Fon, toplam katk›lar›n›n en az %50'sini sponsor iﬂverenlerden elde etmelidir. 14, 15 ve
16 nc› maddelerde say›lan di¤er fonlardan ya da 27 nci maddede say›lan emeklilik ve
emekli maaﬂ› hesaplar›ndan yap›lan varl›k aktar›mlar› fona yap›lan katk›lar›n
hesaplanmas›nda dikkate al›nmaz.
3) 14, 15 ve 16 nc› maddelerde say›lan di¤er fonlara ya da 27 nci maddede say›lan emeklilik
ve emekli maaﬂ› hesaplar›na devir da¤›t›mlar› yap›lmas› durumu hariç olmak üzere fondan
da¤›t›m yap›lmas›na veya para çekilmesine yaln›zca emeklilik, malullük veya ölüme
iliﬂkin belirli olaylar›n meydana gelmesi halinde izin verilmeli ya da söz konusu belirli
olaylar meydana gelmeden fondan da¤›t›m yap›lmas› ve para çekilmesi halinde ceza
uygulanmal›d›r.
4) ‹zin verilen bir tak›m telafi katk›lar› hariç olmak üzere, çal›ﬂanlar taraf›ndan fona
yap›lacak katk›lar çal›ﬂan›n kazan›lm›ﬂ geliri dikkate al›narak s›n›rland›r›lmal› ya da 47 ve
48 inci maddelerde belirtilen hesaplar›n toplanmas›na ve para birimi çevrimine iliﬂkin
kurallar uyguland›¤›nda y›ll›k 50.000 Dolar› geçmemelidir.
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Dar kat›l›ml› emeklilik fonlar›
MADDE 15(1) Dar kat›l›ml› emeklilik fonu; vermiﬂ oldu¤u hizmetler dolay›s›yla bir veya daha fazla
iﬂverenin mevcut ya da eski çal›ﬂanlar› ya da söz konusu çal›ﬂanlar taraf›ndan tayin
edilen kiﬂiler olan lehdarlar›na emeklilik, malullük menfaati veya ölüme ba¤l› menfaatler
sa¤lamak üzere kurulmuﬂ olan fonu ifade eder. Bir fonun dar kat›l›ml› emeklilik fonu
say›lmas› için aﬂa¤›daki ﬂartlar›n tamam›n› karﬂ›lamas› gerekir:
a) Fonun kat›l›mc› say›s› 50'den az olmal›d›r.
b) Fona yat›r›m kurumu veya pasif FOK olmayan bir veya daha fazla iﬂveren taraf›ndan katk›
sa¤lanmal›d›r.
c) Çal›ﬂanlar ve iﬂveren taraf›ndan fona yap›lacak katk›lar s›ras›yla, kazan›lm›ﬂ gelir ve
çal›ﬂana yap›lan ödemeler dikkate al›narak s›n›rland›r›lm›ﬂ olmal›d›r. 27 nci maddede
tan›mlanan emeklilik ve emekli maaﬂ› hesaplar›ndan yap›lan varl›k aktar›mlar› fona yap›lan
katk›lar›n hesaplanmas›nda dikkate al›nmaz.
ç) Fonun kurulduﬂu ülkenin mukimi olmayan kat›l›mc›lar, fon varl›klar›n›n %20'sinden fazlas›
üzerinde hak sahibi olmamal›d›r.
d) Fon yasal düzenlemelere tabi olmal› ve idari makamlar›na bilgi vermelidir.

Kamu kurumlar›n›n, uluslararas› örgütlerin veya Merkez Bankas›n›n
emeklilik fonlar›
MADDE 16(1) "Kamu Kurumlar›n›n, Uluslararas› örgütlerin veya Merkez Bankas›n›n Emeklilik Fonlar›"
terimi, kamu kurumu, uluslararas› örgüt veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
taraf›ndan mevcut ya da eski çal›ﬂan ya da söz konusu çal›ﬂanlar taraf›ndan tayin edilen
kiﬂiler olan lehdarlara veya kat›l›mc›lara emekliliﬂe ve malullü¤e veya ölüme ba¤l›
menfaat sa¤lamak amac›yla kurulan fonlar› ifade eder. Menfaatin bu kurumlara verilen
kiﬂisel hizmetler karﬂ›l›¤›nda sa¤lanmas› koﬂuluyla, mevcut veya eski çal›ﬂanlar d›ﬂ››ndaki
lehdar veya kat›l›mc›lara da bu menfaatleri sa¤layan fonlar da bu kapsamda de¤erlendirilir.

Nitelikli kredi kart› veren kuruluﬂlar
MADDE 17(1) Nitelikli kredi kart› veren kuruluﬂ; aﬂa¤›daki iki koﬂulu birlikte sa¤layan bir finansal
kuruluﬂu ifade eder:
a) Finansal kuruluﬂ, yaln›zca müﬂterinin kart bakiyesini aﬂan bir ödeme yapmas› ve fazla
ödemenin müﬂteriye hemen iade edilmemesi durumunda mevduat kabul eden kredi kart›
veren kuruluﬂ olmas› nedeniyle finansal kuruluﬂ say›lmaktad›r.
b) 1/1/2018 tarihinden veya daha önceki bir tarihten baﬂlayarak, finansal kuruluﬂ müﬂterilerinin
50.000 Dolar› aﬂan ödemeler yapmas›n› engellemek veya bu tutar› aﬂan fazla ödemelerin
müﬂteriye 60 gün içinde iade edilmesini sa¤lamak amac›yla politika ve prosedürler uygular.
Bu durumda 47 ve 48 inci maddelerde aç›klanan hesaplar›n toplanmas› ve para birimi
çevrimine iliﬂkin kurallar uygulan›r. Müﬂterinin yapt›¤› fazla ödemeler, ihtilafl› tutar
ölcüsünde alacak bakiyelerini yans›tmaz fakat mal iadelerinden kaynaklanan alacak
bakiyelerini kapsar.

11
Muaf kolektif yat›r›m araçlar›
MADDE 18(1) Kolektif yat›r›m arac› olarak düzenlenen yat›r›m kuruluﬂlar›, kolektif yat›r›m arac›n›n
bünyesindeki bütün menfaatlere bildirimi zorunlu kiﬂi olmayan gerçek kiﬂiler veya kurumlar
taraf›ndan veya bunlar›n arac›l›¤›yla sahip olunmas› ﬂart›yla "muaf kolektif yat›r›m
arac›" olarak de¤erlendirilir. Bu menfaatlere bildirimi zorunlu kiﬂiler taraf›ndan kontrol
edilen pasif FOK'lar taraf›ndan ya da bunlar arac›l›¤›yla sahip olunmas› halinde ise muaf
olarak de¤erlendirilmez.
(2) Kolektif yat›r›m arac› olarak düzenlenen bir yat›r›m kurumu hamiline yaz›l› bas›l› hisse
senedi ihraç etmiﬂ olsa dahi, aﬂa¤›daki tüm koﬂullar› karﬂ›lamas› halinde bu madde
kapsam›nda muaf olarak nitelendirilebilir.
a) Kolektif yat›r›m arac› 30/6/2017 tarihinden sonra hamiline yaz›l› formda bas›l› hisse senedi
ihraç etmemelidir.
b) Kolektif yat›r›m arac› hamiline yaz›l› formda bas›l› hisselerin tamam›n› geri sat›n almal›d›r.
c) Kolektif yat›r›m arac›, 7 nci Bölümde öngörülen durum tespiti yöntemlerini
yerine getirmeli ve hisseler itfa veya di¤er ödemeler için ibraz edildi¤inde bunlara iliﬂkin
bildirimi gereken her türlü bilgiyi bildirmelidir.
ç) Kolektif yat›r›m arac›n›n söz konusu hisselerin en k›sa sürede ve her halükarda 1/7/2018
tarihinden önce itfa edilmesini veya kaydileﬂtirilmesini saﬂlamaya yönelik politika ve
prosedürleri bulunmal›d›r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bildirimi Zorunlu Hesaplar
MADDE 19(1) Bildirimi zorunlu hesap, bir veya daha fazla bildirimi zorunlu kiﬂiye ya da bildirimi zorunlu
kiﬂi taraf›ndan kontrol edilen pasif FOK'a ait bir hesab› ifade eder.
(2) Bir hesab›n bildirimi zorunlu hesap kapsam›na girmesi için hesab›n 7 nci Bölümde
tan›mlanan durum tespiti yöntemleri kullan›larak bildirimi zorunlu hesap olarak
tan›mlanm›ﬂ olmas› gerekir.
(3) Bildirimi zorunlu kiﬂi,
a) Bildirim yap›lan ülkenin vergi mevzuat› uyar›nca bildirim yap›lan ülkenin mukimi olan
gerçek kiﬂiyi veya kurumu ya da
b) Geçmiﬂte bildirim yap›lan ülkenin mukimi olan ölen kiﬂinin terekesini
ifade eder.
(4) Bu bak›mdan, vergisel amaçlar yönünden mukimli¤i bulunmayan kurumlar, etkin
yönetim merkezinin bulundu¤u ülkenin mukimi olarak de¤erlendirilir.
(5) Aﬂa¤›da say›lanlar bildirim yap›lan ülkede mukim olsalar dahi bildirimi zorunlu kiﬂi
de¤ildir:
a) Hisse senetleri bir ya da daha fazla teﬂkilatlanm›ﬂ menkul k›ymetler piyasas›nda düzenli
olarak al›n›p sat›lan ﬂirketler ile bunlar›n iliﬂkili kurumu olan ﬂirketler,
b) Kamu kurumlar›,
c) Uluslararas› örgütler,
ç) Merkez bankalar›,
d) Finansal kuruluﬂlar.

Finansal hesaplar
MADDE 20(1) Finansal hesaplar; bir finansal kuruluﬂ taraf›ndan tutulan mevduat hesaplar›, saklama
hesaplar›, ortakl›k ve borç iliﬂkisi menfaati, nakdi de¤er sigorta sözleﬂmeleri ve anüite
sözleﬂmelerinden oluﬂur.

Mevduat hesaplar›
MADDE 21(1) Mevduat hesab›; bankac›l›k veya benzer faaliyetlerin normal seyri içerisinde bir finansal
kuruluﬂ taraf›ndan tutulan herhangi bir ticari veya vadeli hesab›, çek, birikim veya tasarruf
hesab›n›, ya da mevduat, tasarruf, yat›r›m, borçluluk belgesi veya di¤er benzeri araçlarla
kan›tlanan bir hesab› kapsar. Teminatl› yat›r›m sözleﬂmesi veya benzer bir anlaﬂmaya istinaden
faiz ödemek veya alacak kaydetmek üzere bir sigorta ﬂirketince tutulanlar da mevduat hesab›na
dahildir.
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(2) Mevduat hesab›n›n kapsam›na 5411 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinde tan›mlanan özel
cari hesap ve kat›lma hesab› da girmektedir.

Saklama hesaplar›
MADDE 22(1) Saklama hesab›; sigorta sözleﬂmesi ya da anüite sözleﬂmesi hariç olmak üzere, baﬂka
bir kiﬂi lehine bir veya daha fazla finansal varl›k tutan hesab› ifade eder.

Ortakl›k veya borç iliﬂkisi menfaati
MADDE 23(1) Yat›r›m kurumu aç›s›ndan, finansal kuruluﬂtaki herhangi bir ortakl›k veya borç iliﬂkisi
menfaati finansal hesap kapsam›ndad›r. Bir önceki cümleye ba¤l› kal›nmaks›z›n, finansal
hesap terimi, yaln›zca yat›r›m kurumunun böyle bir kurum d›ﬂ›ndaki bir finansal
kuruluﬂa müﬂteri ad›na yat›r›lan finansal varl›klar›n yat›r›m›, yönetimi veya iﬂletimi
amac›yla;
a) bir müﬂteriye yat›r›m dan›ﬂmanl›¤› yapmas› ve onun ad›na hareket etmesi veya
b) bir müﬂteri için portföy yönetmesi ve onun ad›na hareket etmesi sebebiyle yat›r›m kurumu
olan bir kurumdaki herhangi bir ortakl›k veya borç iliﬂkisi menfaatini içermez.
(2) Birinci f›krada belirtilmeyen bir finansal kuruluﬂ aç›s›ndan, menfaat türü, bu k›lavuzun
öngördü¤ü bildirimden kaç›nma amac›yla oluﬂturulmuﬂ ise finansal kuruluﬂtaki
herhangi bir ortakl›k veya borç iliﬂkisi menfaati finansal hesap olarak de¤erlendirilir.
(3) Ortakl›k iliﬂkisi menfaati; finansal kuruluﬂun bir ortakl›k olmas› durumunda, ortakl›ktaki
sermaye ya da kâr menfaatini ifade eder. Finansal kuruluﬂ olan bir trust durumunda
ortakl›k iliﬂkisi menfaatinin, trust'›n tamam›n›n veya bir bölümünün kurucusu veya
lehdar› olarak de¤erlendirilen herhangi bir kiﬂiye, ya da trust üzerinde etkin nihai kontrol
icra eden di¤er herhangi bir gerçek kiﬂiye ait oldu¤u kabul edilir. Bildirimi zorunlu kiﬂi
trust'tan do¤rudan veya dolayl› olarak (örne¤in temsilci arac›l›¤›yla) zorunlu da¤›t›m alma
hakk›na sahip olursa, ya da do¤rudan veya dolayl› olarak iste¤e ba¤l› bir da¤›t›m alabilirse,
bu kiﬂi trust'›n lehdar› olarak de¤erlendirilir.
(4) Ortakl›k iliﬂkisi bir saklama kuruluﬂu arac›l›¤›yla tutuluyorsa, bildirimden yat›r›m kurumu
de¤il saklama kuruluﬂu sorumludur.

Nakdi de¤er sigorta sözleﬂmeleri
MADDE 24(1) Bir finansal kuruluﬂ taraf›ndan düzenlenen veya tutulan herhangi bir nakdi de¤er sigorta
sözleﬂmesi finansal hesap olarak de¤erlendirilir.
(2) Sigorta sözleﬂmesi, ölüm, hastal›k, kaza, yükümlülük veya mala zarar gelmesi riski gibi
belirli beklenmedik durumlar›n meydana gelmesi halinde düzenleyenin bir tutar ödemeyi
kabul etti¤i sözleﬂmeyi ifade eder. Anüite sözleﬂmeleri bu kapsamda de¤ildir.
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(3) Nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesi; iki sigorta ﬂirketi aras›ndaki tazminat reasürans sigortas›
hariç nakit de¤eri olan sigorta sözleﬂmesini ifade eder.
(4) Nakit de¤er; poliçe hamilinin sözleﬂmeden vazgeçmesi ya da sözleﬂmenin sona ermesi
üzerine almaya hak kazanaca¤› herhangi bir cayma tazminat› ya da poliçe borcu indirimi
olmaks›z›n belirlenen miktardan ve poliçe hamilinin sözleﬂme uyar›nca veya sözleﬂmeye
istinaden borç alabilece¤i miktardan büyük olan›n› ifade eder. Yukar›daki hükümlere
bak›lmaks›z›n, nakit de¤er terimi sigorta sözleﬂmesi uyar›nca ödenebilir olan aﬂa¤›daki
tutarlar› kapsamaz:
a) Yaln›zca hayat sigortas› sözleﬂmesi kapsam›nda sigortalanan gerçek kiﬂinin ölümü
sebebiyle yap›lan ödemeler,
b) Kiﬂisel bir yaralanma veya hastal›k ödemesi ya da sigorta kapsam›ndaki olay›n vuku
bulmas› sonucunda oluﬂan ekonomik kayb›n tazminini sa¤layan di¤er ödemeler,
c) Sözleﬂmenin iptali veya sonlanmas›, sözleﬂmenin geçerli oldu¤u süre boyunca riske maruz
kalma durumunun azalmas› veya sözleﬂme primine iliﬂkin kay›t veya di¤er benzer hatalar›n
düzeltilmesinden kaynaklanan nedenlerle, yat›r›m ba¤lant›l› hayat sigortas› sözleﬂmeleri
veya anüite sözleﬂmesi hariç sigorta sözleﬂmesi gere¤ince daha önce ödenen primlerin
fiilen uygulanm›ﬂ olsun ya da olmas›n sigorta giderleri düﬂüldükten sonraki iadesi,
ç) Temettünün, ödenebilecek yegane menfaatlerin (b) bendinde tan›mlanm›ﬂ oldu¤u sigorta
sözleﬂmesiyle ba¤lant›l› olmas› kayd›yla, poliçe hamili temettüsü (sonlanma temettüsü
hariç) olarak yap›lan ödemeler,
d) Peﬂin ödenen primin veya prim için yat›r›lan mevduat›n sözleﬂme kapsam›nda ödenebilecek
olan bir sonraki y›ll›k primi aﬂmamas› halinde, primin en az›ndan y›ll›k olarak ödenebilir
oldu¤u sigorta sözleﬂmesi için peﬂin ödenen primin veya prim için yat›r›lan mevduat›n
iadesi olarak yap›lan ödemeler.

