
Muhabir Bankacılık 
İlişkileri
Muhabir Bankacılık İlişkilerinizde riskleri 
yönetmek ve en iyi uygulamaları hayata geçirmek 
için 3 temel süreç.



Riskten arındırmanın 
dezavantajı
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"İhtiyatlı ilişki yönetimi çözümün yalnızca  bir 
parçasıdır. Muhabir bankacılıkta yer alan 
muazzam işlem hacmi, finansal kurumların 
sistemi altüst eden ve meşru olanı 
marjinalleştiren gerçekten kötü aktörleri 
belirlemek için bir dizi yeni, veriye dayalı 
gözetim stratejilerini keşfetmesini 
gerektirecektir. işletmeler ve bireyler. " ~ PwC, 
Correspondence course: Analitik yoluyla ABD 
doları takas ve muhabir bankacılığı için bir 
gelecek planlamak

Küresel bir eğilim, dünyanın birçok küçük, 
gelişmekte olan bölgesinin finansal sistemini 
tehlikeye atıyor. Riskten arındırma olarak bilinen bu 
fenomen, birkaç yıldır büyümekte ve uluslararası 
finansal sisteme erişmek için muhabir bankacılık 
ilişkilerine en çok bağımlı olan ülke ve bankalara 
zarar vermektedir. 

Sorunlara ek olarak, uyumsuzluk için artan 
düzenlemeler ve cezalar, muhabir bankacılık 
ilişkilerini (CBR'ler) daha da riskli ve karmaşık hale 
getiriyor.

Bu ilişkiler önemli bir risk oluşturabileceğinden, 
birçok muhabir banka Muhabirlerini sonlandırmayı 
seçmektedir.

Bankacılık İlişkileri. Olumsuz tarafı? Davalı bankaların 
yabancı para birimine ve uluslararası finans sistemine 
erişimi genel olarak reddedildi ve çoğu (özellikle 
gelişmekte olan ülkeler) ciddi şekilde etkileniyor. 

Örneğin Belize'de, yalnızca iki finans kurumu şu anda 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankalarla Muhabir 
Bankacılık İlişkileri sürdürmektedir. Finansal sisteme 
erişimin azalması, daha az kolay izlenebilen gayri 
resmi para saklama ve transfer yöntemlerini önemli 
ölçüde büyütme potansiyeline sahiptir. Karayip 
finans endüstrisinin diğer alanlarında çalışanlar not 
aldı ve ilişkilerini proaktif olarak korumak için adımlar 
atmak zorunda kaldı.

Muhabir Bankacılık İlişkilerini 
kaydetmek için sahip olunması 
gereken üç AML süreci
Yanıt veren bankaların uyum için yalnızca minimum 
eşikleri karşılaması yeterli değildir. Riskli sayılmamalarını 
sağlamak için, davalı bankalar kara para aklamayı önleme 
(AML) uyum programlarını sürekli olarak güçlendirmek 
zorundadır. Yanıt veren bankalar, üç temel süreci 
iyileştirerek uyum programlarını daha güçlü ve daha 
sağlam hale getirerek Muhabirlerini yapabilirler.

Risk azaltmanın bir parçası olarak Bankacılık İlişkilerinin 
kesilme olasılığı daha düşüktür. Bu tanıtım belgesi, bu 
süreçleri ele alacak ve yanıt veren bankaların her birini 
nasıl benimseyip kullanabileceklerine dair somut 
ayrıntılar sağlayacaktır.



 

Temel süreç #1

Kapsamlı ilk 
katılım
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Sahadan ipuçları
Tipik olarak muhabir bankalar, KYC için gelişmiş durum 
tespiti (EDD) yürütüldüğünün doğrulanması yerine 
yalnızca onay gerektirir. Bununla birlikte, KYC 
verilerinin düzgün ve hatasız toplandığından emin 
olmak için, yanıt veren bankaların manuel veya 
elektronik bir doğrulama sürecine sahip olması gerekir. 
Muhabir bankalar, KYC süreci sırasında belirlenen 
sorunlardan haberdar edilmek isterler, bu nedenle 
yanıt veren bankaların toplanan bilgilerin doğruluğunu 
sağlamak için kontroller uygulaması gerekir. 

Örneğin Jamaika'daki Ulusal Ticaret Bankası (NCB), 
müşteriler hakkında bilgi toplamak ve doğrulamaktan 
sorumlu olacak ayrı personel atayarak bu zorluğa 
yaklaşmıştır.

