
BİLGİ NOTU 
(Finansal Grup Oluşumu) 

 
1. Konu 

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında 
Yönetmelik’te (Uyum Yönetmeliği) yapılan değişikliklerle mevzuatımıza “Finansal Grup” kavramı girmiş 
ve grup seviyesinde uygulanmak üzere birtakım yükümlülükler getirilmiştir.  

İşbu Bilgi Notu, finansal grup oluşumunda oluşan tereddütleri gidermek üzere hazırlanmıştır. 
 
2. Finansal Grup Tanımı ve Oluşumu 

Finansal grup 5549 sayılı Kanun’un 2(1)(ğ) maddesinde “Merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan 
bir ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan, Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar 
ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerinden oluşan grup” olarak 
tanımlanmıştır.  

Uyum Yönetmeliği’nin 3/A maddesinde ise finansal grubun mahiyeti düzenlenmiştir. Buna göre: 

 Bir ana kuruluş tarafından bir finansal kuruluşun; sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip 
olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu 
çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer 
hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması 
suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme 
ya da görevden alma gücünün elde bulundurulması,  finansal kuruluşun ana kuruluşa bağlı veya ana 
kuruluşun kontrolünde bulunduğunu gösterir.  

 Birinci fıkraya göre, merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı olan 
veya ana kuruluşun kontrolünde bulunan Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, 
acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimleri, finansal grubu oluşturur. Ana kuruluşun 
finansal kuruluş olması halinde kendisi, aksi halde ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde 
olan finansal kuruluşlardan biri ana finansal kuruluş olarak belirlenir. 

 
3. Finansal Grubun Oluşumuna İlişkin Çeşitli Senaryolar 

Yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde finansal grup oluşumunda dikkate alınması gereken bazı 
noktalar bulunmaktadır: 

 Merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı veya onun kontrolünde 
olan sadece Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar finansal grup oluşturabilir. Yurt dışında 
yerleşik finansal kuruluşlar gruba dahil olmazlar.  

 Yurt dışında yerleşik ana kuruluş, finansal kuruluş olsun veya olmasın, finansal gruba dahil 
olmaz.  

 Finansal grup oluşumu için aynı ana kuruluşa bağlı veya onun kontrolünde olan Türkiye’de 
yerleşik birden fazla finansal kuruluş olması gereklidir.  

 Finansal grubun tüm üyelerinin finansal kuruluş olması gerekir. Finansal kuruluş olmayanlar 
gruba dahil olmazlar. 

 Bir finansal kuruluş, birden fazla grupta yer alamaz. 
 
 
 
 



Aşağıdaki tablolarda ana kuruluşun merkezinin Türkiye’de veya yurt dışında olmasına ve niteliğinin 
finansal kuruluş olup olmamasına bağlı olarak finansal grup oluşumuna ilişkin çeşitli senaryolar 
gösterilmiştir. 
 
 
Ana Kuruluşun (A) Merkezi Türkiye’de ve Niteliği Finansal Kuruluş  

Ana Kuruluşa bağlı veya onun kontrolünde 
bulunan finansal kuruluşların bulunduğu yer 

Finansal Grup Oluşumu 

Türkiye 
Yabancı Ülke 

X Y 

 A (Ana Kuruluş) 

 B 

 C 

 D 

- - Ana Finansal kuruluş: Ana Kuruluşun (A) kendisi 
 
Grup Üyeleri: Ana finansal kuruluş A ile B, C ve D 
finansal kuruluşları 

 A (Ana Kuruluş) 

 B 

 C 

 D  Ana Finansal kuruluş: Ana Kuruluşun (A) kendisi 
 
Grup Üyeleri: Ana finansal kuruluş (A) ile B ve C 
finansal kuruluşları 

 A (Ana Kuruluş) 

