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ÖZ 

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucu bireyler ve ülkeler arası 

ilişkilerin artmasıyla suç ve suç örgütleri de uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bu 

süreç karapara aklayıcılara da daha farklı araç ve imkanlar sunmuş ve onları sınır 

tanımaz hale getirmiştir. 

Karaparanın aklanmasında kurumlar ve ülkeler aracı olarak 

kullanılabilmektedir. Bu durum hem kurumlara, hem de ülkelere birçok olumsuzluklar 

getirebilmektedir. Ülkelerin ve kurumların ekonomik yapıları etkilenmekte, ekonomi 

üzerinde bir düzensizlik söz konusu olmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Karapara, karapara aklama, mali kurumlar 

 

THE ROLE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN STRUGGLING FOR BLACK 

MONEY LAUNDERING IN TURKEY 
 

ABSTRACT 

With the rapid improvements in information technologies and with increasing 

of the interpersonal and international connections, crime and crime organizations have 

gained an international character. This process has brought the different tools and 

opportunities to black money launderers. As a result of this, they became illimitable.  

In the laundering of black money, institutions and countries may be used as 

intermediary. This situation may bring lots of problems to institutions and countries. 

Economics of countries and institutions are being affected by these problems and there 

are disorders on the economy. 
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GĠRĠġ 

Yolsuzluk, rüĢvet, hırsızlık ve özellikle uyuĢturucu madde ticareti ve 

kaçakçılık gibi yasadıĢı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin artmasıyla birlikte 

yasadıĢı faaliyet-gelir zinciri ve suç ekonomisi ortaya çıkmıĢtır. Suç örgütlerinin 

elde ettiği karaparanın kaynağını meĢru gösterme faaliyetleri de “karapara 

aklama” iĢlemini meydana getirmektedir. 

Aklama ile uluslararası anlamda mücadelede BirleĢmiĢ Milletler, 

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluĢlar ve 

oluĢumlar karaparayla mücadele konusunda sözleĢme ve ilkeler geliĢtirerek 

yolsuzluk konusunda uluslararası kamuoyu oluĢturulması, yolsuzluğun 

azaltılması ve kurumlar arası iĢbirliğinin yaygınlaĢtırılmasına çalıĢmaktadırlar.  

Ülkemizde de aklama suçu ile baĢta bankalar olmak üzere diğer mali kurumlar 

aracı olarak kullanılabilmektedir. Dolayısıyla ülkemizde de karapara ile 

mücadelede yaĢanan süreç, ortaya çıkan geliĢmeler, yasal düzenlemeler vb. söz 

konusu olmaktadır.  

Karapara aklama suçu ile mücadele içinde olan mali kurumların rolünün 

ele alındığı çalıĢmada, ülkemizdeki mali kurumların aklama ile mücadeledeki 

rolleri incelenirken, kurumların daha etkin olmaları için alınması gereken 

önlemlerin neler olduğunun ortaya konulması gerekir. 

I. KARAPARA ve KARAPARANIN AKLANMASI  

Karaparanın aklanabilmesi için öncelikle suçtan kazanılan gelirin yani 

“karapara”nın elde edilmesi gerekir. Aklama kavramı ülkeden ülkeye farklı 

suçları ifade etmekle birlikte, esas olarak dünyanın her yerinde aklamanın 

kökeninde suç unsurunun varlığı söz konusudur. 

A. Aklama Kavramı ve Ortaya ÇıkıĢı  

Suç ile menfaat arasındaki iliĢki insanlık tarihi kadar eskidir. Tüm 

menfaatleri temsil edebilecek bir değerin, yani paranın bulunmasıyla bu iliĢki 

daha da somut bir hale gelmiĢtir. Örneğin, Asurlular’dan kalan ticari 

yazıĢmaları inceleyen bilim adamları, Anadolu’ya ihraç edilecek mallar 

nedeniyle devlete ödenecek vergilerden kurtulmak isteyen iĢ adamlarının sahte 

beyan vasıtasıyla gelirlerini kaçırdıklarını tespit etmiĢtir (Çelik vd., 2000:5).   

