
Bu doğrultuda OECD standartları, Avrupa Birliği direktifleri, Almanya 
Federal Cumhuriyeti GwG, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kara Para 
Aklanmasının ve Terör Finansmanının Önlenmesi (FCPA) gibi kanunlara 
uyumsuzluk durumunda gerçek ve tüzel kişilerin, ciddi maddi cezalar, 
hürriyet kısıtlayıcı cezalar ve itibar kayıpları ile karşılaşma olasılıkları 
bulunmaktadır.

Almanya Federal Cumhuriyeti Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi 
Kanunu: Geldwäschegesetz (GwG)

Son hali 1 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Kara Paranın Aklanmasının 
Önlenmesi Kanunu (Geldwäschegesetz)”, Almanya Kanunları’na tabi olan 
veya Almanya sınırları içerisinde faaliyette bulunan tüm gerçek ve tüzel 
kişiler ile bu firmaların tüm ortaklıkları için bu kanunun uygulanmasını 
zorunlu kılmıştır.

GwG’nin tarafları kimlerdir?

• Toptan ve perakende satış yapan firmalar 

• Kredilendirme kuruluşları 

• Finansal servis sağlayıcıları

• Avukatlık firmaları 

• Sigorta firmaları 

• Kumarhaneler

GwG, kapsam dahilindeki taraflara hangi yükümlülükleri 
getirmektedir?

• Risk Yönetimi  

• İzleme  

• Eğitim hazırlanması ve düzenlenmesi

İşletmeniz siz farkında olmadan rüşvet, terörün finansmanı, 
kara paranın aklanması veya benzeri suçlara karışmış olabilir mi? 
Sonuçlarını biliyor musunuz?

Kara paranın 
aklanmasının 
önlenmesi, 
OECD ülkeleri, 
Avrupa Birliği ve 
Amerika Birleşik 
Devletleri başta 
olmak üzere 
ülkemizin de 
taraf olduğu 
kanunlar 
ile yasak 
kapsamına 
alınmıştır.

Geldwäschegesetz (GwG)

Suistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri 

Almanya Federal Cumhuriyeti Kara Paranın 
Aklanmasının Önlenmesi Kanunu



GwG kapsamındaki muhtemel ihtiyaçlarınız

• En iyi uygulamalar ile yapılacak GAP (var olan sistem 
ile gerekli durum) analizi  

• Müşterilerinizin, tedarikçilerinizin veya bayilerinizin 
işlemlerinin takibi  

• Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi (CRM) sistemi 
oluşturulması ve optimizasyonu

• Müşterilerin ve tedarikçilerin sözleşme gerekliliklerine 
göre durum belirleme (Due Diligence) 

• Şirket içinde uygulanmakta olan prosedür ve 
yönetmeliklerin GwG ile uyumlu hale getirilmesi 

• GwG eğitimleri hazırlanması ve düzenlenmesi

KPMG olarak size nasıl yardım edebiliriz?

GwG’ye uyum sürecinde danışmanlık 

• Almanya Federal Cumhuriyeti Kara Paranın 
Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na (GwG) uyum 
kapsamında, işletmenizde var olan iş tanımları ve 
politika-prosedürlerin, Almanya’da ve dünyada 
uygulanan en iyi örneklere göre revize edilmesi veya 
bu yapının oluşturulması

• “Müşterini Tanı” dokümantasyonunun geliştirilmesi, 
optimize edilmesi ve uygulanan en iyi örneklerden 
yola çıkılarak CRM Sistemi optimizasyonu 

• Kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik 
sistemlerin ihtiyaçlarınıza göre kurgulanması veya var 
olan iş akışlarının şekillendirilmesi

Soruşturma ve İncelemeler

• Şüphelenilen işlemlerin terörizmin finansmanı ve kara 
paranın aklanmasının önlenmesi açısından konunun 
uzmanları tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi

• Müşterilerinizin, bayilerinizin ve tedarikçilerinizin 
GwG kapsamında durum değerlendirmesi ve 
denetlenmesi

• Kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik 
mevzuat uygunluk denetimleri

Eğitim

• Kara paranın aklanmasının önlenmesi uygulamaları 
kapsamında şirket çalışanlarına ve yöneticilere 
yönelik tespit ve önleme eğitimleri

• GwG ve kara paranın aklanmasının önlenmesi 
eğitimleri

• Kara paranın aklanması özelinde çıkartılmış 
Türkiye ve diğer ülkelerdeki hukuki mevzuatlarının 
karşılaştırmasını içeren teknik eğitimler

“KPMG 2014 Global AML (Kara paranın aklanmasının 
önlenmesi) Araştırmasına göre; Kuzey Amerika’daki 
firmaların yüzde 56’sı, tedarikçi ve müşterilerinin 
KYC (Müşterini Tanı) bilgilerinin denetimi için uzman 
üçüncü firmalara başvurduklarını, yüzde 70’i ise 
AML düzenlemelerine ilişkin dönemsel olarak uzman 
kuruluşlardan eğitim aldıklarını belirtmişlerdir”.

KPMG’nin yerel uzmanlıklarını uluslararası perspektif 
ile harmanladığı farklı sektörlerden tecrübeli, 
sektörel hile ve suistimal tespit yöntemlerine hakim 
profesyonellerimize GwG ve/veya AML uygulamaları 
konusunda her türlü soru ve yorumlarınız için 
ulaşabilirsiniz.
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