Minimum  gereksinimleri 
sıkılaştırın
Temel uyumluluk gereksinimlerinin ötesine geçmek için, 
yanıt veren kurumlar, yardımcı programlardan ve diğer 
paylaşılan müşteri verileri kaynaklarından veri çekip 
inceleyerek muhabir bankalarla işbirliği yapmalıdır. 
Ayrıca gerekenden daha katı bir süreç uygulayabilirler.

Örneğin, yasalarca gerekli olmamakla birlikte, bankalar, 
müşterilerinin durum tespiti faaliyetlerinin bir parçası 
olarak, Dünya Bankası'nın, müşterilerin bir iş ilişkisinin 
veya işlemin nihai lehtar sahibinin kimliğini ve 
ayrıntılarını açıklayan imzalı bir form sunması yönündeki 
tavsiyesini benimseyebilirler. Bu beyanlar, form 
üzerinde kasıtlı olarak yanlış beyanda bulunduğu tespit 
edilen kişiler için cezai yaptırımların uygulanacağını 
belirtmek için yazılmalıdır.

Müşteriyle doğrudan bir ilişkisi olmadığı için 
muhabir bankalar , kapsamlı bir inceleme 
yapmak ve uygun KYC ( müşterinizi tanıyın ) 
süreçlerini takip etmek için yanıt veren 
bankalara  güvenir . Bu , müşteri kimliklerini 
doğrulamak için ekstra adımlar atmayı 
içerebilir ; eksik veya eksik müşteri verilerini 
tespit etmek için bir yazılım çözümü 
uygulamak ; ve müşterinin bilgileri veya 
koşulları değiştikçe güncellenen tanımlanmış 
ölçümlere dayalı olarak müşteri risk 
puanlarının hesaplanması ve sürdürülmesi.
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Katar Finans Merkezi Düzenleme Kurumu'ndan 
Muhabir Bankacılık İlişkileri için iyi uygulama 
örnekleri
Katar Finans Merkezi Düzenleme Kurumu kısa süre önce firmalara 
muhabir bankacılık hizmetleri için genel ilkeler ve en iyi uygulamalar 
hakkında rehberlik sağlamak için bir belge yayınladı. İşte iyi 
uygulamalar olarak gördükleri şeylerin bazı örnekleri.

Yanıt veren bankaların risk değerlendirmesi Müşteri katılımı
• Müşteri durum tespiti (CDD) süreci ve ilgili belgelerin

toplanması için açık sorumluluk atama.

Yanıtlayan hesaplarının sürekli izlenmesi

• Ülke  gibi  çeşitli  risk  faktörlerini  hesaba  katan
muhabir  bankacılık  risklerinin  düzenli  olarak
değerlendirilmesi ; mülkiyet  ve yönetim  yapısı ;
ürünler  ve  işlemler ; işlem  hacimleri ; pazar
segmentleri ; yanıtlayanın  AML  sistemlerinin  ve
kontrollerinin  kalitesi  ve  yanıtlayan  hakkında
bilinen herhangi bir olumsuz bilgi.

• İlişki  incelemelerinin  sıklığını  yönlendiren  risk
puanları.

• Devlet , sivil  toplum  kuruluşları  ve diğer  güvenilir
kaynaklardan kamuya açık bilgileri değerlendirin.

• Belirli bir ilişkinin risk derecelendirmesine göre
belirlenen dönemleri gözden geçirin, yüksek riskli
ilişkiler daha sık gözden geçirilir.

• Siyasi bağlantıları olan (Siyasi Açıdan Maruz Kalan
Kişiler veya KEP'ler) veya ilgili yaptırım
listelerinde bulunan bireyleri / kuruluşları
belirlemek için yanıtlayanların ve bağlantılı
bireylerin taramasının güncellenmesi.

• Yanıt veren ilişkilerinin gözden geçirilmesine ve
yüksek riskli ilişkilerin sürdürülüp
sürdürülmemesine veya çıkılacağına ilişkin
değerlendirmeye üst yönetim ve AML
personelinin dahil edilmesi.

• Uygun olduğu durumlarda, bir ilişkiyi sürdürme
veya bırakma konusunda karar vermeye yardımcı
olması için istihbarat raporlarının kullanılması.

• Bir müşterinin risk profilindeki önemli değişiklikler
ışığında geçici incelemeler yapmak.

• Daha büyük riskler sergileyen veya katılımcı hakkında
kamuya açık bilgilerin daha az olduğu yanıtlayıcılar için 
EDD.