Aklama deyiminin, tanımsal olarak ortaya çıkmasının oldukça ilginç 

olduğu söylenebilir. 20. Yüzyılın baĢında Al Capone'la mücadele eden 

Amerikan Federal Yetkilileri, ünlü gangsterin suçtan, özellikle de içki 

kaçakçılığından elde ettiği geliri, sahip olduğu çok sayıdaki çamaĢırhanenin 

geliri gibi göstererek karaparanın meĢru elde edildiği izlenimini vermiĢtir. 

Buradan hareketle, çamaĢırhanelerden esinlenilerek “para yıkama” ve “para 

aklama” kavramı literatürde yer almaya baĢlamıĢtır (Uçar, 2006).  

Karapara kavramı dar ve geniĢ anlamda ifade edilebilir. Dar anlamda 

bakıldığında karapara, belirli bir suç veya birkaç farklı suçun iĢlenmesi sonucu 

elde edilmiĢ her türlü maddi değeri, geniĢ anlamda karapara ise, her türlü suçun 

iĢlenmesi sonucu sağlanan tüm maddi değer ve menfaatleri ifade eder 

(TaĢdelen, 2004:464). 
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Karaparanın aklanması eylemi; suç iĢlenmesi yoluyla elde edilen 

menfaat ve maddi değerlerin gayrimeĢru kaynaklarını ve elde ediliĢlerini 

gizlemek, yasal yollarla kazanıldıkları izlenimini vermek amacıyla çeĢitli 

yöntemler kullanılarak finansal sistemin içine katılması faaliyetidir (Gökbunar, 

2010:118).  

Dünya basınında ise karapara aklama kavramı ilk kez, Amerika’da 

siyasi bir skandal olarak anılan 1973-74 yıllarındaki Watergate skandalı ile 

ortaya çıkmıĢtır. 19 Nisan 1973 tarihli Tha Guardian gazetesi, Meksika’da 

Cumhuriyetçi Parti kampanyasında kullanılan 200.000 doların aklanmasını 

haberlerinde konu etmiĢ, böylece ilk kez aklama ifadesi yazılı basında 

kullanılmıĢtır (Çelik vd., 2000:5).   

B. Karapara Aklamanın AĢamaları ve Yöntemleri 

Karapara aklanması üç aĢamalı bir süreç içinde gerçekleĢtirilmektedir. 

Kirli bir çamaĢırın makinede yıkanmasından yola çıkılarak; 

 YerleĢtirme (Placement) aĢaması; çamaĢırın makineye atılması, 

 AyrıĢtırma (Layendering) aĢaması; çamaĢırın makinede 

yıkanması, 

 BütünleĢtirme (Integration) aĢaması; bu aĢama ise çamaĢırın 

temizlenmiĢ halde makineden çıkarılmasıdır. 

Aklamanın ilk aĢaması olan yerleĢtirme aĢaması suçtan elde edilen 

gelirin finansal sisteme entegre edildiği aĢamadır (Simser, 2006:295). Gelir ile 

yasadıĢı kaynağı arasındaki iliĢki bu aĢamada henüz kesilmemiĢtir. Aklayıcının 

paranın kaynağına iliĢkin yasal anlamda açıklayıcı bir gerekçesi olmadığından 

da bu aĢama aklayıcılar için en zor aĢamadır. Ancak yerleĢtirme aĢaması, 

Ģüpheli iĢlem bildirimlerine konu edildiğinde, aklama suçu ile mücadele eden 

birimler açısından tespit edilmesi ve de el konulmasının en kolay olduğu 

aĢamadır (MASAK, 2006:4). 

YerleĢtirme aĢamasında nakit formundan kurtulan paranın yasadıĢı 

kaynağından mümkün olduğunca uzaklaĢtırılarak, paranın izinin sürülmesini, 

bulunmasını ve yakalanmasını mümkün olduğunca imkansız hale getirmek 

amaçlanır. Paranın yasadıĢı kaynağından uzaklaĢtırılması amacıyla da 

karmaĢıklık, sıklık ve hacim açısından yasal iĢlemlere benzeyen bir dizi mali 

iĢlem yapılmaktadır. Böylelikle de denetim mekanizması aĢılmaya 

çalıĢılmaktadır (Ergül, 2008:183). 