Anüite sözleﬂmeleri
MADDE 25(1) Anüite sözleﬂmesi; düzenleyenin bir ya da daha fazla gerçek kiﬂinin tamamen veya k›smen
beklenen yaﬂam süresine dayanarak belirlenen bir zaman dilimi boyunca ödeme yapmay›
kabul etti¤i sözleﬂmeyi ifade eder. Bu terim ayr›ca, sözleﬂmenin düzenlendi¤i ülkenin
kanun, tüzük ve di¤er yasal uygulamalar› uyar›nca anüite sözleﬂmesi olarak de¤erlendirilen
ve düzenleyenin y›llar boyunca ödeme yapmay› kabul etti¤i sözleﬂmeleri de kapsar.
(2) Bir finansal kuruluﬂ taraf›ndan düzenlenen veya tutulan herhangi bir anüite sözleﬂmesi
finansal hesap olarak de¤erlendirilir.
(3) ‹stisna hesap kapsam›nda sa¤lanm›ﬂ olan emeklilik veya malullük menfaatini parasallaﬂt›ran
ve bir gerçek kiﬂi ad›na düzenlenmiﬂ yat›r›m amac› gütmeyen ve aktar›lamaz nitelikteki
hemen ödemeli yaﬂam boyu gelir sözleﬂmeleri ise bu kapsama dahil de¤ildir.
(4) 4632 say›l› Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu çerçevesinde gönüllü
kat›l›ma dayal› bireysel emeklilik hesaplar› ile Kanunun ek 2 maddesi uyar›nca çal›ﬂanlar›n
otomatik olarak bir emeklilik plan›na dahil edilmesi amac›yla aç›lan hesaplar bu kapsamda
de¤ildir.
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BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
‹stisna Hesaplar
MADDE 26(1) "‹stisna hesap" terimi 27 ila 32 nci maddelerde aç›klanan hesaplar› ifade eder.
(2) "Finansal hesap" terimi istisna hesap niteli¤inde olan herhangi bir hesab› kapsamaz.
(3) Bakiyesi 1.000 Dolar› aﬂmayan hareketsiz hesaplar K›lavuz kapsam›ndaki durum tespiti
ve bildirim yükümlülüklerinden istisnad›r. Anüite sözleﬂmeleri hareketsiz hesap olarak
de¤erlendirilemez. Bir hesap aﬂa¤›daki koﬂullar alt›nda hareketsiz hesap olarak
de¤erlendirilir:
a) Hesap sahibi, bildirim yapacak finansal kuruluﬂtaki bu hesab›na ya da ayn› finansal
kuruluﬂta tutulan baﬂka bir hesab›na iliﬂkin son üc y›l içinde herhangi bir hesap hareketi
baﬂlatmam›ﬂ olmal›d›r.
b) Hesap sahibi, bu hesab›na ya da ayn› finansal kuruluﬂta tutulan baﬂka bir hesab›na iliﬂkin
olarak bildirim yapacak finansal kuruluﬂ ile son alt› y›l içinde herhangi bir iletiﬂime
geçmemiﬂ olmal›d›r.
c) Nakdi de¤er sigorta sözleﬂmelerinde, bildirim yapacak finansal kuruluﬂ, hesap sahibi ile
bu hesap ile ya da ayn› finansal kuruluﬂta tutulan baﬂka bir hesab›yla ilgili olarak son alt›
y›l içinde iletiﬂime geçmemiﬂ olmal›d›r.
ç) Ayr›ca, ilgili mevzuatta ya da finansal kuruluﬂun tüm hesaplar›na uygulad›¤› prosedürlerinde
(a), (b) ve (c) bentlerinde say›lanlara benzer koﬂullar bulunmas› ﬂart›yla, ilgili mevzuat
taraf›ndan ya da finansal kuruluﬂun prosedürleri uyar›nca hareketsiz hesap olarak
de¤erlendirilen hesaplar (anüite sözleﬂmeleri hariç) K›lavuz kapsam›nda da hareketsiz
hesap olarak de¤erlendirilebilir.

Emeklilik ve emekli maaﬂ› hesaplar›
MADDE 27(1) Aﬂa¤›daki koﬂullar› birlikte sa¤layan emeklilik veya emekli maaﬂ› hesaplar› istisna
kapsam›ndad›r:
a) Hesap, kiﬂisel emeklilik hesab› olarak düzenlemeye tabi tutulmal› ya da emeklilik veya
malullük veya ölüme ba¤l› menfaatler dahil bir emekli maaﬂ› menfaati sa¤lanmas›
amac›yla kay›tl› veya düzenlenmiﬂ olan bir emeklilik veya emekli maaﬂ› plan›n›n bir parças›
olmal›d›r.
b) Hesap vergi avantaj› sa¤lamal›d›r. Normal ﬂartlarda vergiye tabi olan hesaba yap›lan
katk›lar›n, hesap sahibinin brüt gelirinden indirilebilmesi veya bu gelirin d›ﬂ›nda
tutulabilmesi veya indirimli oranda vergilendirilmesi ya da hesaptan elde edilen yat›r›m
gelirinin vergilendirilmesinin ertelenebilmesi veya bu gelirin indirimli oranda
vergilendirilmesi söz konusu hesab›n vergi avantaj› sa¤lad›¤› anlam›na gelir.
c) Hesapla ilgili olarak idari makamlara bilgi veriliyor olmal›d›r.
ç) Hesaptan para çekilmesi, belirli bir emeklilik yaﬂ›na eriﬂme, malullük veya ölüm ﬂart›na
ba¤lanm›ﬂ olmal› ya da söz konusu belirli olaylardan önce yap›lan para çekme iﬂlemine
ceza uygulanmal›d›r.
d) Her bir durumda, hesaplar›n toplanmas› ve para birimi çevrimi için 47 ve 48 inci maddelerde
ortaya konulan kurallar uyguland›¤›nda y›ll›k katk›lar 50.000 Dolar veya daha düﬂük bir
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tutarla s›n›rland›r›lm›ﬂ olmal› ya da hesaba iliﬂkin ömür boyu azami 1.000.000 Dolar
veya daha düﬂük bir katk› limiti bulunmal›d›r.
(2) Normal ﬂartlarda birinci f›kran›n (d) bendindeki koﬂulu sa¤layan bir finansal hesaba, 27
ve 28 inci maddelerdeki koﬂullar› karﬂ›layan bir veya daha fazla finansal hesaptan veya
14, 15 ve 16 nc› maddelerdeki koﬂullar› sa¤layan bir veya daha fazla emeklilik veya emekli
maaﬂ› fonlar›ndan varl›k veya fon aktar›m› olsa dahi söz konusu koﬂulu sa¤lar.

Emeklilik d›ﬂ› tasarruf hesaplar›
MADDE 28(1) Aﬂa¤›daki koﬂullar› birlikte sa¤layan emeklilik d›ﬂ› tasarruf hesaplar› istisna kapsam›ndad›r:
a) Hesap emeklilikten baﬂka amaçlar için yat›r›m arac› olarak düzenlemeye tabi olmal›d›r.
Söz konusu hesab›n teﬂkilatlanm›ﬂ menkul k›ymetler piyasas›nda düzenli olarak ticareti
yap›l›yor olmal›d›r veya hesap emeklilikten baﬂka amaçlar için tasarruf arac› olarak
düzenlemeye tabi olmal›d›r. (emeklilik amaçlar› için aç›lanlar bir önceki maddeye tabidir.)
b) Hesap vergi avantaj› sa¤lamal›d›r. (Normal ﬂartlarda vergiye tabi olan hesaba yap›lan
katk›lar›n, hesap sahibinin brüt gelirinden indirilebilmesi veya bu gelirin d›ﬂ›nda
tutulabilmesi veya indirimli oranda vergilendirilmesi ya da hesaptan elde edilen
yat›r›m gelirinin vergilendirilmesinin ertelenebilmesi veya bu gelirin indirimli oranda
vergilendirilmesi söz konusu hesab›n vergi avantaj› sa¤lad›¤› anlam›na gelir.
c) Hesaptan para çekilmesi, yat›r›m veya tasarruf hesab›n›n amaçlar›na iliﬂkin belirli
ölçütlerin karﬂ›lanmas› ﬂart›na ba¤l› olmal› (e¤itim veya sa¤l›k menfaatlerinin sa¤lanmas›
gibi) veya söz konusu ölçütler karﬂ›lanmadan önce yap›lan para çekme iﬂlemine ceza
uygulanmal›d›r.
ç) 47 ve 48 inci maddelerde ortaya konulan kurallar uyguland›¤›nda y›ll›k katk›lar 50.000
Dolar veya daha düﬂük bir tutar ile s›n›rland›r›lm›ﬂ olmal›d›r.
(2) Normal ﬂartlarda birinci f›kran›n (ç) bendindeki koﬂulu sa¤layan bir finansal hesaba, 27
ve 28 inci maddelerdeki koﬂullar› karﬂ›layan bir veya daha fazla finansal hesaptan veya
14, 15 ve 16 nc› maddelerdeki koﬂullar› sa¤layan bir veya daha fazla emeklilik veya emekli
maaﬂ› fonlar›ndan varl›k veya fon aktar›m› olsa dahi söz konusu koﬂulu sa¤lar.

Belirli süreli hayat sigortas› sözleﬂmeleri
MADDE 29(1) Aﬂa¤›daki koﬂullar› birlikte sa¤lamas› ﬂart›yla, sigortal› birey 90 yaﬂ›na ulaﬂmadan önce
sona eren bir kapsama süresine sahip hayat sigortas› sözleﬂmeleri istisna kapsam›ndad›r:
a) Zamanla azalmayan periyodik primler, sözleﬂmenin var oldu¤u süreden veya sigortal›
90 yaﬂ›na ulaﬂana kadar geçen süreden k›sa olan› boyunca en az›ndan y›ll›k olarak
ödenebilmelidir.
b) Herhangi bir kiﬂinin para çekerek, borç veya baﬂka bir yolla sözleﬂmeyi sonland›rmaks›z›n
eriﬂebilece¤i bir sözleﬂme de¤eri bulunmamal›d›r.
c) Ölüme ba¤l› menfaatler d›ﬂ›nda sözleﬂmenin sonlanmas› ya da iptali üzerine ödenecek
miktar, sözleﬂmenin mevcut oldu¤u dönem ya da dönemlere ait ölüm, hastal›k
ve harcama giderleri (fiilen uygulanm›ﬂ olsun ya da olmas›n) düﬂüldükten sonra kalan
sözleﬂme için ödenen toplam primleri ve sözleﬂmenin sonlanmas› veya iptalinden önce
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ödenen miktar› aﬂmamal›d›r.
ç) Sözleﬂme devralan taraf›ndan de¤eri için elde tutulmamal›d›r.

Miras olarak tutulan hesap
MADDE 30(1) Hesaba iliﬂkin belgeler aras›nda murisin vasiyetinin ya da ölüm belgesinin bir örne¤inin
bulunmas› koﬂuluyla, sadece terekeye ait hesaplar istisna kapsam›ndad›r.

Emanet hesaplar›
MADDE 31(1) Aﬂa¤›dakilerden biri ile iliﬂkili olarak aç›lm›ﬂ olan emanet hesaplar› istisna kapsam›ndad›r:
a) Mahkeme ilam› veya kararlar›,
b) Taﬂ›nmaz ile güvence alt›na al›nm›ﬂ kredi hizmeti veren finansal kuruluﬂun yaln›zca daha
sonraki bir zamanda taﬂ›nmaz ile ilgili vergi veya sigorta ödemesini kolaylaﬂt›rmak amac›yla
ödemeden pay ay›rma yükümlülü¤ü,
c) Finansal kuruluﬂun yaln›zca daha sonraki bir zamanda vergilerin ödenmesini kolaylaﬂt›rmak
amac›yla yerine getirmesi gereken yükümlülük,
ç) Hesab›n aﬂa¤›daki ﬂartlar› birlikte sa¤lamas› kayd›yla, taﬂ›n›r veya taﬂ›nmaz mallar›n
sat›ﬂ›, takas› veya kiralanmas›:
1) Hesap sadece iﬂlemle do¤rudan ba¤lant›l› bir yükümlülü¤ü güvence alt›na almak için
uygun miktardaki peﬂinat, avans, depozito veya benzer bir ödeme ile ya da mallar›n sat›ﬂ›,
takas› veya kiralanmas› ile ba¤lant›l› olarak hesaba yat›r›lan bir finansal varl›kla finanse
edilmelidir.
2) Hesap, sadece al›c›n›n mülkün sat›n alma fiyat›n› ödeme, sat›c›n›n herhangi bir ar›zi
yükümlülü¤ü ödeme ya da kiralayan veya kirac›n›n kira sözleﬂmesinde kabul edildi¤i üzere
kiralanan mülkle ilgili herhangi bir zarar› ödeme yükümlülü¤ünü güvence alt›na almak
amac›yla oluﬂturulmuﬂ olmal› ve sadece bu amaçla kullan›lmal›d›r.
3) Varl›k sat›ld›¤›nda, takas edildi¤inde, teslim edildi¤inde veya kira sözleﬂmesi sonland›¤›nda
hesab›n varl›klar›, bunlar üzerinden elde edilen gelir de dâhil olmak üzere, al›c›, sat›c›,
kiralayan kiﬂi veya kirac›lar›n yarar›na (bu kiﬂinin yükümlülüklerini yerine getirme amac›
dâhil) ödenecek veya baﬂka ﬂekillerde onlar›n yarar›na da¤›t›lacak olmal›d›r.
4) Hesap, finansal varl›¤›n sat›ﬂ› veya takas›yla ba¤lant›l› olarak oluﬂturulmuﬂ kâr hesab›
veya benzer bir hesap olmamal›d›r.
5) Hesap, 32 nci maddede tan›mlanan hesap ile ba¤lant›l› olmamal›d›r.