• Müşteri ayrıntılarını anlamak için yeterli bilgi toplamak;
mülkiyet ve yönetim; ürünler ve teklifler; işlem hacimleri ve 
değerleri; müşteri pazar segmentleri; müşteri itibarı; AML 
kontrol ortamı gibi.

• KEP'leri belirlemek ve KEP'lerin ortaya çıkardığı riski
değerlendirmek için yanıt veren bankaların üst düzey 
yöneticilerinin, sahiplerinin ve kontrolörlerinin isimlerini 
taramak.

• CDD standartlarının banka genelinde tutarlı bir şekilde
gerekli standartlara uygun olmasını sağlamak için 
bağımsız kalite güvence çalışması.

• Yurtdışı düzenleyicilerle ve diğer ilgili kurumlarla
davalıların kendi ülkesindeki AML rejimini tartışmak.

• Denizaşırı düzenleyicilerle yapılan görüşmeler yoluyla
belirli iş alanlarında (örneğin, 'havale', vergi kaçırma, 
yolsuzluk gibi gayri resmi değer aktarımı) riski belirlemek.

• Yanıt veren bankaları AML sorunlarını tartışmak ve
CDD bilgilerini toplamak için ziyaret etmek veya onlarla 
görüşmek.

• Davalı firmalardaki yaptırımlara yönelik prosedürler
hakkında bilgi toplamak ve KEP'leri taramak ve 
tanımlamak ve yönetmek.

• Katılımcıların hesap etkinliğini izleme ve şüpheli
etkinliği bildirme süreçlerini anlama.

• Katılımcıların kendi Muhabir Bankacılık İlişkilerini nasıl
yönettiklerinin ayrıntılarını talep etmek.

• Yeni Muhabir için üst yönetim / komite imzası
Bankacılık İlişkileri ve mevcut olanların gözden

geçirilmesi.



 

Temel süreç #2
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Nihai  intifa  hakkının 
belirlenmesi

Muhabir bankalar, bir müşteri veya 
grubun nihai yararlanıcısının kim 
olduğunu bilmelidir; bununla birlikte
, mülkiyet yapıları daha karmaşık ve 
çok katmanlı hale geldikçe - bazen 
yasa dışı faaliyetlere katılan nihai 
intifa hakkı sahiplerinin (UBO'lar) 
kimliklerini gizlemek için bilinçli 
olarak yapılır. Ayrıca muhabir banka 
tarafından yapılan herhangi bir 
durum tespiti, kendisi ile nihai 
yararlanıcı arasındaki mesafe 
arttıkça seyreltilir.

Kazanan bir strateji

Gerçek hayat süreçleri

Kuruluşların Nihai Yarar Sahibi (UBO) söz konusu 
olduğunda kendilerini korumalarının en iyi yollarından 
biri, fayda sahiplerinin belirlenmesine yardımcı olan 
ve şirkete sundukları riski belirleyen kapsamlı, riske 
dayalı bir sürece sahip olmaktır. 

Bir risk belirlendikten sonra, çabaların yüksek riskli 
alanlara odaklanmasını sağlamak için uygun durum 
tespiti önlemleri, yani müşterinin dışındaki 
kaynaklardan ek bilgilerin elde edilmesinin gerekip 
gerekmediği belirlenebilir. Mülkiyet ilişkileri daha 
sonra düzenli olarak izlenebilir.

Bazı muhabir bankalar, Nihai Yarar Sahibi (UBO)''
nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 
önerilen% 25 eşiğinin altında kurulmasını 
istemektedir. Bazı yanıt veren bankaların AML 
uyum gerekliliklerinin bir parçası olarak, uygun 
şekilde tüm yararlanıcılar üzerinde durum tespiti 
kontrolleri tamamlanır.

Sahiplik ilişkileri, Refinitiv'in World-Check 
veritabanı gibi harici izleme listeleri dahil olmak 
üzere düzenli olarak izlenir. Ek olarak, NCB de 
dahil olmak üzere bazı yanıt veren bankalar, 
özellikle sınır ötesi işlemler gerçekleştirirken 
UBO'ları tanımlamak için gerekli özenin 
yapıldığını göstermek için doldurulması gereken 
özel formlar tasarladı.

Bu durumda, bireyler taranmalı ve aracı, işlemin 
kimin adına yapıldığını belirlemelidir. Mülkiyet 
yapılarının şeffaf olma eğiliminde olduğu Jamaika'
da, NCB, yapılar karmaşık ve katmanlı hale 
geldiğinde, özellikle bu katmanlardan bazıları, 
ilişkinin kurulduğu yer dışındaki yargı 
alanlarındaki kişileri içeriyorsa ve / veya korunur.