BütünleĢtirme aĢamasında da amaç herhangi bir suçtan elde edilen 

kazancı Ģüphe uyandırmadan meĢru ekonomiye dahil edebilmektir (Aydın ve 

Yılmazer, 2007:266). Aklayıcı parayı normal bir Ģekilde ekonomiyle 

bütünleĢtirmeye çalıĢır. Bu parayla menkul veya gayrimenkul, hisse senedi vb. 

satın alabilir veya buna benzer yasal iĢlemler yapabilir. 

Karapara aklama yöntemleri açısından ise belirli bir sayı vermek 

mümkün değildir. Aklama yöntemleri bir ülkeden diğerine ve finansal 

sistemlerde kullanılan araçların çeĢitliliğine bağlı olarak değiĢtirilebilmektedir. 

Bu anlamda günümüzde yaygın olarak  kullanılan aklama yöntemleri Ģu Ģekilde 
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belirtilebilir (Çelik vd., 2000:83-84): Fonların fiziken yurtdıĢına kaçırılması, 

off-shore merkezleri, hayali Ģirketler, kumarhane ve gazinolar, alternatif havale 

sistemleridir.  

II. DÜNYA’DA KARAPARA AKLAMA 

Gerek dünyada, gerekse tek bir ülke içerisinde, karaparanın miktarı ve 

oranının ne kadar olduğuna, karaparanın kaynağı yasadıĢı faaliyetlerden elde 

edilen gelirler olması ve bu gelirlerin yasadıĢı ve gizli bir Ģekilde elde edilmesi 

nedeniyle tahminlerle ulaĢılmaktadır (Yetim, 2000:205). Dolayısıyla karapara 

miktarının net bir rakam olarak ifade edilmesi mümkün değildir. 

ABD Adalet Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten 

UyuĢturucuyla Mücadele Ġdaresinin yaptığı istatistiksel hesaplamalara göre 

dünyada her yıl yaklaĢık bir trilyon dolar paranın, yasadıĢı faaliyetlerden elde 

edildiği belirtilmektedir. Ayrıca yine, bu elde edilen miktarın yarısının 

uyuĢturucu ticaretinden diğer yarısının ise; fuhuĢ, adam kaçırma, silah ve organ 

ticareti gibi suçlar baĢta olmak üzere diğer yasadıĢı faaliyetlerden sağlandığı 

belirtilmektedir (Uyanık, 1996). Yine 1979’da karapara aklamada temel iĢlev 

gören off-shore merkez sayısı sadece 75 iken, günümüzde bu rakamın binlerle 

ifade edilmesi (Fabre, 2005:1), karapara miktarının daha da arttığını 

göstermektedir.  

Tablo: Karaparanın Boyutu ile Ġlgili Tahmin ve Hesaplamalar 

Tahmini Yapan Yıllar Hacim (ABD Doları) 

National Criminal 

Intelligence 

Service(NCIS; 

Washington D.C. 

USA) 

1998-2001-2003 1,3 trilyon-1,9 trilyon-2,1 

trilyon 

UN-Estimates (New 

York; USA) 

1994-1998 700 milyar-1 trilyon 

Ilöd Takats 2005 600 milyar-1,5 trilyon 

Raymond W. Baker 

(2007, 2005) 2002 

2002 1-1,6 trilyon 

M. D. Agarwal and 

Aman Agarwal 

2002 

2005 

500 milyar-1 trilyon 

2-2,5 trilyon 

The Economist 

(London) 

1997-2001 400 milyar-600 milyar 

Sam Kerry 1997 420 milyar-1 trilyon 

Michael Schuster 1994 500-800 milyar 

John Walker 1998 2,85 trilyon 

IMF (USA) 1996 500 milyar 

Kaynak: Friedrich Schneider, “Money Laundering and Financial 

Means of Organized Crime. Some Preliminary Empirical Findings”, CESifo 

Venice Summer Institute 2008 – Illicit Trade and Globalization Conference 14-

15 July 2008, s.10. 
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Tabloda bazı kurumların ve bu alanda çalıĢan bilim adamlarının 

aklamanın boyutu ile ilgili çalıĢmaları yer almaktadır. Rakamsal olarak aklanan 

karapara miktar, tahmini en düĢük 400 milyar dolar ile en yüksek 2,85 trilyon 

dolar arasında değiĢmektedir. Tabloda bir diğer dikkat çekilecek konu ise, 

çalıĢmalar farklı kiĢiler tarafından yapılmıĢ olmasına rağmen, rakamlara 

bakıldığında karapara miktarının azımsanmayacak büyüklükte olmasıdır. 