Baz› mevduat hesaplar›
MADDE 32(1) Aﬂa¤›da belirtilen iki ﬂart› birlikte sa¤layan mevduat hesaplar› istisna kapsam›ndad›r:
a) Hesap yaln›zca müﬂterinin kredi kart› veya döner kredi olana¤›n›n vadesi gelen bakiyesini
aﬂan bir ödeme yapmas› ve fazla ödemenin müﬂteriye hemen iade edilmemesinden dolay›
var olmal›d›r.
b) Finansal kuruluﬂ 1/1/2018 tarihinde veya söz konusu tarihten daha önceki bir tarihte
baﬂlamak üzere, her bir durumda 48 inci maddede belirtilen para birimi çevrimine iliﬂkin
kurallar› uygulayarak, müﬂterilerinin 50.000 Dolar› aﬂan ödemeler yapmas›n› engellemek
veya bu tutar› aﬂan fazla ödemelerin müﬂteriye 60 gün içinde iade edilmesini sa¤lamak
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amac›yla baz› politika ve prosedürler uygulamal›d›r. Müﬂterinin yapt›¤› fazla ödeme
ihtilafl› tutar ölçüsünde alacak bakiyelerini yans›tmaz ancak mal iadelerinden
kaynaklanan alacak bakiyelerini kapsar.
(2) Birinci f›krada belirtilen politika ve prosedürleri uygulamayan finansal kuruluﬂlar, ilgili
hesaplara durum tespiti yöntemlerini uygularlar.
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ALTINCI BÖLÜM
Bildirim Yükümlülü¤ü
Bildirimi gerekli olan bilgiler
MADDE 33(1) Bildirimi zorunlu hesap olarak tan›mlanan hesaplara iliﬂkin aﬂa¤›da yer alan bilgiler
Baﬂkanl›¤a y›ll›k olarak gönderilir:
a) Bildirimi zorunlu kiﬂi olarak tan›mlanan her bir hesap sahibi gerçek kiﬂinin ad›/soyad›,
adresi, mukim oldu¤u ülke/ülkeler, Türkiye VKN'si, yabanc› ülke VKN 'si, ile do¤um yeri
ve tarihi,
b) Bildirimi zorunlu kiﬂi olarak tan›mlanan her bir hesap sahibi kurumun unvan›, adresi,
mukim oldu¤u ülke/ülkeler, Türkiye VKN’si ve yabanc› ülke VKN'si,
c) Hesap sahibi pasif FOK'lar› kontrol eden kiﬂilerden en az birinin bildirimi zorunlu kiﬂi
olarak tespit edilmesi halinde;
1) Pasif FOK'un unvan›, adresi, mukim oldu¤u ülke/ülkeler, Türkiye VKN’si ve kurum
yabanc› ülkede mukim ise yabanc› ülke VKN'si ve
2) Bildirimi zorunlu kiﬂi olarak tespit edilen kontrol eden kiﬂilerin her birinin ad›/soyad›,
adresi, mukim oldu¤u ülke/ülkeler, Türkiye VKN’si, yabanc› ülke VKN'si ile do¤um yeri ve
tarihi.
ç) Hesap numaras› ya da hesap numaras› bulunmuyorsa poliçe numaras› gibi iﬂlevsel olarak
eﬂde¤er bir numara,
d) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂun unvan› ve Türkiye VKN'si,
e) ‹lgili takvim y›l›n›n veya di¤er bir uygun bildirim döneminin sonu itibar›yla hesap bakiyesi
veya nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesi ya da anüite sözleﬂmelerinde nakit de¤er ya da
vazgeçme de¤eri dâhil hesap de¤eri,
f) Hesap söz konusu y›l veya dönem içerisinde kapat›lm›ﬂ ise (e) bendi hariç bu f›krada
say›lan tüm bilgilerin yan› s›ra hesab›n kapat›lm›ﬂ oldu¤u bilgisi,
g) Saklama hesaplar›nda:
1) Takvim y›l› veya di¤er uygun bildirim dönemi boyunca hesaba veya hesaba iliﬂkin olarak
ödenen veya alacak kaydedilen faizin veya temettünün toplam brüt tutar›,
2) Hesapta tutulan varl›klardan elde edilen ve takvim y›l› veya di¤er uygun bildirim dönemi
boyunca hesaba veya hesaba iliﬂkin olarak ödenen veya alacak kaydedilen di¤er gelirlerin
toplam brüt tutar›,
3) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂun saklamac›, simsar, temsilci veya hesap sahibi için
baﬂka ﬂekilde bir arac› gibi hareket etti¤i hesaba, takvim y›l› veya di¤er uygun bildirim
dönemi boyunca ödenen veya alacak kaydedilen, finansal varl›k sat›ﬂ› veya itfas›ndan
elde edilen toplam brüt has›lat.
¤) Mevduat hesaplar›nda, takvim y›l› veya di¤er uygun bildirim dönemi boyunca hesaba
ödenen veya alacak kaydedilen faizin toplam brüt tutar›,
h) Saklama ve mevduat hesaplar› d›ﬂ›ndaki her tür hesapta, bildirim yapacak finansal
kuruluﬂun yükümlüsü veya borçlusu oldu¤u hesaba iliﬂkin olarak takvim y›l› veya di¤er
uygun bildirim dönemi boyunca hesap sahibine ödenen veya alacak kaydedilen itfa
ödemelerinin toplam tutar› dâhil olmak üzere toplam brüt tutar.
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Genel bildirim kurallar›
MADDE 34(1) Bildirimler hesab›n tutuldu¤u para birimiyle (Türk Liras›, Avro, ‹ngiliz Sterlini, Dolar vb)
yap›l›r.
(2) Hesap bakiyesi ya da de¤erinin bildiriminde negatif bakiyeli ya da de¤erli hesaplar s›f›r
olarak bildirilir.
(3) Durum tespiti yöntemlerinin uygulanmas› sonucu çifte ya da çoklu mukimli¤in tespit
edilmesi durumunda hesap sahibi ya da kontrol eden kiﬂilerin mukimi oldu¤u her bir
ülke için (Türkiye hariç) ayr› dosyalar haz›rlan›r.
(4) Finansal kuruluﬂlar mevcut bireysel hesaplarda durum tespiti yöntemlerinin uygulanmas›
sonucunda 52 nci maddenin dördüncü f›kras› ve 58 inci maddenin ücüncü f›kras›
uyar›nca "belgelendirilmemiﬂ hesap" olarak tan›mlad›klar› hesaplara iliﬂkin de Baﬂkanl›¤a
bildirim gönderirler. Di¤er taraftan 52 nci maddenin dördüncü f›kras› ve 58 inci
maddenin ücüncü f›kras›nda aç›klananlar d›ﬂ›nda hiçbir hesap "belgelendirilmemiﬂ hesap"
olarak de¤erlendirilemez. Finansal kuruluﬂlar durum tespiti yöntemlerinin eksik ya da
yanl›ﬂ uygulanmas› sonucunda durumunu tespit edemedikleri yada kiﬂisel beyan
alamad›klar› hesaplar› belgelendirilmemiﬂ hesap olarak de¤erlendiremezler. XML ﬂemada
yer alan “undocumented account” alan› sadece 52 nci maddenin dördüncü f›kras› ve
58 inci maddenin ücüncü f›kras›nda aç›klanan hesaplar›n bildiriminde kullan›l›r. Bu alana
kurum hesaplar›na ya da yeni bireysel hesaplara iliﬂkin giriﬂ yap›lmaz.
(5) Mevcut hesaplarda, 33 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c) bentlerine
bak›lmaks›z›n yabanc› ülke VKN’si veya do¤um tarihi bilgisinin bildirim yapacak finansal
kuruluﬂun müﬂteri ana dosyas›nda ya da elektronik olarak taranabilen kay›tlar›nda mevcut
olmamas› ve iç mevzuat uyar›nca bu bilgilerin finansal kuruluﬂ taraf›ndan toplanmas›n›n
gerekmemesi halinde yabanc› ülke VKN’si veya do¤um tarihinin bildirilmesi zorunlulu¤u
bulunmamaktad›r. Bununla birlikte, bildirim yapacak finansal kuruluﬂ, mevcut hesaplarla
ilgili olarak yabanc› ülke VKN’si ve do¤um tarihi bilgilerini bu tür hesaplar›n bildirimi
zorunlu hesap olarak tan›mland›¤› y›l› takip eden ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar
edinmek için gereken gayreti gösterir.
(6) Hem mevcut hem yeni hesaplarda 33 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c)
bentlerine bak›lmaks›z›n bildirim yap›lan ülkede VKN verilmiyorsa ya da söz konusu
bildirim yap›lan ülkenin iç mevzuat›, verilen VKN bilgilerinin toplanmas›n› zorunlu
k›lm›yorsa yabanc› ülke VKN’sinin bildirilmesi gerekmez.
(7) Mevcut ve yeni hesaplar için bildirilecek olan VKN, 2020 y›l›nda yap›lacak bildirimlerden
baﬂlamak üzere aﬂa¤›daki gibidir:
a) Mukim olunan yabanc› ülke/ülkeler taraf›ndan verilen vergi kimlik numaras›: Bildirim
yap›lan ülkede VKN yerine kimlik numaras›, sosyal güvenlik numaras› vb. gibi eﬂde¤er
bir numara kullan›lmas› halinde bu numara bildirilir.
b) Türkiye VKN’si: Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kiﬂiler için Türkiye VKN’si olarak
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralar›; yabanc› kimlik numaras› bulunan yabanc›lar›n
yabanc› kimlik numaras› ve yabanc› kimlik numaras› bulunmayan yabanc› gerçek kiﬂi ve
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kurumlar için ise finansal kuruluﬂta iﬂlem yapabilmek için vergi dairesi taraf›ndan
kendilerine verilen potansiyel vergi kimlik numaras› bildirilir. (8) Hem mevcut hem yeni
hesaplarda 33 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) ve (c) bentlerine bak›lmaks›z›n, do¤um
yeri bilgisinin, iç mevzuat gere¤ince bildirim yapacak finansal kuruluﬂ taraf›ndan edinilmesi
ve bildirilmesi gerekmedi¤i sürece ve söz konusu kuruluﬂun tuttu¤u elektronik araﬂt›rma
yap›labilen veri taban›nda bu bilgi mevcut de¤ilse bildirim zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.

Bildirim zaman›
MADDE 35(1) Bildirimi zorunlu hesaplara iliﬂkin bilgiler, bildirim yapacak finansal kuruluﬂlar taraf›ndan
ilgili olduklar› y›l› takip eden takvim y›l›n›n 31 May›s günü bitimine kadar y›ll›k olarak
elektronik ortamda Baﬂkanl›¤a bildirilir.
(2) Finansal kuruluﬂlar ilk bildirimlerini 30/6//2018 tarihine kadar yapar. Bildirim gününde
de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekti¤i takdirde Baﬂkanl›k taraf›ndan önceden duyuru yap›l›r. Bildirim
gününün resmi tatile rastlamas› halinde, bildirimler tatili takip eden ilk iﬂ gününün mesai
saati bitimine kadar gönderilir.
(3) Yeni hesaplar için 2017 y›l›na iliﬂkin bildirim 1/7/2017- 31/12/2017 dönemine iliﬂkin 6 ayl›k
dönemi kapsar.
(4) Yüksek de¤erli mevcut bireysel hesaplara iliﬂkin ilk bildirim 2017 y›l›n›n tamam›n›
kapsayacak ﬂekilde 30/6/2018 tarihinde yap›l›r.
(5) Düﬂük de¤erli mevcut bireysel hesaplar ile mevcut kurum hesaplar› aras›ndan inceleme
ve tan›mlama iﬂlemleri bildirim günü olan 30/6/2018 tarihinde bitmiﬂ olanlara iliﬂkin
bildirim bu tarihte, 30/6/2019 tarihine kadar incelemesi devam eden hesaplara iliﬂkin ilk
bildirim bu tarihte Baﬂkanl›¤a yap›l›r.

Bildirim yöntemi
MADDE 36(1) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂlar taraf›ndan yap›lacak her türlü bildirim için Baﬂkanl›¤›n
B-Trans sistemi kullan›l›r. Bildirim yapacak finansal kuruluﬂlar, haz›rlad›klar› verileri
gönderebilmek için öncelikle bu sistem üzerinde kullan›c› kodu tan›mlatarak ﬂifre ve parola
al›rlar. Daha önce B-Trans sistemi için kullan›c› kodu oluﬂturan finansal kuruluﬂlar da bu
k›lavuzun öngördü¤ü bildirimler için yeni kullan›c› kodu tan›mlat›rlar.
(2) Kullan›c› kodu tan›mlatarak ﬂifre ve parola iﬂlemlerini tamamlamak için finansal kuruluﬂlar›n
dilekçelerini bu k›lavuzun yay›mland›¤› tarihi izleyen yedi (7) gün içinde, bu k›lavuz
yay›mland›ktan sonra kurulmuﬂ finansal kuruluﬂlar›n zaman›nda bildirim yap›lmas›n›
sa¤layacak süre içinde Baﬂkanl›¤›n https://btrans.gib.gov.tr/btrans/index.html internet
sayfas›ndaki faks numaras›na ve mektup adresine iletmeleri gerekmektedir.
(3) Finansal kuruluﬂlar›n dilekçelerinde bulunmas› gereken bilgiler ﬂu ﬂekildedir:
a) kuruluﬂlar›na ait:
1) VKN,
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2) Unvan,
3) Ba¤l› olduklar› vergi dairesi,
4) Adres,
5) Telefon ve faks numaras›.
b) kuruluﬂlar› bünyesinde veri göndermekle yetkilendirilmiﬂ olan görevlinin:
1) Ad› ve soyad›,
2) T.C. Kimlik numaras›,
3) Telefon numaras›,
4) Elektronik posta adresi.
(4) Finansal kuruluﬂ bünyesinde veri göndermekle yetkilendirilen görevlinin deﬂiﬂmesi
durumunda, bu husus Baﬂkanl›¤a yaz›l› olarak bildirilir ve veri göndermekle yetkilendirilen
görevlinin bilgileri güncellenir.
(5) Finansal kuruluﬂlar B-Trans sistemine https://btrans.gib.gov.tr/btrans/index.html internet
adresinden girerek kendilerine verilen kullan›c› kodu, ﬂifre ve parola ile sisteme ba¤lan›rlar.
(6) Bildirim yap›l›rken, Baﬂkanl›k internet sitesinde yay›mlanan "XML ﬂema" format›n›n en
güncel versiyonu kullan›l›r. Baﬂka bir formatta gönderilecek bildirimler kabul edilmez.
Finansal kuruluﬂlar XML ﬂemalara uygun olarak haz›rlad›klar› verileri s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ dosyalar
halinde sisteme yükleyerek gönderim paketlerine onay verirler. Onay sürecinden sonra
Baﬂkanl›k sistemine gelen dosyalar burada XML ﬂema kontrollerinden geçirilir ve hatal›
dosyalar ilgili finansal kuruluﬂa geri gönderilir. Bu dosyalar›n en geç yedi (7) gün içinde
düzeltilmiﬂ ﬂekilde yeniden gönderilmesi gerekmektedir.
(7) Durum tespiti yöntemlerinin uygulanmas› sonucunda bir finansal kuruluﬂtaki hesaplar›n
hiçbirinin bildirimi zorunlu hesap olarak tespit edilmemesi halinde XML ﬂema boﬂ olarak
gönderilir.
(8) Veri format› ve B-Trans sistemi kullan›larak verilerin gönderilmesinde uyulacak esaslar
ve yöntem konusundaki ayr›nt›l› aç›klamalar ile yap›lan ekleme, ç›karma, zorunlu alan
belirleme gibi de¤iﬂiklikler ve güncellemeler B-Trans sisteminde yay›mlanacak k›lavuz ve
yap›lacak duyurular üzerinden takip edilir.
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YED‹NC‹ BÖLÜM
Durum Tespiti Yükümlülükleri
Genel durum tespiti yükümlülükleri
MADDE 37(1) Bir hesap, bu bölümde belirtilen durum tespiti yöntemleri uyar›nca bildirimi zorunlu
hesap olarak tan›mland›¤› tarihten itibaren böyle de¤erlendirilir ve aksi öngörülmedikce
bildirimi zorunlu hesaba iliﬂkin bilgiler, ait olduklar› y›l› takip eden takvim y›l›nda y›ll›k olarak
bildirilir.
(2) Hesap bakiyesi veya hesab›n de¤eri takvim y›l›n›n veya di¤er uygun bir bildirim döneminin
son günü itibar›yla belirlenir.
(3) Bir bakiye veya de¤er eﬂi¤inin takvim y›l›n›n son günü itibar›yla tespit edilmesi gerekiyorsa
söz konusu bakiye veya de¤er, ilgili takvim y›l›yla birlikte ya da bu takvim y›l› içinde sona
eren bildirim döneminin son günü itibar›yla belirlenir.
(4) Bildirimi zorunlu hesaplar tespit edilirken finansal hesaplar aﬂa¤›daki 4 ana baﬂl›kta
incelenir:
a) Mevcut bireysel hesaplar,
b) Yeni bireysel hesaplar,
c) Mevcut kurum hesaplar›,
ç) Yeni kurum hesaplar›

Hesap sahibine göre hesaplar
MADDE 38(1) Hesap sahibi; hesab› tutan finansal kuruluﬂ taraf›ndan finansal hesab›n sahibi olarak
listelenen veya belirlenen kiﬂiyi ifade eder.
(2) Acente, saklamac›, temsilci, imza yetkisine sahip kiﬂi, yat›r›m dan›ﬂman› veya arac› olarak
bir baﬂka kiﬂinin yarar›na veya hesab›na finansal hesap tutan finansal kuruluﬂ d›ﬂ›ndaki
bir kiﬂi hesab›n sahibi olarak de¤erlendirilmez ve yarar›na veya hesab›na finansal hesap
tutulan bu di¤er kiﬂi hesab›n sahibi olarak de¤erlendirilir.
(3) Nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesi veya anüite sözleﬂmesi durumunda hesap sahibi, nakit
de¤ere eriﬂim veya sözleﬂmenin lehdar›n› de¤iﬂtirme yetkisine sahip olan kiﬂidir. E¤er
hiç kimse nakit de¤ere eriﬂemiyor veya sözleﬂmenin lehdar›n› deﬂiﬂtiremiyorsa hesap
sahibi, sözleﬂmede malik olarak adland›r›lan ve sözleﬂme ﬂartlar›na göre ödeme alma
hakk› kazanan kiﬂidir. Nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesi veya anüite sözleﬂmesinin vadesinin
dolmas› üzerine, sözleﬂme uyar›nca ödeme alma hakk› kazanan her bir kiﬂi hesap sahibi
olarak de¤erlendirilir.
(4) Ortak hesaplarda hesaba ortak olan her kiﬂi hesap sahibi olarak de¤erlendirilir.

Bireysel hesaplar
MADDE 39(1) Gerçek kiﬂilere ait hesaplar bireysel hesap olarak de¤erlendirilirken, gerçek kiﬂi d›ﬂ›ndakiler
taraf›ndan tutulan tüm hesaplar kurum hesab› olarak de¤erlendirilir.
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Kurum hesapları
MADDE 40(1) "Kurum" terimi ﬂirket, ortakl›k, trust veya vak›f gibi bir tüzel kiﬂiyi veya benzer bir teﬂekkülü
ifade eder.
(2) Aﬂa¤›daki ﬂartlardan biri gerçekleﬂti¤inde bir kurum di¤er bir kurumun iliﬂkili kurumu
say›l›r:
a) Kurumlardan biri di¤erini kontrol etmelidir ya da her iki kurum ortak kontrol alt›nda
bulunmal›d›r. Bu amaçla kontrol, bir kurumun hisse de¤eri ve oy hakk›n›n do¤rudan veya
dolayl› olarak en az %50’sine sahip olmay› ifade eder.
b) Her iki kurum da 8 inci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde tan›mlanan yat›r›m
kurumu olmal›d›r, yönetimleri ortak olmal› ve bu yönetim bu yat›r›m kurumlar›n›n durum
tespiti yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
(3) Durum tespiti yöntemleri yerine getirilirken bir kurum ya finansal kuruluﬂ ya da FOK
olarak de¤erlendirilir. FOK'lar gelirlerinin niteli¤ine göre aktif ya da pasif FOK olarak
s›n›fland›r›l›r.

