
KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLERE YÖNELİK YENİ 
TEBLİĞ

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21) 
(“Tebliğ”), 17 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

 
 1. Tebliğ’in Önemi
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 
Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te 
(“Yönetmelik”) yüksek derecede riskli gruplara yönelik ilave 
tedbirler kapsamında “sıkılaştırılmış tedbir”ler 
uygulanmaktadır. Yönetmelik uyarınca söz konusu tedbirlere 
ek tedbirler belirlemeye Mali Suçları Araştırma Kurulu 
(“MASAK”) yetkili kılınmıştır.

Tebliğ ile, Mali Eylem Görev Gücü’nün teknik uyum 
değerlendirme kriterleri kapsamında belirlenen tavsiyeler 
çerçevesinde ,“kamusal nüfuz sahibi kişiler” MASAK 
tarafından ilk defa sıkılaştırılmış tedbir uygulanması gereken 
yüksek derecede risk grupları arasında tanımlanmıştır. 

 2. “Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi” Tanımı
Tebliğ’de tedbire tabi tutulacak “kamusal nüfuz sahibi kişiler”; 
• yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama 
yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst 
düzey gerçek kişiler ile 
• uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey 
yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler 
(“hep birlikte Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler” 
olarak anılacaktır.)
olarak tanımlanmıştır.

Öngörülen tedbirler, Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler’in eşleri, 
birinci derecede akrabaları ve bir çıkar veya amaç birlikteliği 
olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, 
nişanlılık, şirket ortaklığı veya şirket çalışanı olmak gibi her 
türlü sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikteki yakınları (hep 
birlikte “Yakın” veya “Yakınlar”) bakımından da 
uygulanacaktır.

 3. Tebliğ ile Yükümlülük Getirilen Gruplar 
Tebliğ uyarınca,  
• Finansal kuruluşlar (örneğin bankalar, ödeme kuruluşları, 
elektronik para kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri), 
• Finansal olmayan belirli iş ve meslekler (örneğin kıymetli 
maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu 
işlemlere aracılık edenler,  ticaret amacıyla taşınmaz alım 
satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,   finansal 
piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim 
kuruluşları veya belirli işler bakımından serbest avukatlar)
• Kripto varlık hizmet sağlayıcılar (birlikte “Yükümlüler” 
olarak anılacaktır.) 
müşterinin ya da gerçek faydalanıcının Kamusal Nüfuz Sahibi 
Kişi veya onun Yakın’ı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 
makul tedbirleri alma yükümlülüğü altındadır.

NEW COMMUNIQUÉ ON POLITICALLY EXPOSED 
INDIVIDUALS

The General Communiqué of the Financial Crimes 
Investigation Board (Sequence No: 21) ("Communiqué") 
entered into force upon its publication in the Official Gazette 
dated 17 November 2022.

 1.  Importance of the Communiqué
Within the scope of additional measures for high-risk groups in 
accordance with the Regulation on Measures Regarding the 
Prevention of Laundering Proceeds of Crime and the Financing 
of Terrorism ("Regulation"), in addition to the "enhanced 
measures", “enhanced measures” are implemented. As per the 
Regulation, The Financial Crimes Investigation Board ("FCIB") 
is authorized to determine the measures.

To fulfill the recommendations within the scope of the 
technical compliance assessment criteria of the Financial 
Action Task Force, FCIB has defined "politically exposed 
persons" as a high-risk group to which enhanced measures 
shall be applied for the first time with the Communiqué.

 2. Definition of “Politically Exposed Individuals”
The Communiqué defines "politically exposed individuals" as 
follows: 
• High-ranking real persons who have been entrusted with an 
important public office in the country or in a foreign country, 
either through election or appointment, and 
• Board members, senior executives, and other individuals 
holding equivalent positions in international organizations 
(collectively to be referred as “Politically 
Exposed Individuals ").

The foreseen measures shall also be applicable to the 
spouses, first-degree relatives, and close associates of 
Politically Exposed Individuals of any social, cultural, or 
economic nature, such as kinship outside of the first degree, 
fiancés, company partnerships, or company employees that 
may be considered as an association of interest or purpose 
(collectively "Relatives and Close Associates" or “RCAs”).