III. TÜRKĠYE’DE KARAPARA AKLAMA  

A. Aklama’nın Tarihçesi 

Türkiye’de ilk kez 1960’lı yılların ortalarında karaparanın sistemli 

olarak aklandığı tespit edilmiĢtir. Bu yıllarda yurtdıĢında çalıĢan Türk 

vatandaĢları yoluyla elde edilen gelirlerin, uyuĢturucu geliri olmasına rağmen 

iĢçi geliri gibi gösterilme yoluyla aklanmıĢtır. Aklanan rakam yaklaĢık 500 

milyon Alman Markı’dır (Yazıcı, 2008:156). 

1990’lı yıllar ve devam eden sürece bakıldığında arazi mafyası, çek-

senet mafyası gibi birçok yasadıĢı oluĢumlar ülkemizde sık sık gündeme 

gelmeye baĢlamıĢtır (Gökbunar, 2010:99). 2000’li yıllardan günümüze kadar 

gelen süreçte ise karapara ile mücadelede Mali Suçları AraĢtırma Kurumu
2
 

(MASAK) etkin bir rol üstlenerek aklanan miktarın azaltılması konusunda 

önemli çalıĢmalarda bulunmaktadır. Bu nedenle kurum yıllık faaliyet raporlarını 

yayınlayarak, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadeledeki giriĢim ve sonuçları 

kamuoyu ile paylaĢmaktadır.  

Ülkemizde suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik mücadele 

19.11.1996 tarihli 4208 sayılı “Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 

Kanun” ile yürürlüğe girmiĢtir (Karaal, 2009:123). Ancak zamanla gerek 

uluslararası alanda suç gelirlerinin aklanması ile mücadelede yeni standartların 

geliĢmesi, gerekse uluslararası ekonomik ve finansal iliĢkilerin önceki 

dönemlere göre çoğalması karapara aklama ile mücadelede yeni bir kanun 

ihtiyacını doğurmuĢ ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 

Hakkında Kanun 11.10.2006 tarihinde kabul edilmiĢ, 18.10.2006 tarihli ve 

26323 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir (www.e-

kanun.net).  

B. Aklanan Karaparanın Boyutu 

ABD Uluslararası Narkotik ve Kolluk Kuvvetlerinden Sorumlu 

Büronun yaptığı araĢtırmalar sonucunda Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlanarak 

Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır (International Narcotics Control Strategy Report: 

Money Laundering and Financial Crimes, 2008:453); “Türkiye’nin Ortadoğu ile 

Doğu Avrupa arasında bulunan önemli bir finans merkezi ve Güneybatı Asya 

                                                 
2 Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik çalıĢmalar yapmak, bu konuda alınması 

gereken önlemleri almak ve mücadele etmekle yetkili ve görevli bir kuruluĢ olan 

MASAK, 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının 

Önlenmesine Dair Kanun ile oluĢturulmuĢtur. MASAK, 17 ġubat 1997 tarihinde fiilen 

çalıĢmalarına baĢlamıĢtır (Detaylı bilgi için bkz: MASAK, MASAK Faaliyet Raporu 

2011, 2011, s.9). 
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uyuĢturucularının Avrupa’ya hareketinde önemli bir transit yol olduğu ifade 

edilmiĢtir. Ancak uyuĢturucu kaçakçılığı organizasyonları, Türkiye’de aklanan 

toplam fonların sadece bir kaynağını oluĢturduğu, aklamada kullanılan diğer 

suçların; kaçakçılık, sahte ürünler, dolandırıcılık, kalpazanlık, soygun olarak 

belirtilmiĢtir. Türkiye merkezli kaçakçıların, para ve bazı durumlarda ise altın 

üzerinden, banka transferleri ve yer altı bankacılık sistemi üzerinden Pakistan 

ve Afganistan’daki uyuĢturucu tedariklerine ödeme yaptıkları tahmin 

edilmektedir ve gelirlerin çoğu zaman BirleĢik Arap Emirlikleri, Pakistan ve 

diğer Ortadoğu ülkelerine transfer edilmektedir.” 