Aktif FOK
MADDE 41(1) Aktif FOK; aﬂa¤›daki ﬂartlardan herhangi birini karﬂ›layan FOK'u ifade eder:
a) FOK'un bir önceki takvim y›l›na veya di¤er uygun bildirim dönemine ait brüt gelirinin
%50'sinden az› pasif gelirlerden oluﬂmal› ve önceki takvim y›l›nda veya di¤er uygun
bildirim dönemi boyunca FOK'un elinde bulundurdu¤u varl›klar›n %50'sinden az› pasif
gelir sa¤layan veya sa¤lamak amac›yla elde tutulan varl›klardan oluﬂmal›d›r.
1) Genel olarak pasif gelirin mevzuat›m›zdaki karﬂ›l›¤›n›n yan› s›ra aﬂa¤›da yer alan brüt gelir
kalemlerinden oluﬂtu¤u kabul edilir:
a) Kâr paylar›,
b) Faiz,
c) Faiz benzeri gelirler,
ç) Kiralar ve gayri maddi haklar (FOK'un çal›ﬂanlar› taraf›ndan en az›ndan k›smi olarak iﬂin
aktif biçimde yürütülmesi neticesinde elde edilenler hariç),
d) Anüite,
e) Yukar›da tan›mlanan pasif gelirlerin artmas›na yol açan finansal varl›klar›n sat›ﬂ›nda ya
da takas›nda kâr›n zarar› aﬂan k›sm›,
f) Finansal varl›klardaki iﬂlemlerde (future, forward, opsiyon vb.) kâr›n zarar› aﬂan k›sm›,
g) Kur kazançlar›n›n kur kayb›n› aﬂan k›sm›,
¤) Swap üzerinden elde edilen net gelir,
h) Nakit de¤er sigorta sözleﬂmelerinden elde edilen tutarlar.
2) Yukar›dakilere bak›lmaks›z›n, FOK'un düzenli olarak finansal varl›klar›n ticareti ile u¤raﬂt›¤›
hallerde, pasif gelir söz konusu tacirin ola¤an faaliyetlerini kapsamaz.
b) FOK'un hisse senetlerinin teﬂkilatlanm›ﬂ menkul k›ymetler piyasas›nda düzenli olarak
al›m-sat›m› yap›l›yor olmal› veya FOK, hisse senetleri teﬂkilatlanm›ﬂ menkul k›ymetler
piyasas›nda düzenli olarak al›m sat›m› yap›lan bir kurumun iliﬂkili kurumu olmal›d›r.
c) FOK bir kamu kurumu, uluslararas› örgüt, merkez bankas› veya bunlardan biri veya
birkaç›n›n tamamen sahip oldu¤u bir kurum olmal›d›r.
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ç) FOK'un tüm faaliyetleri önemli ölçüde, bir finansal kuruluﬂun iﬂlerinden farkl› iﬂ veya
ticaretle iﬂtigal eden bir ya da daha fazla iﬂtirakin ç›kar›lm›ﬂ hisse senetlerini tamamen
veya k›smen elinde tutmak veya bunlara finansman ve hizmet sa¤lamaktan ibaret olmal›d›r.
Ancak e¤er kurum, bir yat›r›m fonu olarak, örne¤in, özel sermaye fonu, giriﬂim sermayesi
fonu, kald›raçl› sat›n alma fonu veya amac› ﬂirketleri elde etmek ya da finanse etmek ve
sonras›nda yat›r›m amaçl› sermaye varl›klar› ﬂeklinde bu ﬂirketlerde menfaat bulundurmak
olan herhangi bir yat›r›m arac› gibi faaliyet gösterirse veya kendini bu ﬂekilde tan›mlarsa
bu statüyü elde edemeyecektir.
d) FOK henüz bir iﬂ yürütmüyor olmal› ve önceden bir iﬂletme geçmiﬂine sahip olmamal›
ancak bir finansal kuruluﬂun iﬂlerinden farkl› bir iﬂ yürütme niyetiyle varl›klara sermaye
yat›r›yor olmal›d›r. Bir FOK bu istisnadan sadece ilk kurulma tarihinden itibaren 24 ay
boyunca yararlanabilir.
e) FOK son beﬂ y›l içinde bir finansal kuruluﬂ olmamal› ve varl›klar›n› tasfiye etme sürecinde
olmal› veya bir finansal kuruluﬂun iﬂlerinden farkl› olan bir iﬂe devam etmek ya da tekrar
baﬂlamak niyetiyle yeniden örgütleniyor olmal›d›r.
f) FOK esas olarak finansal kuruluﬂ olmayan iliﬂkili kurumlar ile veya bunlar için finansman
ve finansal riskten koruma iﬂlemleri yürütmeli ve iliﬂkili kurum olmayan herhangi bir
kuruma finansman ve finansal riskten koruma hizmeti sa¤lamamal›d›r. ﬁu kadar ki bu
türden herhangi bir iliﬂkili kurum grubu esas olarak bir finansal kuruluﬂun iﬂlerinden
farkl› bir iﬂle iﬂtigal etmelidir.
g) FOK aﬂa¤›daki tüm ﬂartlar› karﬂ›lamaktad›r:
1) Mukim oldu¤u ülkede özel olarak dini, hay›r, bilim, sanat, kültür, atletizm veya e¤itim
amac›yla kurulmuﬂ ve faaliyet gösteriyor olmal› ya da mukim oldu¤u ülkede kurulmuﬂ ve
faaliyet gösteriyor olmas›n›n yan› s›ra bir meslek örgütü, iﬂ derne¤i, ticaret odas›, iﬂçi
örgütü, tar›m veya bahç›vanl›k örgütü, sivil dernek olmal› veya özellikle sosyal refah›
art›rmak amac›yla faaliyet gösteren bir örgüt olmal›d›r.
2) Mukim oldu¤u ülkede gelir vergisinden muaf olmal›d›r.
3) Gelirleri ve varl›klar› üzerinde mülkiyet veya intifa hakk› bulunan hissedar› veya üyeleri
olmamal›d›r.
4) FOK'un mukim oldu¤u ülkenin yürürlükteki mevzuat› veya kuruluﬂ belgeleri, FOK'un
yürüttü¤ü hay›r faaliyetlerine uygun olarak yürütülenler veya verilen hizmetler karﬂ›l›¤›nda
yap›lan makul ödemeler veya FOK'un sat›n ald›¤› mülklerin adil piyasa fiyat›n› temsil
eden ödemeler d›ﬂ›nda, FOK'un gelirlerinin veya varl›klar›n›n hay›r kurumu olmayan bir
kurum veya özel hukuka tabi kiﬂi yarar›na kullan›lmas›na veya bunlara da¤›t›lmas›na izin
vermemelidir
5) FOK'un mukim oldu¤u ülkenin yürürlükteki mevzuat› veya FOK'un kuruluﬂ belgeleri,
FOK'un tasfiyesi veya feshi üzerine, tüm malvarl›¤›n›n kamu kurumuna veya bir di¤er kâr
amac› gütmeyen baﬂka bir örgüte da¤›t›lmas›n› ya da FOK'un mukim oldu¤u ülkenin
idaresine veya politik altbölümüne kalmas›n› gerektiriyor olmal›d›r

Pasif FOK
MADDE 42(1) Pasif FOK;
a) aktif FOK olmayan herhangi bir FOK'u; veya
b) kat›l›mc› ülke finansal kuruluﬂu olmayan ve 8 inci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
tan›mlanan herhangi bir yat›r›m kurumunu
ifade eder.
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Mevcut hesaplar
MADDE 43(1) Mevcut hesap;
a) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂ taraf›ndan 30/6/2017 tarihi itibar›yla tutulan bir finansal
hesab›;
b) Hesab›n aç›l›ﬂ tarihine bak›lmaks›z›n aﬂa¤›daki koﬂullar›n sa¤lanmas› halinde, hesap
sahibine ait herhangi bir finansal hesab›
ifade eder.
1) Hesap sahibi, bildirim yapacak finansal kuruluﬂta veya Türkiye'de bulunan iliﬂkili
kurumunda ayr›ca (a) bendi uyar›nca mevcut hesap niteli¤inde olan bir finansal hesap
daha tutuyor olmal›d›r.
2) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂ ve duruma göre Türkiye' de bulunan iliﬂkili kurumu,
46 nc› maddenin alt›nc› f›kras› hükümlerini gözetmek ve hesap eﬂiklerinden herhangi
birini uygulad›¤›nda finansal hesaplar›n herhangi birinin bakiyesini veya de¤erini tespit
etmek amac›yla yukar›da belirtilen her iki finansal hesab› ve hesap sahibine ait bu
maddenin (b) bendi kapsam›nda mevcut hesap olarak de¤erlendirilen di¤er finansal
hesaplar› tek bir finansal hesap olarak de¤erlendirmelidir.
3) 5549 say›l› Kanun ve ikincil mevzuat›na tabi olan bir finansal hesap aç›s›ndan, finansal
kuruluﬂun bu hesaba yönelik müﬂterinin tan›nmas› ilkesi kapsam›ndaki gerekliliklerini,
(a) bendinde tan›mlanan mevcut hesap için uygulanm›ﬂ olan yöntemler uyar›nca yerine
getirmesine ilgili mevzuat taraf›ndan izin verilmesi gerekmektedir.
4) Finansal hesab›n aç›l›ﬂ› için hesap sahibinin bu k›lavuzun amaçlar›na yönelik olanlar
hariç, herhangi bir yeni, ek veya de¤iﬂtirilmiﬂ müﬂteri bilgisi sa¤lamas› gerekmemelidir.

Yeni hesaplar
MADDE 44(1) Yeni hesap, 1/7/2017 tarihinde veya bu tarihten sonra aç›lm›ﬂ ve bildirim yapacak finansal
kuruluﬂ taraf›ndan tutulan bir finansal hesab› ifade eder.
(2) Yeni hesaplara iliﬂkin durum tespiti, hesap aç›l›ﬂ› s›ras›nda kiﬂisel beyan al›nmas› ve
al›nan beyan›n uygun oldu¤unun finansal kuruluﬂ taraf›ndan teyit edilmesi yoluyla
gerçekleﬂtirilir. Bu nedenle hesap aç›l›ﬂ› s›ras›nda geçerli kiﬂisel beyan almayan finansal
kuruluﬂlara 213 Say›l› Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyar›nca özel
usulsüzlük cezas› kesilir.

Kan›t niteli¤indeki belgeler
MADDE 45(1) "Kan›t Niteli¤indeki Belgeler" terimi aﬂa¤›dakilerden herhangi birini kapsar:
a) Ödeme yap›lan kiﬂinin mukimi oldu¤unu iddia etti¤i ülkenin yetkili devlet organ› (idare
veya onun bir kurumu ya da yerel yönetimi vb.) taraf›ndan verilmiﬂ mukimlik belgesi.
b) Bir gerçek kiﬂi bak›m›ndan, yetkili devlet organ› (idare veya onun bir kurumu ya da yerel
yönetimi vb.) taraf›ndan verilen, kiﬂinin ismini içeren ve genellikle kimlik tespitinde
kullan›lan herhangi bir geçerli kimlik belgesi.
c) Bir kurum bak›m›ndan, yetkili devlet organ› (idare veya onun bir kurumu ya da yerel
yönetimi vb.) taraf›ndan verilen kurumun unvan›n› içeren ve kurumun ya mukimi oldu¤unu
iddia etti¤i ülkedeki iﬂ merkezinin adresini ya da kuruldu¤u veya örgütlendi¤i ülkedeki
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adresini içeren herhangi bir resmi belge.
ç) Denetlenmiﬂ herhangi bir mali bildirim, ücüncü taraf kredi raporu, iflas belgesi veya
menkul de¤erler düzenleyici kurum raporu.
(2) Adres Kay›t Sistemi Yönetmeli¤i uyar›nca oluﬂturulan kay›tlar kan›t niteli¤inde belge
yerine geçer.

Kiﬂisel beyan
MADDE 46(1) Kiﬂisel beyanlarda aﬂa¤›daki bilgiler eksiksiz olarak yer almal›d›r:
a) Bireysel hesaplarda hesap sahibinin ve pasif FOK oldu¤u tespit edilen kurum hesaplar›nda
kontrol eden kiﬂilerin:
1) Ad› ve soyad›
2) ‹kametgah adresi
3) Vergi amaçlar› bak›m›ndan mukim oldu¤u ülke(ler)
4) Her bir bildirim yap›lan ülke için yabanc› ülke VKN’si
5) Do¤um tarihi ve yeri.
b) Kurum hesaplar›nda hesap sahibinin:
1) Unvan›
2) Adresi
3) Vergi amaçlar› bak›m›ndan mukim oldu¤u ülke(ler)
4) Her bir bildirim yap›lan ülke için yabanc› ülke VKN’si;
5) Hesap sahibinin aﬂa¤›daki kategorilerden hangisinde yer ald›¤›:
i. Finansal Kuruluﬂ:
a) 8 inci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde tan›mlanan yat›r›m kurumu
b) Di¤er finansal kuruluﬂlar.
ii. FOK:
a) Halka aç›k ﬂirket ya da bir halka aç›k ﬂirketin iﬂtiraki
b) Kamu kurumu
c) Uluslararas› örgüt
ç) Yukar›da say›lmayan türde bir aktif FOK
d) Pasif FOK (8 inci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde tan›mlanan yat›r›m
kurumlar› hariç).
(2) Kiﬂisel beyan, beyan sahibi ya da ad›na beyanda bulunmaya yetkili kiﬂi taraf›ndan imzalan›r
ya da baﬂka yöntemlerle do¤rulan›r. Beyanlarda imza ya da do¤rulanma tarihi bulunur.
(3) Kiﬂisel beyan, birinci f›kradaki tüm bilgileri içermesi ve imzalanmas› ya da baﬂka yollardan
do¤rulanmas› ﬂart›yla (örne¤in telefon bankac›l›¤›nda sesli olarak ya da internet
bankac›l›¤›nda elektronik olarak) herhangi bir ﬂekilde al›nabilir. Finansal kuruluﬂlar kiﬂisel
beyan› edinme yöntemlerine iliﬂkin de kay›t tutarlar.
(4) ‹lgili, tüm mukimlerine VKN veren bir ülkede mukim olmakla birlikte kiﬂisel
beyanda yabanc› ülke VKN’sinin yer almamas› halinde finansal kuruluﬂ bu kiﬂisel
beyana itimat edemez. Ülkelerin mukimlik ve VKN uygulamalar›na iliﬂkin bilgiler
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-andassistance/ adresinde
yer almaktad›r. Beyan sahibinin mukim olunan ülkede VKN verilmedi¤ini beyan etmesi
halinde finansal kuruluﬂ taraf›ndan bu bilginin do¤rulu¤u yukar›daki adresten kontrol
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edilirse kiﬂisel beyana itimat edilebilir. Baz› mukimlerine VKN vermeyen bir ülkede mukim
oldu¤unu beyan edenlerin kiﬂisel beyanlar›nda yabanc› ülke VKN’sinin bulunmama
sebebine iliﬂkin aç›klama yer al›r.
(5) Kiﬂisel beyan›n al›nd›¤›, ancak beyan›n uygunlu¤unun teyidinin ayn› gün gerçekleﬂmesinin
mümkün olamad›¤› hallerde, beyan›n uygun oldu¤una iliﬂkin teyit iﬂlemleri beyan›n
al›nmas›n› müteakip 90 gün içinde tamamlan›r. Bununla birlikte s›n›rl› say›da da olsa
finansal hesab›n özelli¤i gere¤i hesap aç›l›ﬂ› s›ras›nda kiﬂisel beyan›n al›namad›¤›
durumlarla karﬂ›laﬂ›lmas› mümkündür. Bu durumda kiﬂisel beyan›n mümkün olan en
k›sa sürede al›nmas› ve teyit edilmesi gerekmektedir. Bu süre hesab›n aç›l›ﬂ›n› müteakip
90 günü geçemez.
(6) Kiﬂisel beyan›n veya kan›t niteli¤indeki belgenin yanl›ﬂ veya güvenilmez oldu¤unu bildirim
yapacak finansal kuruluﬂun bildi¤i ya da böyle bir durumu bilmesi için bir sebebin
bulundu¤u hallerde, söz konusu beyana veya belgeye itibar edilemez. Ancak kiﬂisel
beyanda ilgilinin mukim oldu¤unu beyan etti¤i ülke bilgisi ile Adres Kay›t Sisteminde
yer alan Türkiye adresinin çeliﬂmesi halinde kiﬂisel beyan sadece bu sebeple geçersiz
say›lamaz.
(7) Finansal kuruluﬂlar›n kendi formlar›n› oluﬂturulmalar› halinde mukim olunan ülke alan›
Türkiye dahil herhangi bir ülkeyi iﬂaret edecek ﬂekilde önceden doldurulamaz.