 B 

 C  D Ana Finansal kuruluş: Ana Kuruluşun (A) kendisi 
 
Grup Üyeleri: Ana finansal kuruluş (A) ile sadece B 
finansal kuruluşu 

 A (Ana Kuruluş)  B  C Sadece 1 finansal kuruluş (Ana Kuruluşun kendisi) söz 
konusu olduğu için FİNANSAL GRUP OLUŞMAZ 

 
Ana Kuruluşun (A) Merkezi Türkiye’de ve Niteliği Finansal Kuruluş DEĞİL 

Ana Kuruluşa bağlı veya onun kontrolünde bulunan 
finansal kuruluşların bulunduğu yer 

Finansal Grup Oluşumu 

Türkiye 
Yabancı Ülke 

X Y 

 A (Ana Kuruluş) 

 B 

 C 

 D 

- - Ana Finansal kuruluş: B, C veya D’den herhangi biri 
olabilir (B olduğunu varsayalım) 
 
Grup Üyeleri: Ana finansal kuruluş (B) ile C ve D 
finansal kuruluşları 

 A (Ana Kuruluş) 

 B 

 C 

 D  E Ana Finansal kuruluş: B veya C’den herhangi biri 
olabilir (B olduğunu varsayalım) 
 
Grup Üyeleri: Ana finansal kuruluş (B) ile C finansal 
kuruluşu 

 A (Ana Kuruluş) 

 B 

 C  D Sadece 1 finansal kuruluş (B) söz konusu olduğu 
için FİNANSAL GRUP OLUŞMAZ 

 
Ana Kuruluşun (A) Merkezi Yabancı Ülkede ve Niteliği Finansal Kuruluş veya DEĞİL  

Ana Kuruluşa bağlı veya onun kontrolünde bulunan 
finansal kuruluşların bulunduğu yer 

Finansal Grup Oluşumu 

Türkiye 
Yabancı Ülke 

X Y 

 D 

 E 

 A (Ana Kuruluş) 

 B 

 C 

 F Ana Finansal kuruluş: D veya E’den herhangi biri 
olabilir (D olduğunu varsayalım) 
 
Grup Üyeleri: Ana finansal kuruluş (D) ile sadece E 
finansal kuruluşu 

 E  C 

 D 

 A (Ana Kuruluş) 

 B 

Türkiye’de yerleşik sadece 1 finansal kuruluş (E) 
olduğu için FİNANSAL GRUP OLUŞMAZ 



 
 
 
4. İç İçe Geçen Bağlılık ve Kontrol İlişkisi Durumunda Finansal Grup Oluşumu 

Bir ana kuruluşa bağlı veya onun kontrolünde bulunan bir kuruluşun kendisine bağlı veya kontrolünde 
bulunan finansal kuruluşlar bulunması, diğer bir ifadeyle iç içe geçen bir bağlılık ve kontrol ilişkisinin 
bulunması durumunda, finansal grup oluşumu yine yukarıda belirtilen temel kriterlere uygunluk 
çerçevesinde ele alınacaktır.  

 
 
Yukarıdaki ilişkide; 

 Türkiye’de yerleşik B ve C finansal kuruluşları, yurtdışında bulunan A ana kuruluşuna bağlı 
veya onun kontrolü altında bulunmaktadır.  

 B1, B2 ve B3 finansal kuruluşları B’ye; C1, C2 ve C3 finansal kuruluşları ise C’ye bağlı veya 
onların kontrolü altındadır.  

 Türkiye’de yerleşik D1 finansal kuruluşu, yurtdışında bulunan D’ye; D ise A’ya bağlı veya onun 
kontrolündedir.  

 
Bu ilişkide B ve C ile bunların altındaki finansal kuruluşlar ile D1’in bir finansal grup oluşturmaları 
beklenir. Bu finansal grupta B veya C ana finansal kuruluş olarak belirlenecektir. Kuşkusuz burada B ve 
C’nin A ya olan bağlılık ve kontrol ilişkisi doğrudan ortaya konulabilirken, D1’in A’ya dolaylı bağlılık 
ilişkisinin de tespit edilmesi gerekir.  