Rakamsal olarak bakıldığında ise aklanan karaparanın miktarı 

konusunda hiçbir zaman resmi bir makam herhangi bir açıklamada 

bulunmamıĢtır. Ancak tahmini olarak 1990’lı yıllarda birçok rakam dile 

getirilmiĢtir. Uyanık’ın yaptığı araĢtırmalara göre, Türkiye toprakları üzerinden 

transit olarak geçirilen uyuĢturucunun miktarı yılda 50 milyar dolardır. 

Ülkemizde bu geçiĢe aracılık eden yerli örgütlerin yüzde 5-7 pay aldıkları ise 

genel kabul görmüĢ bir orandır. Bu durumda Türkiye’de aklanan karaparanın 

asgari tabanının 3 milyar dolar civarında olduğu söylenebilir (Uyanık, 2006). 

Doktora çalıĢmasını karapara aklama suçu konusunda yapan 

Kocasakal’a göre, ülkemizde sadece uyuĢturucudan kaynaklanan karapara 

miktarı yılda 2,5-3 milyar dolardır. Kocasakal, yabancı kaynaklardaki bilgilere 

göre Türkiye üzerinden bir yılda geçen uyuĢturucu maddenin parasal değerinin 

50 milyar dolar olduğunu ifade ederek, Türkiye’deki aracıların uyuĢturucu 

iĢinden yüzde 5 ile yüzde 7 arasında komisyon aldıklarını, bunun da 2,5-3 

milyara denk gelen bir miktarda olduğunu belirtmektedir (Mercan, 2003). 

Mavral’a göre de, Türkiye’de karapara ve aklama faaliyetlerinin en az 

yarısı uyuĢturucu ticareti ile iliĢkilidir. Mavral, Türkiye’de kaçırılan 

uyuĢturucunun, yakalanan uyuĢturucudan en az 5-10 kat daha fazla olduğunu 

belirtmektedir. Türkiye’de uyuĢturucu ticareti, silah kaçakçılığı, beyaz kadın 

ticareti, oto kaçakçılığı ve hırsızlığı, insan kaçakçılığı, mafya üyelerine yapılan 

ödemeler, vergi kaçakçılığı ve bavul ticareti faaliyetlerinden elde edilen 

karapara miktarının ise yıllık olarak ele alındığında 39-59 milyar dolar arasında 

değiĢtiğini ifade etmektedir. Bu tutarların en az yüzde 1’inin aklandığı 

varsayılırsa 390-590 milyon dolar, en çok yüzde 80’inin aklandığı varsayılırsa 

31-47 milyar dolar tutarında karaparanın Türkiye’de aklandığı söylenebilecektir 

(Yetim, 2000:271). 

IV. KARAPARANIN AKLANMASI SÜRECĠNDE MALĠ ve 

DĠĞER KURUMLARIN ROLÜ 

Ülkemiz karaparanın aklanması ile mücadelede hem ulusal hem de 

uluslararası arenada aktif bir rol üstlenme çabası içerisindedir. Bu anlamda 

ülkemizdeki kurumlar da aklamaya karĢı mücadele içerisinde olarak, aklamanın 

önlenmesine karĢı çalıĢmalarda bulunmaktadırlar. 
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A. Bankalar ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi sürecinde bankaların 

kullanılması, Türkiye’de sürekli gündeme gelen bir durum olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Bu nedenle bankacılık sektörünün bu suçla mücadelede kendisini 

yenilemesi ihtiyacı ortaya çıkarak, sektörde uluslararası kurallar ve yabancı 

ülke mevzuatlarıyla paralellik arz eden yasal düzenlemelere gidilmiĢtir (Mavral, 

2003:399).  

Ülkemizde bankacılık sektöründe Mart 2012 itibariyle faaliyet gösteren 

banka sayısı 48’dir. Mevduat bankalarının sayısı 31, kalkınma ve yatırım 

bankaları sayısı 13 ve katılım bankalarının sayısı ise 4'tür. Mevduat 

bankalarından toplam 3 tanesi kamu sermayeli, 11 tanesi özel sermayeli ve 16 

tanesi de yabancı sermayeli bankadır (www.tbb.org.tr).  