Hesap bakiyelerinin toplanmas›
MADDE 47(1) Hem bireysel hesaplarda hem de kurum hesaplar›nda; bir kiﬂiye ait finansal hesaplar›n
toplam bakiyesi veya de¤erinin tespit edilmesi amac›yla, bilgisayar sistemlerinin müﬂteri
numaras› veya VKN gibi veri unsurlar› üzerinden finansal hesaplar aras›nda ba¤lant›
kurdu¤u ve hesap bakiyelerinin veya de¤erlerinin toplanmas›na imkân verdi¤i ölçüde,
bildirim yapacak finansal kuruluﬂun kendisi veya iliﬂkili kurumu taraf›ndan tutulan tüm
finansal hesaplar toplan›r. Bu f›krada tan›mlanan toplama yükümlülüklerinin uygulanmas›
amac›yla finansal hesaplar›n müﬂterek sahiplerinin her birine müﬂterek hesab›n bakiyesinin
veya de¤erinin tümü atfedilir.
(2) Bir finansal hesab›n yüksek de¤erli hesap olup olmad›¤›n› saptamak üzere bir kiﬂinin
sahip oldu¤u finansal hesaplar›n toplam bakiyesi veya de¤erinin tespit edilmesi amac›yla,
iliﬂki yöneticisinin, ayn› kiﬂi taraf›ndan (bir yediemin d›ﬂ›nda) do¤rudan veya dolayl›
olarak sahip olunan, kontrol edilen veya aç›lan baz› finansal hesaplar›n oldu¤unu bilmesi
veya bunu bilmesi için bir sebebi olmas› durumunda tüm hesaplar toplan›r.
(3) ‹stisna hesaplar kapsam›ndaki hesaplar bu maddede aç›klanan toplama iﬂlemine konu
edilmez.

Tutarlar›n di¤er para birimlerindeki eﬂde¤erlerine çevrilmesi
MADDE 48(1) Para birimi çevriminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› taraf›ndan aç›klanan döviz
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kurlar› esas al›n›r.

Mevcut bireysel hesaplar için durum tespiti
MADDE 49(1) Mevcut bireysel hesap, bir veya daha fazla gerçek kiﬂiye ait mevcut hesab› ifade eder.
Mevcut bireysel hesaplar aras›ndan bildirimi zorunlu hesaplar›n tan›mlanmas› amac›yla
50 ila 60 ›nc› maddelerde belirlenen yöntemler uygulan›r.
(2) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂun, nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesi veya anüite
sözleﬂmelerinin sat›ﬂ›n› bildirim yap›lan ülke mukimlerine yapmas›n›n mevzuat taraf›ndan
etkin bir ﬂekilde engellenmiﬂ olmas› kayd›yla, bu sözleﬂmelerin tutuldu¤u bir mevcut
bireysel hesab›n incelenmesi, tan›mlanmas› veya bildirilmesi gerekmez.

Düﬂük de¤erli mevcut bireysel hesaplar için durum tespiti
MADDE 50(1) Düﬂük de¤erli hesap, 30/6/2017 tarihi itibar›yla toplam bakiyesi veya de¤eri 1.000.000
Dolar› aﬂmayan mevcut bireysel hesab› ifade eder.
(2) Düﬂük de¤erli hesaplar›n durum tespitinde:
a) 51 inci maddede öngörülen ﬂartlar›n karﬂ›lanmas› halinde sadece finansal kuruluﬂun
kay›tlar›nda yer alan güncel ikametgah adresine dayan›labilir.
b) 51 inci madde ﬂartlar›n›n karﬂ›lanamad›¤› hesaplar için 52 nci maddede öngörülen yabanc›
ülke mukimli¤ine iﬂaret eden göstergeler için araﬂt›rma yap›l›r.

‹kametgâh adresinden durum tespiti
MADDE 51(1) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂun kay›tlar›nda, bireysel hesap sahibinin kan›t niteli¤indeki
belgeye dayanan güncel bir ikametgâh adresi bulunmas› koﬂuluyla söz konusu kiﬂi, adresin
bulundu¤u ülkenin vergisel amaçlar yönünden mukimi olarak de¤erlendirilebilir.
(2) Adres, hesap sahibi ile ilgili olarak finansal kuruluﬂ taraf›ndan kaydedilen son adres
olmas› ﬂart›yla güncel say›l›r. Bu amaçla finansal kuruluﬂun kay›tlar› hem müﬂteri ana
dosyas›n› hem de elektronik olarak taranabilen verilerini ifade eder. "Posta kutusu bekletme
servisi" adresi ya da postane kutular› formundaki adresler genel olarak bu amaçla ikametgah
adresi say›lamaz. Di¤er taraftan postane kutular›n›n cadde, sokak, bina ad› gibi unsurlarla
birlikte bir adresin tan›mlay›c› bir parças› oldu¤u hallerde ve "posta kutusu bekletme
servisleri" hesap sahibinin askeri personel oldu¤u hallerde ikametgah adresi olarak
de¤erlendirilebilir.
(3) Kay›tlardaki ikametgah adresi finansal kuruluﬂ taraf›ndan hesap sahibi ile ilgili olarak
kaydedilen son adres olmas› halinde güncel say›l›r. Bununla birlikte e¤er bu adrese
gönderilen yaz›lar teslim edilemeyerek geri dönüyorsa adres güncel say›lmaz. Yukar›dakilere
bak›lmaks›z›n hareketsiz hesaplarla iliﬂkilendirilen adresler hareketsizlik süresince güncel
say›lacakt›r.
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(4) Finansal kuruluﬂun kay›tlar›ndaki güncel ikametgah adresinin kan›t niteli¤indeki bir
belgeye dayanmas› gerekmektedir. Bunun için finansal kuruluﬂun kay›tlar›ndaki güncel
ikametgah adresinin kan›t niteli¤indeki belgede (örne¤in kimlik kart›, sürücü belgesi,
yerleﬂim yeri belgesi, mukimlik belgesi vb.) yer alan adres ile ayn› olmas› ya da en az›ndan
ayn› ülkede olmas› gereklidir. Ayr›ca bu ﬂart kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan verilen
bir kan›t niteli¤indeki belge olmas› fakat belgenin kiﬂinin son ikametgah adresini
içermemesi ya da hiç adres içermemesi (örne¤in baz› pasaportlar) ve finansal kuruluﬂun
kay›tlar›ndaki güncel ikametgah adresinin yetkili kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan
verilen belge (örne¤in resmi bildirimler ya da vergi idaresi raporu) ya da kamu hizmeti
veren ﬂirket taraf›ndan verilen belgenin verildi¤i ülkede (örne¤in elektrik, su, telefon, gaz
faturas›) ya da kiﬂinin yalan beyanda bulunmas› halinde müeyyide uygulanaca¤›n› bilerek
imzalad›¤› kiﬂisel beyanda yer alan adres ile ayn› adres olmas› ya da en az›ndan ayn›
ülkede olmas› halinde de karﬂ›lanm›ﬂ say›lacakt›r. Kiﬂinin yalan beyanda bulunmas›
halinde müeyyide uygulanaca¤›n› bilerek imzalad›¤› beyan, sadece ilgili ülkenin yerel
mevzuat› uyar›nca beyan›n finansal kuruluﬂ taraf›ndan birkaç y›ld›r toplan›yor olmas›,
hesap sahibinin ikametgah adresini içermesi, tarih at›larak hesap sahibi taraf›ndan yalan
beyanda bulunmas› halinde müeyyide uygulanaca¤›n› bilerek imzalanm›ﬂ olmas› ﬂart›yla
geçerli say›l›r. Bu durumda kan›t niteli¤indeki belgenin yanl›ﬂ ya da güvenilmez oldu¤unun
bilinmesini gerektiren haller finansal kuruluﬂ taraf›ndan adresi gösteren belge için de
geçerli say›l›r. Ayr›ca finansal kuruluﬂun politika ve prosedürleri ikamet adresindeki ülkenin
kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan verilen kan›t niteli¤indeki belgeyi düzenleyen ülke
oldu¤unu teyit edebiliyorsa adresin güncel oldu¤u kabul edilir.
(5) Hesab›n tan›mlanmas›nda yukar›da aç›kland›¤› ﬂekilde ikametgah adresi kullan›ld›¤›nda,
bildirim yapacak finansal kuruluﬂun orijinal kan›t niteli¤indeki belgenin yanl›ﬂ ya da
güvenilmez oldu¤unu sonradan ö¤renmesi ya da böyle bir durumu bilmesi için bir sebebin
ortaya ç›kmas› durumunda, ilgili takvim y›l›n›n ya da di¤er uygun bildirim döneminin son
gününe kadar ya da bu de¤iﬂikli¤in ö¤renilmesinden itibaren 90 gün içinde, bu tarihlerden
hangisi daha sonra ise o tarihe kadar hesap sahibinin mukimli¤inin tespiti amac›yla
kiﬂisel beyan ve yeni bir kan›t niteli¤indeki belge al›n›r. E¤er bu tarihe kadar kiﬂisel beyan
ve kan›t niteli¤inde belge al›namazsa bu maddenin 52 nci maddede aç›klanan elektronik
veri araﬂt›rmas›na iliﬂkin kurallar uygulan›r.
(6) Mevcut hesaplardan baz›lar›n›n Aklama Suçu ve Terörizmin Finansman› ‹le
Mücadele/Müﬂterini Tan› ‹lkesine iliﬂkin prosedürlerin Türkiye'de uygulanmaya
ba¤lanmas›ndan önce aç›lm›ﬂ olmas› halinde finansal kuruluﬂun kan›t niteli¤indeki
belgeyi hesap aç›l›ﬂ›nda incelememiﬂ olmas› ihtimali bulunmaktad›r. 34 üncü maddenin
beﬂinci f›kras› kapsam›nda mevcut hesaplarda 2 y›l içinde finansal kuruluﬂun hesap sahibi
ile irtibata geçerek yabanc› ülke VKN’si ve do¤um tarihi bilgisini edinme yükümlülü¤ü
bulundu¤undan, bu irtibat s›ras›nda hesap sahibinden ilgili kan›t niteli¤indeki belge de
talep edilir. Bu hesaplarda aﬂa¤›daki iki ﬂart›n birden karﬂ›lanmas› halinde finansal
kuruluﬂun kay›tlar›ndaki adres güncel say›l›r:
a) Bu adres finansal kuruluﬂ taraf›ndan al›nan son belgede (örn. fatura, kira sözleﬂmesi,
hesap sahibinin yapt›r›m alt›nda imzalad›¤› beyan vb.) yer alan adrestir.
b) Finansal kuruluﬂ bu k›lavuzun amaçlar› d›ﬂ›nda (e¤er varsa) vergisel amaçl› yapt›¤› baﬂka
bildirimlerde bu hesap sahibiyle ilgili kay›tlar›nda mevcut olan adresi kullanmaktad›r.
(7) Ayr›ca nakdi de¤er sigorta sözleﬂmelerinde adresin yanl›ﬂ ya da güvenilmez oldu¤unun
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bilinmesi için bir sebep ortaya ç›kana kadar ya da sözleﬂmenin vadesine ya da ödeme
(k›smen ya da tamamen) gününe kadar finansal kuruluﬂun kay›tlar›ndaki adrese güvenilebilir.
Sözleﬂmenin vadesinin gelmesi ya da ödeme yap›lmas› durum de¤iﬂikli¤i say›lacak ve
durum tespiti yöntemlerinin uygulanmas›na sebep olacakt›r.

Elektronik kay›t araﬂt›rmas›
MADDE 52(1) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂun, 51 inci maddede belirtilen bireysel hesap sahibinin
kan›t niteli¤indeki belgelere dayanan güncel ikametgâh adresine itibar etmemesi halinde,
elektronik olarak taranabilir verilerinin, aﬂa¤›daki göstergelerden herhangi birisi için
incelenmesi ve iki ila beﬂinci f›kralar› hükümlerinin uygulanmas› gerekmektedir:
a) Hesap sahibinin bildirim yap›lan ülkenin mukimi olarak tespiti,
b) Bildirim yap›lan ülkedeki güncel bir posta veya ikametgâh adresi (posta kutusu adresi
dâhil),
c) Bildirim yap›lan ülkede en az bir telefon numaras› bulunmas› ve Türkiye'de herhangi bir
telefon numaras›n›n olmamas›,
ç) Mevduat hesaplar›yla ilgili olanlar d›ﬂ›nda, bildirim yap›lan ülkede tutulan bir hesaba
para transferi yap›lmas›na yönelik düzenli talimat bulunmas›,
d) Bildirim yap›lan ülkede adresi bulunan bir kiﬂiye verilmiﬂ geçerlili¤ini koruyan bir temsil
veya imza yetkisi,
e) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂ hesap sahibinin dosyas›nda baﬂka bir adres bulam›yorsa,
bildirim yap›lan ülkedeki posta bekletme servisi talimat› veya posta gönderisi için belirtilen
bir adres.
(2) Elektronik veri araﬂt›rmas›nda birinci f›krada listelenen göstergelerden hiçbirine
rastlanmam›ﬂsa, göstergelerden en az birinin hesapla iliﬂkilendirilmesine neden olacak
bir durum de¤iﬂikli¤i ortaya ç›k›ncaya ya da hesap yüksek de¤erli hesap haline gelinceye
kadar baﬂka bir iﬂlem yap›lmas›na gerek bulunmamaktad›r.
(3) Elektronik veri araﬂt›rmas›nda birinci f›kran›n (a) ila (d) bentlerinde listelenen göstergelerden
herhangi birine rastlanm›ﬂ ya da göstergelerden en az birinin hesapla iliﬂkilendirilmesine
neden olacak bir durum de¤iﬂikli¤i ortaya ç›km›ﬂsa, bildirim yapacak finansal kuruluﬂun
beﬂinci f›kra hükmünü uygulamay› tercih etmemesi ve bu f›kradaki istisnalardan herhangi
birinin söz konusu hesaba uygulanmamas› koﬂuluyla, hesap sahibi göstergenin tespit
edildi¤i her bir bildirim yap›lan ülkenin vergisel amaçlar yönünden mukimi olarak
de¤erlendirilir.
(4) E¤er elektronik veri araﬂt›rmas›nda "posta bekletme servisi" talimat› veya "posta gönderisi
için belirtilen" adrese rastlanm›ﬂ fakat hesap sahibi için baﬂka bir adres bulunamam›ﬂ
ve birinci f›kran›n (a) ila (d) bentleri aras›nda listelenen di¤er göstergelerden hiçbiri tespit
edilmemiﬂse, koﬂullara göre en uygun s›rayla, 56 nc› maddede tan›mlanan evrak üzerinde
kay›t araﬂt›rmas› uygulan›r veya hesap sahibinin vergisel amaçlar yönünden mukim
oldu¤u ülke/ülkelerin belirlenmesi amac›yla söz konusu kiﬂiden kiﬂisel beyan veya kan›t
niteli¤indeki belge al›n›r. Evrak üzerinden araﬂt›rmada gösterge bulunamamas› ve kiﬂisel
beyan veya kan›t niteli¤indeki belge alma giriﬂiminin baﬂar›s›z olmas› halinde, hesap
"belgelendirilmemiﬂ hesap" olarak Baﬂkanl›¤a bildirilir.

32
(5) Bu maddenin birinci f›kras›nda say›lan göstergelerin bulunmuﬂ olmas›na bak›lmaks›z›n,
aﬂa¤›daki koﬂullar›n sa¤lanmas› halinde hesap sahibinin bildirim yap›lan ülkenin mukimi
olarak de¤erlendirilmesi gerekmez:
(a) Hesap sahibi bilgilerinin, bu maddenin birinci f›kras›n›n (b), (c), (ç) bentlerindeki
göstergelerden birini içermesi halinde, aﬂa¤›daki belgeler al›n›r veya daha önceden
incelenmiﬂ aﬂa¤›daki belgelere iliﬂkin kay›tlar bulunur:
1) Bildirim yap›lan ülkeyi kapsamayacak ﬂekilde, hesap sahibinin mukimi oldu¤u
ülkeye/ülkelere iliﬂkin hesap sahibinden al›nacak bir kiﬂisel beyan ve
2) Hesap sahibinin bildirimi zorunlu olmayan statüsünü gösteren kan›t niteli¤indeki
belge.
b) Hesap sahibi bilgilerinin, bu maddenin birinci f›kras›n›n (d) bendindeki göstergeyi içermesi
halinde, aﬂa¤›daki belgeleri al›n›r veya daha önceden incelenmiﬂ aﬂa¤›daki belgelere
iliﬂkin kay›tlar bulunur:
1) Bildirim yap›lan ülkeyi kapsamayacak ﬂekilde, hesap sahibinin mukimi oldu¤u
ülkeye/ülkelere iliﬂkin hesap sahibinden al›nacak kiﬂisel beyan veya
2) Hesap sahibinin bildirimi zorunlu olmayan statüsünü gösteren kan›t niteli¤indeki
belge.
Örnek: Bay (A) 'n›n (B) bankas›nda 11/5/2015 tarihinde açt›¤› hesab›n 30/6/2017 tarihli
bakiyesi 10.000 TL'dir. Bankan›n kay›tlar›na göre Bay (A)'n›n güncel ikametgah adresi
Berlin'dedir. Bay (A) hesapaç›l›¤›nda kimlik belgesi olarak Hollanda pasaportu ibraz
etmiﬂtir. Ayr›ca Viyana'daki bir hesaba verilmiﬂ düzenli ödeme talimat› bulunmaktad›r.
(B) Bankas›n›n, Bay (A)'n›n güncel ikametgah adresini destekleyen kan›t niteli¤indeki
belgeyi kay›tlar›nda bulundurmas› halinde hesap sadece Almanya için bildirimi zorunlu
hesap olarak de¤erlendirilir. E¤er bir kan›t niteli¤indeki belge ile Almanya adresini
desteklemek mümkün de¤ilse elektronik kay›t araﬂt›rmas› yap›l›r. Bulunan göstergeler
hem Almanya hem de Avusturya'ya iliﬂkin oldu¤undan hesap her iki ülke yönünden
de bildirimi zorunlu hesap olarak de¤erlendirilir. Bununla birlikte (B) bankas› tercih
etmesi halinde, buldu¤u göstergelerin aksini kan›tlayan kiﬂisel beyan ve kan›t
niteli¤indeki belgeyi Bay (A)'dan talep edebilir.