Bu önlemler henüz evrensel olarak kanunen 
zorunlu olmamakla birlikte, muhabir bankaların 
görmekle ilgilendiği yeni ortaya çıkan bir 
uygulamadır. Bunun gibi proaktif önlemler, güçlü 
bir AML uyum programına bağlılık 
gösterdiklerinden muhabir bankalar için özellikle 
güven vericidir.



• Does the Entity offer correspondent banking
services to domestic banks, allow domestic bank
clients to provide downstream relationships or offer
correspondent banking services to foreign Banks?

• What are the stored value instruments the Entity
provides; e.g., prepaid cards, e-wallet, government
benefit cards. Any other high-risk products
and services?

 

 

     
    

    

   
  

      
     

      
     

    
     

      
 

• Does the Entity's AML & CTF enterprise-wide
risk assessment (EWRA) cover the inherent risk
components including client, product, channel,
and geography?

• Does the entity's AML & CTF EWRA assess
how well controls are operating?
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Wolfsberg - Muhabir Bankacılık Durum 
Tespiti Anketi (CBDDQ)

Wolfsberg Grubu 2018'de Muhabir Bankacılık Durum Tespiti Anketini (CBDDQ) ve 
ilgili kılavuz materyalini güncelledi. CBDDQ'nun amacı, sınır ötesi ve / veya diğer 
yüksek riskli Muhabir Bankacılık Durum Tespiti için gelişmiş ve makul bir standart 
belirlemektir. Aşağıda anketteki bazı soruların bir örneği bulunmaktadır.

Varlık ve mülkiyet Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

İlkeler ve prosedürlerÜrünler ve servisler

AML, CTF ve yaptırımlar programı AML ,  CTF  ve  yaptırımlar  risk 
değerlendirmesi

KYC, CDD ve EDD
• Varlık, müşterinin kimliğini doğrular mı?
• Kuruluş, CDD'yi yürütürken aşağıdakileri toplayıp
saklıyor mu: beklenen faaliyet, işin veya istihdamın
niteliği ve ürün kullanımı.

• Kuruluşun, yeterli deneyime / uzmanlığa sahip
atanmış bir görevli, nakit raporlama, politikalar ve
prosedürler, risk değerlendirmesi, eğitim ve eğitime
sahip asgari AML, CTF ve yaptırım standartlarını
belirleyen bir programı var mı?

• Kuruluşun AML, CTF ve yaptırımlara uyum
programında kaç tam zamanlı çalışan var?

• Varlık, AML, CTF ve Yaptırımlar programının
herhangi bir bölümünü gerçekleştirmek için üçüncü
şahısları kullanıyor mu?

• Tam yasal / işletme adı, adres
• Tüzel kişinin kuruluş / kuruluş tarihi
• Sahiplik türü. Halka açıksa, adi hisse senetlerinin /
adi hisse senetlerinin öncelikli olarak listelendiği
borsalar.
• Kuruluş% 25'ten fazla hükümet mi yoksa devlete ait
mi?

• Kuruluş, rüşvet ve yolsuzluğu önlemek,
tespit etmek ve rapor etmek için (makul
şekilde) politika ve prosedürleri belgeledi
mi?

• Kuruluşun, kamu görevlileriyle etkileşime
ilişkin gelişmiş gereksinimleri içeren bir
politikası var mı?

• Kuruluşun politikaları ve prosedürleri ABD ve
AB standartlarına göre boşluklu mu?
• Tüzel Kişi, Bölüm 311 olarak belirlenmiş
kuruluşlar için hesap açmayı ve tutmayı
yasaklayan politikalara ve prosedürlere sahip mi?
• Çalışanlar tarafından tespit edilen olası şüpheli
faaliyetlerin nasıl yükseltileceğini ve
araştırılacağını belirtin.



 

 

 

Temel süreç #3
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Sınır ötesi işlemlerin 
taranması

Yasal engellerin kaldırılması

Eyleme geçirilen stratejiler

Sınır ötesi işlemlerin yürütülmesi söz 
konusu olduğunda, yanıt veren bankalar, 
her bir işlemi kapsamlı bir şekilde 
taradıklarını ve yüksek riskli bireyler ve 
gruplar için taradıklarını göstermelidir. 
Herhangi bir uyumsuz veya şüpheli 
işlemin işlenmek üzere muhabir bankaya 
gönderilmeden önce durdurulmasını 
sağlamak için işlemler gerçek zamanlı 
olarak taranmalıdır.