Bankalar aklama faaliyeti kapsamında nezdinde açılan ve hesap 

sahiplerinin kimliklerinin belirli olmadığı birçok durumla karĢılaĢmaktadır. Bu 

gibi durumlarla mücadelede bankaların mevzuatlarında isimsiz hesap ve gizli 

hesap uygulamalarını yasaklamaları, yine bankaların sır saklama 

yükümlülüğünün, karapara aklanmasının önlenmesi yönünden bankalardan 

bilgi alınmasını sağlayacak Ģekilde sınırlandırılması gibi düzenlemelerle 

bankaların karapara aklama sürecinde kullanılmasının engellenmesi 

hedeflenmektedir (Mavral, 2003:399).  

Karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine 

dair ülkemiz mevzuatı, önceki bölümlerde de belirtildiği üzere Türkiye’nin taraf 

olduğu uluslararası sözleĢme ve giriĢimler kapsamında, ülkemizde her banka 

uluslararası bankacılık alanında Türk bankacılık sektörünün yapısı dikkate 

alınarak kendi standartları karĢılayacak Ģekilde kendi politika, prosedür ve 

kontrol yöntemlerini yazılı olarak oluĢturmuĢlardır.  

OluĢturulan bu prosedürler çerçevesinde karapara ile ilgili Ģüpheli bir 

durumunda süreç Ģu Ģekilde iĢlemektedir (MASAK, 2006:35): Öncelikle 

bankada yapılan iĢlem, iĢlemin Ģüpheli olduğunu fark eden veya buna kanaat 

getiren banka görevlisinin Ģüpheli iĢlem bildirimi formunu doldurup, her 

bankanın bünyesinde aklama suçu ile doğrudan mücadele için yetkilendirdiği 

uyum görevlisine durumu aktarması ile baĢlar. Ġzleyen süreçler uyum 

görevlisinin yapacağı değerlendirmelere bağlı olarak devam eder ve gerektiği 

hallerde Ģüpheli durum MASAK’a bildirilir. ġüpheli iĢlemin tespit edildiği tarih 

ile MASAK’a bildirilmesi, uyum görevlisinin konuyla ilgili değerlendirmesi de 

dahil bunların tümü en fazla 10 gün içinde gerçekleĢmelidir. Gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde ise süreç daha da hızlı yürütülerek ilgili konu savcılığa 

da bildirilir.  

Düzenlemelerin hem daha iyi uygulanması hem de aklama ile daha 

etkin bir mücadele için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve MASAK tarafından 

ortak bir platform ile TBB-MASAK ÇalıĢma Grubu oluĢturulmuĢtur. Grup 

aklama ile mücadele için kurumlar arası ortak çalıĢmalar yürütmektedir. 

Bunlardan biri olan Eylül 2005 tarihindeki çalıĢmada, FATF Tavsiyeleri, Basel 
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Bankacılık Denetim Komitesi çalıĢmaları ve Avrupa Birliği ülkelerinin 

bankacılık uygulamalarına paralellik sağlanması amacıyla ülkemizdeki bankalar 

için “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin 

Önemi ve Türk Bankacılık Sisteminde Uygulama Kılavuzu” hazırlanmıĢtır 

(TBB-MASAK, 2007:60). 

TBB-MASAK ÇalıĢma Grubu aracılığıyla düzenli olarak 

gerçekleĢtirilen eğitim, uygulama ve düzenlemeler kapsamında Ģu sonuçlara 

ulaĢılmıĢtır (Civil, 2010:54); 

 1998-2006 arasında toplamda 42 örgün eğitim faaliyeti gerçekleĢtirilmiĢ 

ve bu çerçevede 3.700 bankacı eğitim almıĢtır, 

 Aynı dönemde, TBB internet sitesinden uzaktan eğitim ile yaklaĢık 

2.700 sitedeki eğitimden faydalanmıĢ ve toplam 6.400 kiĢiye net 

aracılığıyla eğitim imkanı sunulmuĢtur, 

 2008-2009 döneminde, rutin olan örgün ve uzaktan eğitim 

faaliyetlerinin yanı sıra, bölgesel anlamda da seminerler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yine 10 ilde, toplam 13 seminer gerçekleĢtirilmiĢ, 