Yüksek de¤erli hesaplar için geliﬂmiﬂ inceleme yöntemleri
MADDE 53(1) Yüksek de¤erli hesap; 30/6/2017 tarihi veya takip eden herhangi bir y›l›n 31 Aral›k günü
itibar›yla toplam bakiyesi veya de¤eri 1.000.000 Dolar› aﬂan mevcut bireysel hesab› ifade
eder.
(2) Bir yüksek de¤erli hesaba geliﬂmiﬂ inceleme yöntemleri uyguland›¤›nda, sonraki herhangi
bir y›lda ayn› yüksek de¤erli hesaba, 57 nci maddede belirtilen iliﬂki yöneticisi araﬂt›rmas›
hariç, bu yöntemlerin yeniden uygulanmas›na gerek bulunmamaktad›r. Bununla birlikte,
hesab›n belgelendirilmemiﬂ hesap olmas› halinde, hesab›n belgelendirilmemiﬂ olma
durumu sona erinceye kadar geliﬂmiﬂ inceleme yöntemleri y›ll›k olarak yeniden uygulan›r.
(3) Yüksek de¤erli hesaplara 54 ila 60 ›nc› maddelerde aç›klanan geliﬂmiﬂ inceleme yöntemleri
uygulan›r.
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Yüksek de¤erli hesaplar için elektronik kay›t araﬂt›rmas›
MADDE 54(1) Yüksek de¤erli hesaplar aç›s›ndan bildirim yapacak finansal kuruluﬂun tuttu¤u elektronik
olarak taranabilir veriler, 52 nci maddenin birinci f›kras›ndaki göstergeler için incelenir.

Yüksek de¤erli hesaplarda veri tabanlar›n›n yeterli bilgi içermesi
durumunda öngörülen istisna
MADDE 55(1) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂun elektronik olarak taranabilir veri tabanlar›nda, aﬂa¤›da
belirtilen tüm bilgiler için gerekli alanlar›n bulunmas› ve tüm bu bilgilerin veri taban›nda
tutulmas› durumunda evrak üzerinde kay›t araﬂt›rmas›na gerek bulunmamaktad›r:
a) Hesap sahibinin mukimlik durumu,
b) Hesap sahibinin bildirim yapacak finansal kuruluﬂtaki dosyas›nda hali haz›rda bulunan
ikametgâh ve posta adresi,
c) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂun dosyas›nda hâlihaz›rda bulunan hesap sahibinin
e¤er varsa kay›tl› telefon numaras›/numaralar›,
ç) Mevduat hesaplar› d›ﬂ›ndaki finansal hesaplar söz konusu oldu¤unda, hesaptan baﬂka
bir hesaba (bildirim yapacak finansal kuruluﬂun baﬂka bir ﬂubesinde veya baﬂka bir
finansal kuruluﬂta bulunan hesap dâhil) düzenli fon transferi talimat› bulunup bulunmad›¤›,
d) Hesap sahibi için güncel bir "posta gönderisi için belirtilen" adres veya "posta bekletme
servisi" adresi olup olmad›¤› ve
e) Hesap için herhangi bir temsil veya imza yetkisinin bulunup bulunmad›¤›.

Yüksek de¤erli hesaplarda evrak üzerinde kayıt araﬂtırması
MADDE 56(1) Eﬂer elektronik veri tabanlar›nda 55 inci maddedeki bilgiler tutulmuyorsa, yüksek de¤erli
hesap bak›m›ndan, müﬂterinin güncel ana dosyas› ve müﬂterinin güncel ana dosyas›nda
yer alm›yorsa bildirim yapacak finansal kuruluﬂun son beﬂ y›l içinde edindi¤i hesapla
ba¤lant›l› aﬂa¤›daki belgeler, 52 nci maddenin birinci f›kras›ndaki herhangi bir gösterge
için incelenir:
a) Hesapla ilgili olarak toplanan en güncel kan›t niteli¤indeki belgeler,
b) En güncel hesap açma sözleﬂmesi ve belgesi,
c) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂ taraf›ndan 5549 Say›l› Kanun ve ikincil mevzuat›
kapsam›nda veya di¤er düzenlemelerde öngörülen amaçlarla elde edilen en güncel
belgeler,
ç) Geçerlili¤ini koruyan herhangi bir temsil veya imza yetkisi belgesi ve
d) Geçerlili¤ini koruyan herhangi bir düzenli para transferi talimat› (mevduat hesab›yla ilgili
olanlar hariç).

Yüksek de¤erli hesaplarda do¤ru bilgi için iliﬂki yöneticisi araﬂt›rmas›
MADDE 57(1) 54 ila 58 inci maddeler aras›nda tan›mlanan elektronik ve evrak üzerinden araﬂt›rmalara
ek olarak, iliﬂki yöneticisi hesap sahibinin bildirimi zorunlu kiﬂi oldu¤u yönünde do¤ru
bilgiye sahipse, iliﬂki yöneticisine tahsis edilmiﬂ herhangi bir yüksek de¤erli hesap ve bu
tür bir yüksek de¤erli hesapla toplanan di¤er finansal hesaplar bildirimi zorunlu hesap
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olarak de¤erlendirilir.
(2) ‹liﬂki yöneticisi finansal kuruluﬂun bir görevlisi ya da çal›ﬂan› olup, belirli hesap sahiplerinin
hesapla ilgili iﬂlemlerinden devaml› bir ﬂekilde sorumlu olan ve hesap sahiplerine
bankac›l›k, yat›r›m, varl›k planlamas› vb. gibi konularda dan›ﬂmanl›k yapan kiﬂileri
kapsamaktad›r. ‹liﬂki yöneticilerinin sorumluluklar› sadece yüksek de¤erli hesaplar için
söz konusu olacakt›r.
(3) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂ, iliﬂki yöneticisinin hesaba iliﬂkin durum de¤iﬂikli¤ini
saptamas›n› sa¤lamaya yönelik yöntemleri uygulamal›d›r. Örne¤in, iliﬂki yöneticisine
hesap sahibinin bildirim yap›lan ülkede yeni bir posta adresi oldu¤u bildirilirse bildirim
yapacak finansal kuruluﬂ, yeni adresi bir durum de¤iﬂikli¤i olarak de¤erlendirir ve 52 nci
maddenin beﬂinci f›kras›n› uygulamay› tercih ederse hesap sahibinden gerekli belgeleri al›r.

Yüksek de¤erli hesaplarda gösterge bulman›n etkileri
MADDE 58(1) Yüksek de¤erli hesaplar›n yukar›da aç›klanan geliﬂmiﬂ incelemesi s›ras›nda 52 nci maddenin
birinci f›kras›nda listelenen göstergelerden herhangi birisine rastlanmam›ﬂsa ve hesab›n
bildirimi zorunlu kiﬂiye ait oldu¤u iliﬂki yöneticisi taraf›ndan tespit edilmemiﬂse, bu
durumda göstergelerden en az birinin hesapla iliﬂkilendirilmesine neden olacak bir durum
de¤iﬂikli¤i ortaya ç›k›ncaya kadar baﬂka bir iﬂlem yap›lmas› gerekmez.
(2) Yüksek de¤erli hesaplar için yukar›da aç›klanan geliﬂmiﬂ inceleme s›ras›nda 52 nci maddenin
birinci f›kras›n›n (a) ila (d) bentleri aras›nda listelenen göstergelerden herhangi birine
rastlanm›ﬂsa veya göstergelerden en az birinin hesapla iliﬂkilendirilmesine neden olacak
bir durum de¤iﬂikli¤i sonradan ortaya ç›km›ﬂsa, bu durumda bildirim yapacak finansal
kuruluﬂ, 52 nci maddenin beﬂinci f›kras›n› uygulamay› seçmedikçe ve bu f›kradaki istisnalardan
birinin söz konusu hesaba uygulanmamas› koﬂuluyla, hesap göstergenin tespit edildi¤i
her bir bildirim yap›lan ülke yönünden bildirimi zorunlu hesap olarak de¤erlendirilir.
(3) Yüksek de¤erli hesaplar için yukar›da aç›klanan geliﬂmiﬂ inceleme s›ras›nda "posta
bekletme" talimat›na veya "posta gönderisi için belirtilen" bir adrese rastlanm›ﬂ ancak
baﬂka bir adres bulunamam›ﬂ ve hesap sahibi için 52 nci maddenin birinci f›kras›n›n (a)
ila (d) bentleri aras›nda listelenen di¤er göstergelerden hiçbiri tespit edilememiﬂse,
hesap sahibinin vergisel amaçlar yönünden mukimlik durumunu tespit etmek için
kendisinden kiﬂisel beyan veya kan›t niteli¤indeki belge al›n›r. Söz konusu kiﬂisel beyan
veya kan› niteli¤indeki belgenin al›namamas› halinde hesap, "belgelendirilmemiﬂ hesap"
olarak bildirilir.

Müteakip y›llarda yüksek de¤erli hale gelen hesaplar
MADDE 59(1) Bir mevcut bireysel hesap 30/6/2017 tarihi itibar›yla yüksek de¤erli hesap de¤ilken,
müteakip y›llar›n herhangi birinin son günü itibar›yla yüksek de¤erli hesap hâline gelirse,
hesab›n yüksek de¤erli hesaba dönüﬂtü¤ü takvim y›l›n› takip eden takvim y›l› içinde söz
konusu hesapla ilgili olarak 53 ila 60 ›nc› maddeler aras›nda belirtilen geliﬂmiﬂ inceleme
yöntemleri tamamlan›r. Bu incelemeye dayal› olarak, bu tür bir hesab›n bildirimi zorunlu
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hesap olarak tan›mlanmas› durumunda, hesab›n bildirimi zorunlu hesap olarak belirlendi¤i
y›l ile sonraki y›llara iliﬂkin bilgiler, hesap sahibinin bildirimi zorunlu kiﬂi olma durumu sona
ermedikçe y›ll›k olarak bildirilir.

Durum de¤iﬂikli¤i
MADDE 60(1) Bir yüksek de¤erli hesap aç›s›ndan hesap ile iliﬂkili ﬂartlarda 52 nci maddenin birinci
f›kras›nda belirtilen göstergelerden en az birinin hesapla iliﬂkilendirilmesine neden olacak
bir durum de¤iﬂikli¤i ortaya ç›kmas› hâlinde, bildirim yapacak finansal kuruluﬂ 52 nci
maddenin beﬂinci f›kras›n› uygulamay› tercih etmedikçe ve bu f›krada istisnalardan birinin
söz konusu hesaba uygulanmamas› koﬂuluyla, kendisiyle ilgili gösterge tespit edilen her
bir bildirim yap›lan ülke için hesap bildirimi zorunlu hesap olarak de¤erlendirilir.
(2) "Durum de¤iﬂikli¤i", bir kiﬂinin durumuyla/statüsüyle ilgili bilgi eklenmesine neden olacak
ve bilgi eklenmedi¤i takdirde bu kiﬂinin durumuyla/statüsüyle çeliﬂki do¤uracak herhangi
bir de¤iﬂikli¤i içerir. Buna ek olarak, durum de¤iﬂikli¤i, e¤er ki ilgili bilgi de¤iﬂikli¤i ya da
bilgi eklemesi hesap sahibinin durumunu/statüsünü etkiliyorsa, hesap sahibinin hesab›na
bilgi eklenmesini veya bilgi de¤iﬂikli¤i yap›lmas›n› (hesap sahibi eklenmesi, hesap
sahibinin de¤iﬂmesi veya hesap sahibindeki di¤er türlü de¤iﬂiklikler dahil) ya da 47 nci
maddede aç›klanan toplama hükümleri uyguland›¤›nda böylesi bir hesapla iliﬂkilendirilen
herhangi bir hesapta bilgi de¤iﬂikli¤i yap›lmas›n› ve hesaba bilgi eklenmesini de içerir.

Mevcut bireysel hesaplarda incelemenin zamanlamas›
MADDE 61(1) Mevcut bireysel hesaplar›n incelenmesi;
a yüksek de¤erli hesaplarda 30/6/2018
b) düﬂük de¤erli hesaplarda 30/6/2019
tarihine kadar tamamlan›r.
(2) Bildirimi zorunlu hesap olarak tan›mlanan herhangi bir mevcut bireysel hesap, hesap
sahibinin bildirimi zorunlu kiﬂi olma durumu sona ermedikçe, sonraki tüm y›llarda da
bildirimi zorunlu hesap olarak de¤erlendirilir.

Yeni bireysel hesaplar için durum tespiti yöntemleri
MADDE 62(1) Yeni bireysel hesap; bir veya daha fazla gerçek kiﬂiye ait yeni hesab› ifade eder. Yeni
bireysel hesaplar aras›ndan bildirimi zorunlu hesaplar›n tan›mlanmas› amac›yla aﬂa¤›daki
yöntemler uygulan›r.
(2) Yeni bireysel hesaplarda hesap aç›l›ﬂ›nda, hesap aç›l›ﬂ iﬂlemlerinin bir parças› olarak
hesap sahibinin vergisel amaçlar yönünden mukimli¤inin/mukimliklerinin tespit
edilmesine yönelik kiﬂisel beyan› al›n›r ve hesap aç›l›ﬂ›yla iliﬂkili olarak elde edilen bilgiler
temelinde bu kiﬂisel beyan›n uygun oldu¤u teyit edilir.
(3) ‹kinci f›krada yer alan teyit iﬂlemi için finansal kuruluﬂun hesap aç›l›¤›nda al›nan bilgi
ve belgeler d›ﬂ›nda ek belgeler talep etme yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r. Teyit iﬂlemi
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5549 Say›l› Kanun ve ikincil mevzuat› uyar›nca al›nan belgeler dahil olmak üzere hesap
aç›l›ﬂ›nda al›nan bilgiler ile sa¤lan›r.
(4) Kiﬂisel beyana göre hesap sahibi vergisel amaçlar yönünden bildirim yap›lan ülkenin
mukimi olarak görünüyorsa hesap, bildirimi zorunlu hesap olarak de¤erlendirilir.
Kiﬂisel beyanda, hesap sahibinin bildirim yap›lan ülkeye ait vergi kimlik numaras›n›n ve
do¤um tarihinin de gösterilmesi zorunludur. 34 üncü maddede yabanc› ülke VKN’si ve
do¤um tarihi bilgilerine iliﬂkin yap›lan aç›klamalar sakl›d›r.
(5) Yeni bireysel hesaba iliﬂkin ﬂartlarda, bildirim yapacak finansal kuruluﬂun orijinal kiﬂisel
beyan›n yanl›ﬂ veya güvenilmez oldu¤unu bilmesine veya bilmesi için bir sebebi olmas›na
yol açan bir de¤iﬂiklik meydana gelmesi durumunda, orijinal kiﬂisel beyana itibar edilemez.
Bu durumda aﬂa¤›daki 2 yöntemden biri uygulan›r:
a) Hesap sahibinin vergisel amaçlar yönünden mukimli¤ini/mukimliklerini gösteren
geçerli bir kiﬂisel beyan al›n›r.
b) ‹lk beyan›n›n do¤ru oldu¤una dair makul bir aç›klama ve mümkünse kan›tlay›c› belge
al›n›r

Mevcut kurum hesaplar› için durum tespiti
MADDE 63(1) "Mevcut Kurum Hesab›" bir veya daha fazla kuruma ait mevcut hesab› ifade eder.
(2) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂ aksini seçmedi¤i sürece, ya tüm mevcut kurum hesaplar›
ya da ayr› olarak aç›kça tan›mlanm›ﬂ bu tür hesap gruplar›ndan 30/6/2017 tarihi itibar›yla
hesap bakiyesi veya de¤eri 250.000 Dolar› aﬂmayan mevcut kurum hesaplar›n›n, toplam
hesap bakiyesi veya de¤eri, takip eden herhangi bir takvim y›l›n›n son günü itibar›yla
250.000 Dolar› aﬂ›ncaya kadar incelenmesi, tan›mlanmas› veya bildirimi zorunlu hesap
olarak bildirilmesine gerek bulunmamaktad›r.
(3) Toplam hesap bakiyesi veya de¤eri 30/6/2017 tarihi itibar›yla 250.000 Dolar› aﬂan bir
mevcut kurum hesab› ile 30/6/2017 tarihi itibar›yla 250.000 Dolar› aﬂmayan ancak takip
eden herhangi bir takvim y›l›n›n son günü itibar›yla toplam hesap bakiyesi veya de¤eri
250.000 Dolar› aﬂan bir mevcut kurum hesab›n›n 64 ila 68 inci maddelerde aç›klanan
yöntemlere uygun olarak incelenmesi gerekmektedir.
(4) Bu maddenin ücüncü f›kras›nda belirtilen mevcut kurum hesaplar› aras›ndan aﬂa¤›dakiler
bildirimi zorunlu hesap olarak de¤erlendirilir:
a) bildirimi zorunlu kiﬂi niteli¤indeki bir veya daha fazla kuruma ait hesaplar,
b) kontrol eden kiﬂilerinden en az biri bildirimi zorunlu kiﬂi niteli¤inde olan pasif FOK'lara
ait hesaplar.