Yukarıya ve ötesine gitmek
Ankete katılan bankalar, ödeme mesajlarında kaynak 
ve yararlanıcı ayrıntıları için FATF’ın tavsiye ettiği 
standardı benimsemeyi düşünmelidir. Bu, şeffaflığı 
artırmaya hizmet eden ve muhabir bankaları 
rahatlatan tüm sınır ötesi banka havaleleri için tam  
kaynak ve yararlanıcı bilgilerinin kaydedilmesini 
içerir .

Ayrıca, işlemler aynı zamanda iyi kalite güvencesi, 
bir denetim izi sağlamak ve uyum ekibine uyarıları  
işaretlemek için otomatik bir sistem tarafından  
izlenmeli, böylece daha sonra incelenip 
düzeltilebilirler.

Bazı ülkelerdeki gizlilik yasaları, muhatap banka 
tarafından muhabir bankasına işlemlere, 
bunların oluşturucularına ve yararlanıcılarına 
ilişkin ek bilgilerin iletilmesini engelleyebilir.
Uluslararası Para Fonu (IMF), bu engellerin 
üstesinden gelmek için bir seçenek olarak yasal 
çerçevelerde yapılan değişikliklerin 
araştırılmasını önermektedir. IMF tarafından 
sağlanan bir örnekte, “Meksika makamları, 
Meksika'nın bankacılık gizliliği kanunlarından 
kaynaklanan bilgi paylaşımına yönelik önceden 
var olan yasal engelleri kaldırmak ve yerel 
bankaların belirli sınır ötesi işlemlere ilişkin 
belirli ek bilgileri kayıtlı yabancı muhabirle 
paylaşmasına izin vermek için düzenlemeler 
kabul etmişlerdir. bankalar ”.
Bazı durumlarda, gizlilik engellerini aşmak için 
gereken tek şey bankacılık sözleşmelerinin 
yeniden tasarlanmasıdır.

NCB, tüm tarafları ve ilgili işlemleri gerçek 
zamanlı olarak görüntüleyen otomatik bir 
sistem kullanır. Banka ayrıca aracıların işlemin 
kimin adına yapıldığını belirlemesini talep eder.

Muhabir banka, davalı bankanın işlemleri ve 
grupları aktif olarak izlemek için çözümler 
uyguladığını ve adımlar attığını gördüğünde, 
muhabiri riske atmaktan ziyade, muhatap 
bankayı kaliteli işi artırabilecek güvenilir bir 
ortak olarak görme olasılığı daha yüksektir.
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Sonuç: İlişkileri güvence altına almak ve ilerlemek

Küçük ve orta ölçekli finans kuruluşları muhabir 
bankacılık ilişkileri yoluyla döviz ve küresel finans 
piyasasına erişebilmelidir. Risk azaltma nedeniyle 
bu bağların kopmasını önlemek için, yanıt veren 
bankalar, muhabir bankaları için mümkün olan en 
az riski oluşturduklarından emin olmak için adımlar 
atmalıdır.

Bu teknik incelemede tanımlanan üç temel süreci 
iyileştirmek sadece Muhabir Bankacılık İlişkilerini 
korumakla kalmayacak, kuruluş için önemli faydalar 
sağlayacak güçlü bir uyum programı oluşturacaktır. 
Para cezaları ve cezalardan kaçınılabilir ve daha da 
güçlendirilmiş bir uyumluluk programı, risk azaltma 
müdahalesinin bir parçası olarak birleşme ve satın alma 
stratejilerinde de kullanılabilir.

CaseWare RCM Hakkında
CaseWare RCM Inc., bir finansal suç tespiti, önleme ve yönetim çözümü olan Alessa'nın üreticisidir. 
Bankacılık, sigorta, FinTech, oyun, üretim, perakende ve daha pek çok ülkede 20'den fazla ülkede 
konuşlandırmalarla Alessa, kuruluşların yüksek riskli faaliyetleri belirlemesi ve uyumluluk konusunda bir adım 
önde olması gereken tek platformdur. Alessa'nın kuruluşunuzun uyumluluğu sağlamasına, karmaşık 
dolandırıcılık planlarını tespit etmesine ve israfı, kötüye kullanımı ve kötüye kullanımı önlemesine nasıl 
yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.alessa.com adresinde bizi ziyaret edin.

Alessa hakkında daha fazla bilgi edinmek veya  bilgi 
almak için 

kagan.demirdoven@med-idea.com.tr 
adresinden bize ulaşın.