1.400’den fazla bankacıya eğitim verilmiĢtir, 

 Son olarak 2010 yılında, mevzuattaki değiĢiklikler ile aynı boyutta, 

büyük ölçüde güncellenen Para Aklama Suçu ile Mücadele Uzaktan Eğitim 

Modülü, sadece uygulamacılara değil, tüm kamuoyunun kullanımına 

ücretsiz olarak açılmıĢtır. Yine kurumlar da kendi eğitimleri için bu modülü 

çalıĢanlarına ücretsiz kullanma imkanı getirmiĢtir. MASAK BaĢkanlığının 

sürekli izlediği ve güncellediği eğitimi, 6 aylık bir süre içinde 12 yükümlü 

finansal kuruluĢ kendi eğitim ihtiyaçları için yüklemiĢtir. Bundan da 9.000 

kiĢi faydalanmıĢtır, 

 Yine grup tarafından dünyadaki iyi uygulamaları sektöre tanıtmak ve 

açıklamak amacıyla, “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin 

Finansmanıyla Mücadelenin Önemi Hakkında Kılavuz” adlı bir kitap 

hazırlanmıĢ ve bankalara dağıtılmıĢtır,  

 Mevzuattaki değiĢiklikler ve uygulamaları hakkında kamuoyunu ve 

yükümlüleri bilgilendirme amacıyla broĢür, kitapçık bastırılmıĢ ve 

konferanslar düzenlenmiĢtir, 

 Bankalarımızın uyum müdürlüklerinin yapısı, bankaların genel 

organizasyon Ģeması içindeki yeri, kullanılan yazılımlar vb. konularda iki 

defa anketle bu alandaki geliĢmeler izlenmiĢtir, 

 Bankalar arasında uygulama birliği amacıyla, uygulamalar, tereddütlü 

hususlar, altyapı sorunları gibi konularda, MASAK’tan görüĢ alma ve 

bunların bankalar arasında yayılımının sağlanması faaliyetleri düzenli 

olarak yürütülmüĢtür ve yürütülmektedir, 

 Bir TBB yayını olan Bankacılar Dergisinde, suç gelirlerinin aklanması 

ve terörizmin finansmanıyla mücadele ile ilgili hakemli makaleler 

yayımlanmıĢ ve bunları içeren özel sayılar da yayınlanmıĢtır.  
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B. Sigortalar ve Bireysel Emeklilik ġirketleri 
Türkiye’de sigorta sektörü geliĢmekte olan önemli bir sektör olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Sektörde sigorta Ģirketleri, reasürans Ģirketleri, sigorta 

aracıları (sigorta acenteleri, brokerler), aktüerler ve sigorta eksperleri 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda sektör, önemli bir istihdam alanı 

oluĢturarak 50 binin üzerinde kiĢiye istihdam sağlamaktadır (Çelikkol, 

2010:73). 

Rakamsal verilere bakıldığında Ekim 2010 tarihi itibariyle ülkemizde 

62’si sigorta, 2’si reasürans olmak üzere toplam 64 Ģirket mevcuttur. Aktif 

olarak ise toplam 58 sigorta ve 1 reasürans Ģirketi faaliyette bulunmaktadır. 58 

sigorta Ģirketinden 52’si özel, 6’sı kamu Ģirketidir; bunların 45’i Türkiye’de 

kurulu yabancı ortaklı Ģirkettir. Söz konusu Ģirketlerin 9’u hayat, 14’ü 

hayat/emeklilik, 35’i hayat-dıĢı Ģirket olarak faaliyet göstermektedir 

(www.tsrsb.org.tr). 

Ülkemizde sigorta Ģirketleri ve bireysel emeklilik Ģirketlerine 

bakıldığında ise, bu kurumlar da “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” 

çerçevesinde müĢterinin tanınması gibi süreçleri gerçekleĢtirerek müĢteri ile 

sürekli anlamda iĢ iliĢkisi içerisine girerler. Bu kapsamda sürekli iĢ iliĢkisi ile 

anlatılmak istenen, yükümlü ile müĢteri arasında hayat sigortası veya bireysel 

emeklilik gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru 

taĢıyan iĢ iliĢkisidir. Bu kapsamda, MASAK 5 Sıra No’lu Tebliğ, bölüm 

2.2.7’de emeklilik sözleĢmeleri, emeklilik planları ve hayat sigortası 

sözleĢmelerinde müĢterilerden kimlik tespiti gerektiren iĢlemler Ģu Ģekilde 

belirtilmiĢtir: “Emeklilik sözleĢmeleri ve çalıĢanlara ücretlerinden kesinti 

yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile bir yıl içinde 

ödenecek prim tutarı toplamı ikibin veya tek primli olup prim tutarı beĢbin 

TL’nin altında olan hayat sigortası sözleĢmelerine iliĢkin iĢlemlerde 

yükümlüler; kimlik tespitiyle iĢlem yapabilirler”.  