Kurumun bildirimi zorunlu kiﬂi olup olmad›¤›n›n tespiti
MADDE 64(1) Mevzuat gere¤i veya müﬂteri iliﬂkileri amaçl› olarak tutulan bilgiler (5549 Say›l› Kanun
ve ikincil mevzuat› uyar›nca toplanan bilgiler dahil) hesap sahibinin bildirim yap›lan
ülkenin mukimi olup olmad›¤›n›n belirlenmesi amac›yla incelenir. Bu amaçla, bildirim
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yap›lan ülkede kuruluﬂ veya örgütlenme yeri veya adresi bulunmas› hesap sahibinin
bildirim yap›lan ülkenin mukimi oldu¤unu gösterir.
(2) Bilgilerin hesap sahibinin bildirim yap›lan ülkede mukim oldu¤unu göstermesi durumunda,
hesap sahibinden kiﬂisel beyan almad›kça veya finansal kuruluﬂ elindeki veya halka aç›k
bilgilerden hesap sahibinin bildirimi zorunlu kiﬂi olmad›¤›n› makul biçimde tespit
etmedikçe hesap bildirimi zorunlu hesap olarak de¤erlendirilir.

Kurumun, bildirimi zorunlu kiﬂiler taraf›ndan kontrol edilen bir
pasif FOK olup olmad›¤›n›n tespiti
MADDE 65(1) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂlar 64 üncü madde uyar›nca bildirimi zorunlu kiﬂi oldu¤u
tespit edilen kurumlar da dahil olmak üzere bir mevcut kurum hesab› sahibinin, bildirimi
zorunlu kiﬂiler taraf›ndan kontrol edilen bir pasif FOK olup olmad›¤›n› tespit eder. Pasif
FOK'u kontrol eden kiﬂilerden herhangi birinin bildirimi zorunlu kiﬂi olmas› durumunda
hesap bildirimi zorunlu hesap olarak de¤erlendirilir. Bu tespitler yap›l›rken, bu f›kran›n
(a) ila (c) bentleri ﬂartlara göre en uygun s›rayla takip edilir.
a) Hesap sahibinin pasif FOK olup olmad›¤›n›n tespiti: Bir hesap sahibinin pasif FOK
olup olmad›¤›n›n tespit edilmesi amac›yla bildirim yapacak finansal kuruluﬂ elindeki veya
halka aç›k bilgiler temelinde hesap sahibinin aktif FOK veya 8 inci maddenin birinci
f›kras›n›n (b) bendinde tan›mlanan bir yat›r›m kurumu olmakla birlikte kat›l›mc› ülke
finansal kuruluﬂu olmayan bir finansal kuruluﬂ oldu¤unu makul olarak tespit etmedi¤i
sürece hesap sahibinin statüsünü tespit etmek amac›yla hesap sahibinden kiﬂisel beyan›n›
al›r.
b) Hesap sahibi kurumun kontrol eden kiﬂilerinin tespiti: Hesap sahibi kurumun kontrol
eden kiﬂilerinin tespiti amac›yla bildirim yapacak finansal kuruluﬂ, 5549 Say›l› Kanun ve
ikincil mevzuat› uyar›nca toplan›p saklanan bilgilere itibar edebilir.
c) Pasif FOK'u kontrol eden kiﬂinin bildirimi zorunlu kiﬂi olup olmad›¤›n›n tespiti: Pasif
FOK'u kontrol eden kiﬂinin bildirimi zorunlu kiﬂi olup olmad›¤›n›n tespit edilmesi amac›yla
bildirim yapacak finansal kuruluﬂ aﬂa¤›dakilere itibar edebilir:
1) FOK'a ait olup toplam hesap bakiyesi veya de¤eri 1.000.000 Dolar› aﬂmayan mevcut
kurum hesaplar›nda 5549 Say›l› Kanun ve ikincil mevzuat› uyar›nca toplan›p saklanan
bilgiler.
2) Hesap sahibinden veya kontrol eden kiﬂilerden vergisel amaçlar yönünden mukim
olunan ülke ya da ülkelere iliﬂkin al›nan kiﬂisel beyan.
(2) Bir pasif FOK'u kontrol eden kiﬂiden kiﬂisel beyan al›nmas› gereken fakat beyan›n
al›namad›¤› hallerde finansal kuruluﬂ kontrol eden kiﬂinin bildirimi zorunlu kiﬂi olup
olmad›¤›n› tespit etmek için kay›tlar›nda bulunan ve 52 nci maddede aç›klanan göstergelere
dayan›r. Finansal kuruluﬂun kay›tlar›nda hiçbir gösterge bulunmamas› halinde, kontrol
eden kiﬂiyi bir veya birden fazla gösterge ile iliﬂkilendirmeye neden olacak bir durum
de¤iﬂikli¤i meydana gelene kadar baﬂka bir iﬂlem yap›lmas› gerekmez.
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Kontrol eden kiﬂi
MADDE 66(1) "Kontrol Eden Kiﬂiler" terimi bir kurum üzerinde kontrole sahip gerçek kiﬂileri ifade eder.
(2) Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n ve Terörün Finansman›n›n Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakk›nda Yönetmeli¤in 17/A maddesi kapsam›nda tan›mlanan gerçek faydalan›c› bu
K›lavuzun amaçlar› bak›m›ndan kontrol eden kiﬂi olarak de¤erlendirilir.
(3) Bu K›lavuzun uygulanmas›nda "Kontrol Eden Kiﬂi" terimi, 2012 y›l›nda kabul edilen Mali
Eylem Görev Gücü (FATF) Tavsiyelerine uygun biçimde yorumlan›r.
(4) Trust bak›m›ndan bu terim, kurucuyu/kurucular›, trusteeyi/trusteeleri, hamiyi/hamileri
(varsa), lehdar/lehdarlar› veya lehdarlar s›n›f›n›/s›n›flar› ve trust üzerinde en etkin nihai
kontrole sahip di¤er herhangi bir gerçek kiﬂiyi/kiﬂileri; trust d›ﬂ›ndaki bir yasal düzenleme
bak›m›ndan ise, yukar›dakilere eﬂde¤er veya benzer konumdaki bulunan kiﬂileri ifade
eder. Trustlarda kurucu, trustee, hami, lehdar ya da lehdar s›n›f› hiçbiri trust üzerinde
kontrole sahip olmasa bile kontrol eden kiﬂi olarak de¤erlendirilmelidir. Bunun yan› s›ra,
trust üzerinde kontrol ya da sahiplik silsilesi üzerinden olanlar dahil nihai kontrole sahip
di¤er gerçek kiﬂiler de kontrol eden kiﬂi olarak de¤erlendirilir. Trustlar›n sahip oldu¤u
hesaplardaki fonlar›n kayna¤›n› tespit edebilmek amac›yla trust›n kurucusunun bir kurum
oldu¤u hallerde, finansal kuruluﬂlar trust›n kurucusunu kontrol eden kiﬂileri de tespit
eder ve bu kiﬂileri trust›n da kontrol eden kiﬂisi olarak bildirir. Niteliklerine ya da s›n›flar›na
göre atanan lehdarlar için finansal kuruluﬂ ödeme günü geldi¤inde ya da lehdar elde
edilmiﬂ haklar›n› kullanmaya karar verdi¤inde lehdar›n kimli¤ini do¤ru ﬂekilde tespit
edebilmesini sa¤layacak ölçüde yeterli bilgiyi edinmelidir. Bunun gerçekleﬂmesi bir
durum de¤iﬂikli¤i say›l›r ve durum de¤iﬂikli¤i ile ilgili prosedürlerin uygulanmaya
ba¤lamas› gerekir.
Örnek: Bir pasif FOK olan (A) ﬂirketinin hisselerinin yar›s›na Bay (B) ve di¤er yar›s›na
ise (C) ﬂirketi sahiptir. Bu durumda Bay (B) ve (A) ﬂirketini (C) ﬂirketi arac›l›¤›yla dolayl›
olarak kontrol eden gerçek kiﬂiler kontrol eden kiﬂiler olarak de¤erlendirilir.

‹ncelemenin zamanlamas›
MADDE 67(1) Toplam hesap bakiyesi veya de¤eri 30/6/2017 tarihi itibar›yla 250.000 Dolar› aﬂan mevcut
kurum hesaplar›n›n incelenmesi 30/6/2019 tarihine kadar tamamlan›r.
(2) Toplam hesap bakiyesi veya de¤eri 30/6/2017 itibar›yla 250.000 Dolar› aﬂmayan ancak
2017 y›l›n› takip eden herhangi bir y›l›n son günü itibar›yla 250.000 Dolar› aﬂan bir mevcut
kurum hesab›n›n incelenmesi, toplam hesap bakiyesinin veya deﬂerinin 250.000 Dolar›
aﬂt›¤› y›l› takip eden takvim y›l› içinde tamamlan›r.
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Mevcut kurum hesaplar›na uygulanacak ek yöntemler
MADDE 68(1) Mevcut kurum hesab›na iliﬂkin ﬂartlarda, bildirim yapacak finansal kuruluﬂun hesapla
iliﬂkili kiﬂisel beyan›n ya da hesapla iliﬂkilendirilen di¤er belgelerin yanl›ﬂ veya güvenilmez
oldu¤unu bilmesine veya bilmesi için bir sebebi olmas›na yol açan bir de¤iﬂiklik meydana
gelmesi durumunda hesab›n durumu tekrar de¤erlendirilir. Bu de¤erlendirme için ilgili
takvim y›l›n›n veya di¤er uygun bildirim döneminin sonuna kadar veya finansal kuruluﬂun
durum degiﬂikli¤ini fark etmesinden itibaren 90 gün içinde, bu tarihlerden hangisi daha
sonra ise o tarihe kadar aﬂa¤›daki yöntemler uygulan›r:
a) Hesap sahibinin bildirimi zorunlu kiﬂi olup olmad›¤›n› tespit etmek için, kiﬂisel beyan
al›n›r ya da orijinal kiﬂisel beyan›n ya da belgenin do¤rulu¤unu destekleyen makul bir
aç›klama ile uygun oldu¤u hallerde belge al›n›r. Ayr›ca bu aç›klaman›n ve belgenin bir
kopyas› ya da buna iliﬂkin kay›t tutulur. Kiﬂisel beyan al›namad›¤› ve kiﬂisel beyan ya da
belgenin makul oldu¤unun do¤rulanamad›¤› hallerde hesap sahibi her iki ülke için (durum
de¤iﬂikli¤inden önce ve sonraki ülkeler) bildirimi zorunlu kiﬂi olarak de¤erlendirilir.
b) Hesap sahibinin finansal kuruluﬂ, aktif FOK veya pasif FOK olup olmad›¤›n› belirlemek
için ilave belge veya uygun hallerde kiﬂisel beyan al›n›r. Bunlar›n al›namamas› halinde
hesap sahibi pasif FOK olarak de¤erlendirilir.
c) Pasif FOK'u kontrol eden kiﬂinin bildirimi zorunlu kiﬂi olup olmad›¤›n› tespit etmek için,
kiﬂisel beyan al›n›r ya da önceden al›nan kiﬂisel beyan›n ya da belgenin do¤rulu¤unu
destekleyen makul bir aç›klama ile uygun hallerde belge al›n›r. Ayr›ca bu aç›klaman›n ve
belgenin bir kopyas› ya da buna iliﬂkin kay›t tutulmal›d›r. Kiﬂisel beyan al›namazsa ve
önceden al›nan kiﬂisel beyan ya da belgenin makul oldu¤u do¤rulanamazsa kontrol eden
kiﬂinin bildirimi zorunlu kiﬂi olup olmad›¤›n› tespit etmek için finansal kuruluﬂun
kay›tlar›nda bulunan ve 52 inci maddede aç›klanan göstergelere dayan›l›r.

Yeni kurum hesaplar› için durum tespiti
MADDE 69(1) Yeni kurum hesab›; bir veya daha fazla kuruma ait yeni hesab› ifade eder. Yeni kurum
hesaplar› aras›ndan bildirimi zorunlu hesaplar›n tan›mlanmas› amac›yla aﬂa¤›daki
yöntemler uygulan›r.
(2) Yeni kurum hesaplar›nda, hesap sahibinin aﬂa¤›daki kurumlardan oldu¤unu tespit etmek
amac›yla 70 ve 71 inci maddelerde aç›klanan inceleme yöntemler uygulan›r.
a) Bildirimi zorunlu kiﬂi niteli¤indeki kurum.
b) Bildirimi zorunlu kiﬂiler taraf›ndan kontrol edilen pasif FOK.

Kurumun bildirimi zorunlu kiﬂi olup olmad›¤›n›n belirlenmesi
MADDE 70(1) Hesap sahibinin mukimli¤ini tespit eden kiﬂisel beyan hesap aç›l›ﬂ belgelerinin bir parças›
olarak al›n›r ve 5549 Say›l› Kanun ve ikincil mevzuat› uyar›nca toplanan her türlü belge
dahil hesab›n aç›l›ﬂ›yla iliﬂkili olarak finansal kuruluﬂun edindi¤i bilgiler temelinde, bu
kiﬂisel beyan›n uygunlu¤u teyit edilir. Teyit iﬂlemi için finansal kuruluﬂun hesap aç›l›ﬂ›nda
al›nan bilgi ve belgeler d›ﬂ›nda ek belgeler talep etme yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
Teyit iﬂlemi 5549 Say›l› Kanun ve ikincil mevzuat› uyar›nca al›nan belgeler dahil olmak
üzere hesap aç›l›ﬂ›nda al›nan bilgiler ile sa¤lan›r.
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Kurumun bildirimi zorunlu kiﬂiler taraf›ndan kontrol edilen bir pasif
FOK olup olmad›¤›n›n tespiti
MADDE 71(1) Bildirim yapacak finansal kuruluﬂlar yeni kurum hesaplar›nda (70 inci madde uyar›nca
kendisi bildirimi zorunlu kiﬂi niteli¤inde olan kurumlar›n hesaplar› da dâhil olmak üzere),
hesap sahibinin, bildirimi zorunlu kiﬂiler taraf›ndan kontrol edilen bir pasif FOK olup
olmad›¤›n› tespit ederler. Pasif FOK'u kontrol eden kiﬂilerden herhangi birinin bildirimi
zorunlu kiﬂi olmas› halinde hesap bildirimi zorunlu hesap olarak de¤erlendirilir. Bu
tespitler yap›l›rken, bu f›kran›n (a) ila (c) bentleri aras›ndaki yönlendirmeler ﬂartlara göre
en uygun s›rayla takip edilir:
a) Hesap sahibinin bir pasif FOK olup olmad›¤›n›n tespiti: Bir hesap sahibinin pasif FOK
olup olmad›¤›n›n tespit edilmesi amac›yla bildirim yapacak finansal kuruluﬂun elindeki
veya halka aç›k bilgiler temelinde hesap sahibinin aktif FOK veya finansal kuruluﬂ (8 inci
maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde tan›mlanan bir yat›r›m kurumu olan fakat kat›l›mc›
ülke finansal kuruluﬂu olmayan bir finansal kuruluﬂ hariç) oldu¤unu makul olarak tespit
etmedi¤i sürece hesap sahibinin statüsünü tespit etmek amac›yla hesap sahibinden
kiﬂisel beyan› al›n›r.
b) Bir hesap sahibi kurumun kontrol eden kiﬂilerinin tespiti: Bir hesap sahibi kurumun
kontrol eden kiﬂilerinin tespiti amac›yla bildirim yapacak finansal kuruluﬂ, 5549 Say›l›
Kanun ve ikincil mevzuat› uyar›nca toplan›p saklanan bilgilere itibar edebilir. Bununla
birlikte tüzel kiﬂili¤i bulunmayan kurumlar›n kontrol eden kiﬂilerinin tespitinde bu
K›lavuzun 66 nc› maddesinde yap›lan aç›klamalar da dikkate al›n›r.
c) Pasif FOK'u kontrol eden kiﬂinin bildirimi zorunlu kiﬂi olup olmad›¤›n›n tespiti: Bir
pasif FOK'un kontrol eden kiﬂisinin bildirimi zorunlu kiﬂi olup olmad›¤›n›n tespit edilmesi
amac›yla bildirim yapacak finansal kuruluﬂ sadece hesap sahibinin veya söz konusu
kontrol eden kiﬂinin kiﬂisel beyan›na itibar edebilir.