 3. Obliged Parties Imposed by the Communiqué
As per the Communiqué,  
• Financial institutions (e.g., banks, payment institutions, 
electronic money institutions, and asset management 
companies), 
• Certain non-financial businesses and professions (e.g., 
those who buy and sell precious metals, stones, or jewelry and 
those who act as intermediaries in these transactions; those 
engaged in the purchase and sale of real estate for trading 
purposes and those who act as intermediaries in such 
transactions; independent audit institutions authorized in audit 
financial markets; and freelance lawyers only with respect to 
certain fields), and
• Crypto asset service providers (collectively referred to as 
"Obliged Parties") 
are under the obligation to take reasonable measures to 
determine whether the client or the beneficial owner is a 
Politically Exposed Individual or an RCA of such.



İlgili Yükümlüler, Yönetmelik çerçevesinde uyum programlarını 
oluştururken, risk yönetimi faaliyetlerinin kapsamına, yabancı 
bir ülke tarafından seçilen veya atanan Kamusal Nüfuz Sahibi 
Kişiler’in belirlenmesine yönelik tedbirleri de dahil edeceklerdir.

MASAK tarafından Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin olarak 
uygulama rehberi de çıkarılabilecektir. Bu kapsamda, özellikle 
yükümlülükler kapsamında aşağıda da atıf yapılan üst 
seviyedeki görevlinin kim olduğu, makul tedbirlerin neler 
olabileceği yahut iş ilişkisinin sıkı gözetim altında tutulmasının 
iyi örneklerinin MASAK tarafından çıkarılacak uygulama 
rehberi içerisinde açıklanabileceği düşünülmektedir. 

 
 4. Alınacak Tedbirler
Yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan 
Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler ile veya Yakınlar’ı ile kurulan iş 
ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde;
• İş ilişkisi tesisini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da 
işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına 
bağlama,
• Bu kişilere ait veya işleme konu malvarlıkları ve fonların 
kaynağının tespiti için makul tedbirler alma,
• Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave 
kontrol gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini 
sıkı gözetim altında tutma 
yükümlülüğü altındadır.

İlaveten, Tebliğ ile hayat sigortası poliçesinin lehdarının veya 
gerçek faydalanıcısının Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi olup 
olmadığının belirlenmesi amacıyla, sigorta poliçesine bağlı hak 
ve alacakların en geç lehdara ödeme zamanında makul 
tedbirler alınması gerektiği de düzenlenmiştir. Bu yönüyle hayat 
sigortası ürün ve hizmetleri sağlayan şirketler için lehdar veya 
gerçek faydalanıcının Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi olup 
olmadığının tespitinde ilave bir değerlendirme yükümlülüğü 
altındadır.

Söz konusu yükümlülükler, Türkiye tarafından seçilen veya 
atanan ya da uluslararası kuruluşlarda görev yapan Kamusal 
Nüfuz Sahibi Kişiler veya Yakınlar’ı ile yapılan işlemin yüksek 
riskli olarak değerlendirilmesi durumunda da uygulanacaktır.

 5. Tedbirlerin Uygulanma Süresi
Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler’e ve Yakınlar’ına yönelik 
öngörülen tedbirlere bu kişilerin mevcut niteliklerini ve 
Yükümlüler’le iş ilişkilerini devam ettirdikleri sürece uyulması 
gerekmektedir. Buna ek olarak, Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler’in 
görevden ayrılmaları veya bu niteliklerini kaybetmeleri halinde, 
görevden ayrıldıkları veya bu niteliklerini kaybettikleri tarihten 
itibaren en az bir yıl süreyle uygulanmaya devam edecektir. 
Kendileriyle gerçekleştirilen işlemlerin ya da iş ilişkilerinin risk 
teşkil etmesi durumunda bu sürenin uzatılması da mümkündür.

 6. Yaptırımlar
Yükümlüler’in Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere riayet 
etmemeleri halinde Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanun (“Kanun”)  öngörülen cezalar uygulama alanı 
bulacaktır.

Buna göre, Kanun’da belirtilen eğitim, iç denetim, kontrol ve 
risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler yükümlülüğüne aykırı 
davranan Yükümlüler’e eksiklerin giderilmesi için en az 30 gün 
süre verilir. Verilen süre içinde eksiklikleri gidermeyen ve 

When establishing their compliance programs under the 
Regulation, the relevant Obliged Parties shall include 
measures to identify Politically Exposed Persons selected or 
appointed by a foreign country within the scope of their risk 
management activities.

The FCIB may also issue an implementation guide with respect 
to the implementation of the Communiqué. In this context, the 
identity of the senior official referred to within the scope of the 
obligations, as expressed below, determines what the 
reasonable measures may be or proper samples of keeping the 
business relationship under strict supervision can be explained 
in the implementation guide to be issued by FCIB.