Kiﬂisel beyan›n do¤rulu¤u
MADDE 72(1) Yeni kurum hesaplar›nda, bildirim yapacak finansal kuruluﬂun hesapla iliﬂkili kiﬂisel
beyan›n ya da di¤er belgelerin yanl›ﬂ veya güvenilmez oldu¤unu bilmesine veya bilmesi
için bir sebebi olmas›na yol açan bir durum de¤iﬂikli¤i meydana gelmesi durumunda,
68 inci madde hükmü uygulan›r.
Örnek: Finansal kuruluﬂun hesap aç›l›¤›nda ald›¤› kiﬂisel beyanda yer alan ve kurumun
mukim oldu¤unu beyan etti¤i adres, 5549 Say›l› Kanun ve ikincil mevzuat› çerçevesinde
al›nan belgede yer alan adres ile çeliﬂmekte ise, kiﬂisel beyan›n uygun oldu¤u teyit
edilemez ve beyan›n yanl›ﬂ oldu¤u de¤erlendirilir.

Durum tespiti yöntemlerinde tercih edilmesi baﬂkanl›k iznine ba¤l›
uygulamalar
MADDE 73(1) 30/6/2017 tarihindeki toplam hesap bakiyesi ya da de¤eri 250.000 Dolar ve alt›nda olan
mevcut kurum hesaplar›n›n incelenmesi, tan›mlanmas› ya da bildirilmesi gerekli de¤ildir.
Ancak takip eden herhangi bir y›l›n son günü itibar›yla toplam hesap bakiyesi veya
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de¤erinin 250.000 Dolar› aﬂmas› halinde, hesaplar incelemeye tabi olur. Eﬂik de¤er finansal
kuruluﬂun tüm mevcut kurum hesaplar›na uygulanabilece¤i gibi mevcut kurum hesaplar›n›n
aç›kça belirlenmiﬂ bir bölümüne de (örne¤in iﬂ kollar› itibar›yla) uygulanabilir. Bununla
birlikte hesap bakiyesine bak›lmaks›z›n tutulan tüm hesaplar›n incelenerek bildirimi
zorunlu hesaplar›n tespit edilmesi de mümkündür. Ancak, bu inceleme sonunda 250.000
Dolar ve alt›nda bakiyesi ya da de¤eri olan hesaplar Baﬂkanl›¤a bildirilmez.
(2) Hesaplar›n incelenmesi ve tan›mlanmas› s›ras›nda tercih edilmesi halinde;
a) Mevcut hesaplar için hâlihaz›rda var olan kurallar geçerlili¤ini korumakla birlikte, yeni
hesaplar için belirlenen durum tespiti yöntemleri mevcut hesaplar›n durum tespitinde
de uygulanabilir. Finansal kuruluﬂ bu tercihi tüm mevcut hesaplar için yapabilece¤i gibi
bu hesaplar›n aç›kça belirlenmiﬂ bir bölümü için de yapabilir.
b) Yüksek de¤erli hesaplar için belirlenen geliﬂmiﬂ inceleme yöntemleri ayn› zamanda düﬂük
de¤erli hesaplar›n durum tespitinde de uygulanabilir. Düﬂük de¤erli bir hesap sonradan
yüksek de¤erli hesap haline geldi¤inde geliﬂmiﬂ inceleme yöntemlerine tabi tutulur.
Ancak, düﬂük de¤erli hesaplara en baﬂtan geliﬂmiﬂ inceleme yöntemlerinin uygulanmas›
halinde ayn› hesab›n ikinci defa incelenmesine gerek kalmayacakt›r.
(3) Mevcut kurum hesaplar›nda, bildirim yapacak finansal kuruluﬂ taraf›ndan hesap sahibi
ile ilgili olarak standart endüstriyel kodlama sistemi kullan›larak yap›lan ve kuruluﬂun
kay›tlar›nda yer alan s›n›fland›rma, aﬂa¤›daki koﬂullar›n sa¤lanmas›› halinde kan›t
niteli¤indeki belge olarak kullan›labilir:
a) ‹lgili kay›t, finansal kuruluﬂun normal iﬂ ak›ﬂ›na uygun olarak, 5549 Say›l› Kanun ve ikincil
mevzuat› çerçevesinde ya da vergi mevzuat› d›ﬂ›ndaki di¤er mevzuat çerçevesinde
oluﬂturulmuﬂ olmal›d›r.
b) Finansal kuruluﬂ; bu tür bir s›n›fland›rman›n yanl›ﬂ ya da güvenilmez oldu¤unu bilmemeli
ya da böyle bir durumu bilmesini gerektiren bir sebep bulunmamal›d›r.
c) Finansal hesap, 30/6/2017 tarihinden önce s›n›fland›r›lm›ﬂ olmal›d›r.
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SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM
Di¤er Konular
Belge ve kay›tlara iliﬂkin muhafaza ve ibraz yükümlülü¤ü
MADDE 74(1) Durum tespiti yöntemlerinin uygulanabilmesi için izlenen ad›mlar, yap›lan iﬂlemler ile
dayanak olarak kullan›lan kan›tlara iliﬂkin kay›tlar finansal kuruluﬂlar taraf›ndan düzenli
olarak tutulur. Bu kay›tlar finansal kuruluﬂun Baﬂkanl›¤a bildirim yapmas› gereken dönemin
sonunu müteakip 5 y›l boyunca saklan›r ve yetkililerin talebi üzerine ibraz edilir.
(2) Kiﬂisel beyan formlar› Baﬂkanl›k taraf›ndan talep edildi¤inde ka¤›t ortam›nda ibraz
edilebilecek ﬂekilde muhafaza edilmelidir. Formlar elektronik olarak al›nd›¤›nda da ka¤›t
ortam›nda üretilebilmeli ya da telefon ile al›nd›¤›nda ses kayd› sa¤lanabilmelidir.
(3) Kan›t niteli¤indeki belgelerin as›llar›n›n muhafaza edilmesi gerekli olmay›p, bu belgelerin
onayl› nüshalar› veya fotokopileri muhafaza edilebilir. Bunun yan› s›ra finansal kuruluﬂlar›n
sadece incelenen belgelerin türü, belgenin incelendi¤i tarih ve varsa belgenin tarih ve
say›s›n› (pasaport numaras› vb.) belirtecek ﬂekilde kay›t tutmalar› da yeterlidir.

Uyumsuzluk ve yapt›r›m
MADDE 75(1) Baﬂkanl›k, bir hesab›n bildirimi zorunlu hesap kapsam›na girmesini önlemeye ya da bir
finansal kuruluﬂun bildirim yapmayacak finansal kuruluﬂ olarak de¤erlendirilmesini
sa¤lamaya yönelik iﬂlemler yürütüldü¤ü ya da bu yönde ayarlamalar yap›ld›¤›n›
de¤erlendirdi¤i hallerde, finansal kuruluﬂun bildirim yapacak finansal kuruluﬂ oldu¤una
ya da tutulan hesab›n bildirimi zorunlu hesap olarak de¤erlendirilmesine karar verebilir.
Bu durumda ilgili finansal kuruluﬂa karar yaz›l› olarak tebli¤ edilir.
(2) 213 say›l› Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi:
a) gerekli bildirimleri yapmayanlara,
b) eksik ya da yan›lt›c› bildirimde bulunanlara ve
c) bu bildirimler için belirlenen süre ve usule uymayanlara her bir bildirim için uygulan›r.
Finansal kuruluﬂlar kiﬂisel beyan vermeyi reddeden ya da yan›lt›c› kiﬂisel beyanda bulunan
kiﬂi ve kurumlara iliﬂkin kay›t tutar ve talep edildi¤inde bunlar› Baﬂkanl›¤a bildirir.
(3) Durum tespiti yükümlülükleri kapsam›nda finansal kuruluﬂlar›n hesap sahiplerinden
edindikleri form ve kan›t niteli¤indeki belgeler ile incelenen di¤er kay›t ve verileri Maliye
Bakanl›¤›'nca belirlenen sürelerde muhafaza ve ibraz mecburiyetine uymayanlara da ayn›
madde hükmü uygulan›r. Eksik ya da yan›lt›c› bildirimde bulunmalar› nedeniyle haklar›nda
özel usulsüzlük cezas› kesilenlere yeniden süre verilerek düzeltilmiﬂ bildirimi göndermeleri
tebli¤ olunur.
(4) Bilgilerin gönderildi¤i ülkenin yetkili makam›, yanl›ﬂ veya eksik bilgi aktar›m›na yol açm›ﬂ
bir hatan›n olabilece¤ini veya bildirim yapacak finansal kuruluﬂun bildirim ve durum
tespiti yükümlülüklerine uymad›¤›n› düﬂündü¤ünde durumu sebepleri ile birlikte yaz›l›
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olarak Baﬂkanl›¤a bildirecektir. Baﬂkanl›k, bildirimde aç›klanan hatalar› veya uyumsuzlu¤u
gidermek için iç mevzuat hükümlerini uygular. Böyle bir bildirim al›nd›¤›nda, hata yapan
finansal kuruluﬂa 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 93 ila 109 uncu maddeleri uyar›nca
tebligat yap›l›r. Tebligat› alan finansal kuruluﬂ Baﬂkanl›k taraf›ndan verilen sürede
düzeltilmiﬂ bildirimi Baﬂkanl›¤a gönderir.
(5) Bildiriminde eksiklik veya baﬂka bir hata oldu¤unu kendili¤inden fark eden finansal
kuruluﬂlar taraf›ndan, Baﬂkanl›¤a düzeltme bildirimi yap›l›r. Böyle bir durumda, finansal
kuruluﬂun düzeltilmiﬂ bildirimi, Baﬂkanl›k taraf›ndan ilgili ülkeye iletilir.
(6) Baﬂkanl›k, bu K›lavuzun finansal kuruluﬂlar taraf›ndan etkili bir ﬂekilde uygulanmas›n›
sa¤lar.

‹lan edilecek listeler
MADDE 76(1) Bildirim yap›lan ülke ve kat›l›mc› ülke listeleri Baﬂkanl›¤›n internet sitesinde yay›mlanarak
düzenli olarak güncellenecektir. Finansal kuruluﬂlar listelerin güncel versiyonu üzerinden
bildirimi zorunlu hesaplar›n› tespit etmekle yükümlüdürler. Listeler ilan edilene kadar
durum tespiti yöntemleri tüm yabanc› ülkeler göz önünde bulundurularak uygulanmal›d›r.
(2) Vergi kaç›rmak amac›yla kullan›lmas›nda düﬂük risk bulunan ve 3 üncü Bölümde
say›lan bildirim yapmayacak finansal kuruluﬂlarla benzer niteliklere sahip olan finansal
kuruluﬂlar için Baﬂkanl›k liste yay›mlayabilir.
(3) 5 inci Bölümde say›lan hesaplara benzer nitelikler taﬂ›yan, vergi kaç›rmak amac›yla
kullan›lmas›nda düﬂük risk bulunan hesaplar Baﬂkanl›k taraf›ndan istisna kapsam›ndaki
hesap olarak ilan edilebilir.

Çeﬂitli hükümler
MADDE 77(1) Trusteenin bildirim yapacak finansal kuruluﬂ olmas› ve trust›n tüm bildirimi zorunlu
hesaplar›na iliﬂkin bilgileri Baﬂkanl›¤a bildirmesi halinde trustlar bildirim yapmayacak
finansal kuruluﬂ olarak de¤erlendirilir.
(2) Nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesinin veya anüite sözleﬂmesinin gerçek kiﬂi lehdarlar›na ait
finansal hesaplar için alternatif yöntemler: Bildirim yapacak finansal kuruluﬂun lehdar›n
bildirimi zorunlu kiﬂi kapsam›na girdi¤ine yönelik do¤ru bir bilgiye sahip olmad›¤› ya da
bunu bilmesi için belli bir sebebi olmad›¤› sürece, bir nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesinin
veya anüite sözleﬂmesinin sahibi haricindeki ölüme ba¤l› menfaat edinen gerçek kiﬂi
lehdar›n›n bildirimi zorunlu kiﬂi olmad›¤› varsay›l›r ve bu tür bir finansal hesap, bildirimi
zorunlu hesap olarak de¤erlendirilmez. Bildirim yapacak finansal kuruluﬂ taraf›ndan
toplanan ve lehdar ile iliﬂkilendirilen bilgiler aras›nda düﬂük de¤erli mevcut bireysel
hesaplar için belirlenen göstergeler bulunuyor ise, lehdar›n bildirimi zorunlu kiﬂi oldu¤unu
bilmek için bildirim yapacak finansal kuruluﬂun bir sebebi bulundu¤u kabul edilir. Bildirim
yapacak finansal kuruluﬂun, lehdar›n bildirimi zorunlu kiﬂi oldu¤una dair do¤ru bir bilgiye
veya bu durumu bilmek için bir sebebe sahip olmas› halinde 51 ve 52 nci maddelerde
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belirtilen yöntemler izlenir.
(3) Grup nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesi veya grup anüite sözleﬂmesindeki bir üye menfaati
niteli¤indeki bir finansal hesap aﬂa¤›daki koﬂullar›n sa¤lanmas› hâlinde, çal›ﬂana/sigortal›ya
veya lehdara ödemenin yap›laca¤› tarihe kadar, bildirimi zorunlu hesap olarak
de¤erlendirilmeyebilir:
a) Grup nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesi ya da grup anüite sözleﬂmesi bir iﬂverene yönelik
düzenlenmiﬂ olmal› ve 25 ve daha fazla say›daki çal›ﬂan›/sigortal›y› kapsamal›d›r.
b) Çal›ﬂanlar/sigortal›lar menfaatlerine iliﬂkin sözleﬂme de¤erini alma ve çal›ﬂan›n öümü
halinde ölüme ba¤l› menfaat edinecek lehdarlar› belirleme hakk›na sahip olmal›d›r.
c) Herhangi bir çal›ﬂana/sigortal›ya veya lehdara ödenecek toplam tutar 1.000.000 Dolar›
aﬂmamal›d›r.
(4) Grup anüite sözleﬂmesi, yükümlülerin iﬂveren, ticaret birli¤i, iﬂçi sendikas› veya di¤er
birlik veya gruplar arac›l›¤›yla iliﬂkilendirilen gerçek kiﬂiler oldu¤u bir anüite sözleﬂmesini
ifade eder. Grup nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesi;
a) ‹ﬂveren, ticaret birli¤i, iﬂçi sendikas› veya di¤er birlik veya gruplar arac›l›¤›yla iliﬂkilendirilmiﬂ
gerçek kiﬂileri kapsayan ve
b) Grup üyesinin (veya üye s›n›f›n›n) yaﬂ, cinsiyet ve sigara al›ﬂkanl›¤› d›ﬂ›ndaki bireysel
sa¤l›k özelliklerine bak›lmaks›z›n belirlenen her bir grup üyesi (veya grup içerisindeki bir
s›n›f üyesi) için prim ödenmesini zorunlu k›lan bir nakdi de¤er sigorta sözleﬂmesini ifade
eder.
(5) Bir finansal kuruluﬂun bir kat›l›mc› ülkenin yetki alan›nda bulunmas›, yani kat›l›mc›
ülkenin o finansal kuruluﬂa bildirim yükümlülü¤ü getirebilmesi halinde o ülkede mukim
oldu¤u kabul edilir. Genel olarak bir finansal kuruluﬂun bir kat›l›mc› ülkede vergisel aç›dan
mukim oldu¤u durumda o ülkenin yetkisi alt›nda bulundu¤u ve bir kat›l›mc› ülke finansal
kuruluﬂu oldu¤u de¤erlendirilir. Bir trust›n finansal kuruluﬂ olmas› halinde bir kat›l›mc›
ülkede vergi amaçlar› bak›m›ndan mukim olup olmamas›na bak›lmaks›z›n, trusteelerden
birinin ya da daha fazlas›n›n o kat›l›mc› ülkede mukim olmas› halinde, trust o kat›l›mc›
ülkenin yetkisi alt›nda say›l›r. Bununla birlikte trust›n baﬂka bir kat›l›mc› ülkede mukim
olmas› sebebiyle, tuttu¤u hesaplar için CRS kapsam›nda bildirimi zorunlu hesaplara
iliﬂkin bildirilmesi gereken tüm bilgileri söz konusu di¤er kat›l›mc› ülkede bildirmesi hali
istisnad›r. Di¤er taraftan trust olmayan bir finansal kuruluﬂun vergi amaçlar› bak›m›ndan
mukimli¤i bulunmamas› halinde (örne¤in mali olarak ﬂeffaf say›lmas› ya da gelir vergisi
olmayan bir ülkede bulunmas› gibi bir sebeple) o kat›l›mc› ülkenin mevzuat›na uygun
ﬂekilde kurulmuﬂ olmas›, o kat›l›mc› ülkede etkin yönetim merkezi de dahil olmak üzere
yönetim merkezi bulunmas› ve kat›l›mc› ülkenin mali denetimine tabi olmas› ﬂart›yla o
kat›l›mc› ülkenin yetkisine tabi oldu¤u kabul edilir ve bu nedenle kat›l›mc›
ülke finansal kuruluﬂu say›l›r. Bu amaçla kat›l›mc› ülke terimi CRS’i uygulayan bir ülkeyi
ifade eder. Trust olmayan bir finansal kuruluﬂun iki ya da daha fazla kat›l›mc› ülkede
mukim olmas› halinde ise finansal kuruluﬂ, finansal hesaplar›n› tuttu¤u ülkedeki durum
tespiti ve bildirim yükümlülüklerine tabi olacakt›r.