 4. Measures to be Taken
Obliged Parties are under the obligation to:
• make the establishment of a business relationship, the 
maintenance of an existing business relationship, or the 
execution of a transaction subject to the approval of a senior 
official,
• take reasonable measures to identify the source of the 
assets and funds belonging to a Politically Exposed Individual 
or their RCAs, or subject to the transaction thereof, and
• keep the business relationship under strict supervision by 
increasing the number and frequency of oversight applied and 
identifying the types of transactions that require additional 
supervision
in business relations and transactions conducted with 
Politically Exposed Individuals elected or appointed by a 
foreign country or their RCAs,

In addition, it is also stipulated under the Communiqué that to 
determine whether the beneficiary or real beneficiary of a life 
insurance policy is a Politically Exposed Individual, at the latest, 
reasonable measures should be taken at the time of payment 
of the rights and claims under the insurance policy to the 
beneficiary. In this respect, companies providing life insurance 
products and services are under an additional assessment 
obligation to determine whether the beneficiary or real 
beneficiary is a Politically Exposed Individual.

These obligations shall also apply if the transaction is deemed 
to be at a high risk of being conducted with Politically Exposed 
Individuals who have been elected or appointed by Turkey or 
who are serving in international organizations or their RCAs.

 5. The Implementation Term of the Measures
These measures for Politically Exposed Individuals and their 
RCAs must be complied with as long as they maintain their 
current qualifications and business relations with Obliged 
Parties. Such measures will continue to apply for at least one 
year from the date of the Politically Exposed Person’s 
resignation or loss of her/his qualifications. This period is 
subject to extension if the transactions or business relations 
with them are deemed as risky.

 6. Sanctions
In the event of failure to comply with the obligations imposed by 
the Communiqué on the Obliged Parties, the penalties 
stipulated in Law No. 5549 on the Prevention of Laundering 
Proceeds of Crime (“Law”) shall be applicable.

Accordingly, Obliged Parties who fail to comply with the 
obligations stated in the Law regarding training, internal 
supervision, control and risk management systems, and other 
measures shall be given at least 30 days to cure deficiencies 
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gerekli tedbirleri almayan yükümlülere de 2022 yılı itibariyle 
681.000 TL idari para cezası uygulanması söz konusu 
olacaktır.

İdari para cezasının tebliği ile birlikte yazılı ihtar yapılarak 60 
günden az olmamak üzere yeni bir süre verilir. Bu süre 
sonunda da eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde verilen ilk 
idari para cezasının iki katı idari para cezası daha uygulanır. 
İkinci idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde 
eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde Yükümlüler’in 
faaliyetlerinin belli bir süre durdurulması, kısıtlanması veya 
faaliyet izin belgesinin iptaline yönelik tedbirlerin alınması için 
durum ilgili kuruma bildirilir.

Ayrıca, Kanun’daki yükümlülüklere uymayan sorumlu yönetim 
kurulu üyesine, yoksa üst düzey yöneticisine de yukarıda 
belirtilen ihtarlar yapılmak ve sürelere uyulmak koşuluyla 2022 
yılı için 170.250 TL idari para cezası verilecektir.

and to take the necessary measures. If the Obliged Parties do 
not cure these deficiencies or take the necessary measures 
then an administrative fine in the amount of TRY 681,000 shall 
apply to them for the year 2022.

Upon notification of the administrative fine, a new period of not 
less than 60 days is given in writing. If the deficiencies are not 
cured by the end of this period, an administrative fine twice the 
amount of the first administrative fine imposed shall be 
imposed. If the deficiencies are not cured within 30 days 
following the notification of the second administrative fine, the 
issue shall be notified to the relevant institution in order to 
suspend or restrict the activities of the Obliged Parties for a 
certain period of time or to cancel their activity permit.

In addition, an administrative fine of TRY 170,250 for the year 
2022 shall be imposed on the responsible board member, or in 
the absence of a responsible board member, the senior 
manager, who fails to comply with the obligations under the 
Law, provided that the above-mentioned notifications are made 
and the deadlines are complied with.

1 The term “politically exposed individual” does not cover the sphere of “kamusal nüfuz sahibi kişi” (“publicly exposed individual” in a
manner of literal translation) in a literal sense. Since the legislation has been brought into force within the scope of the technical
compliance assessment criteria of the Financial Action Task Force, we prefer to use the word “politically” instead of “publicly”.
Please note that “kamusal nüfuz sahibi kişi” covers bothpolitically key people and  high ranking public officials who do not have any
political presence.