MASAK 5 Sıra No’lu Tebliğ’in “4. Sigorta Sektörüne ĠliĢkin Tipler” 

baĢlıklı bölümünde sigorta ve emeklilik iĢlemlerine dair aĢağıdaki Ģüpheli iĢlem 

tipleri ise Ģöyledir: 

 MüĢterinin kendi hesabıyla ilgisi olmayan ve kendi kiĢisel hesabından, 

baĢkasının hesabına çek keĢide ederek açıkça ilgisiz olan üçüncü bir taraf 

adına sigorta poliçesi satın almayı önermesi veya sigorta tazminatının, yine 

alakasız bir tarafın hesabına transfer edilmesi. Yine ilgisiz olduğu bariz 

olan üçüncü tarafın lehdar olması için değiĢiklik talep etmesi,  

 Hayat sigortası ya da emeklilik sigortası poliçesinin primlerinin müĢteri 

tarafından yüksek miktarda ve nakit olarak ödemesi,  

 Küçük miktarlı olarak ve de düzenli ödemeye dayalı poliçe ödeyen 

müĢterinin, aniden ve ortada olağanüstü bir geliĢme yokken peĢin ödeme ile 

önemli ölçüde büyük poliçe satın alma teklifinde bulunması, 
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 MüĢterinin, herhangi bir makul bir nedeni olmaksızın, poliçenin 

vadesinden önce geri ödenmesini ya da üçüncü bir kiĢi lehine ödemenin 

yapılmasını istemesi,  

 Poliçedeki ödemenin, riskli değerlendirilebilecek ülkede yerleĢik bir 

banka hesabından Elektronik Fon Transferi (EFT) aracılığıyla yapılması,  

 MüĢterinin yaĢı ve sağlık durumunun elveriĢli olmamasına rağmen 

emeklilik planı veya hayat sigortası sözleĢmesi için baĢvuruda bulunması,  

 MüĢterinin kendi iĢ alana ile ilgisi olmayan bir riski sigorta ettirmek 

için baĢvuruda bulunması, 

 MüĢterinin baĢka Ģirketlerden de poliçeleri olduğunun tespit edilmesi ve 

de bu durumun esasen müĢterinin mali profili ile uyumsuz olması,  

 Yüksek miktarlı düzenli geri ödemeler talep edilmesi ve fakat bu 

durumun müĢterinin genel durumu ve düzenli geliriyle bağdaĢtırılamaması.  

C. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 

Ülkemizde Merkez Bankası’nın asli görevi, fiyat istikrarının korunması 

olmakla beraber, banka, para politikasının yürütülmesi ve para basımı 

yetkilerine sahiptir. 

 Merkez bankaları, pek çok ülkede mali sistemin denetim yetkisine de 

sahip olarak sistemi denetlemekle görevlidir. Bu bağlamda, denetim fonksiyonu 

gereği karaparanın aklanmasının önlenmesinde de önemli bir rol 

üstlenmektedirler. Yine bazı ülke merkez bankaları,  aklama ile mücadelede tam 

yetkiye sahip olurken, bazı ülke merkez bankalarının ise sınırlı anlamda 

yetkilere sahip veya suç gelirleriyle mücadelede özel bir görev ve yetkisi 

olmadığı görülmektedir (YeĢildalı, 2000:1).  

Ülkelerin merkez bankaları bu konuda karĢılaĢtırılarak incelendiğinde; 

Ġrlanda Merkez Bankası tarafından gerçekleĢtirilen gözetim ve denetim 

faaliyetlerinin, mali sektörde karaparayla mücadele tedbirleri bakımından 

sağlam bir temel oluĢturduğu söylenebilir. Mücadelenin “The Irısh Bankers 

Federation” (Ġrlanda Bankacılar Federasyonu), “The Irish Insurance Federation” 

(Ġrlanda Sağlık Federasyonu) gibi mali sektör kuruluĢlarınca sağlanan destekle 

daha da güçlü hale geldiği gözlemlenir. Hollanda Merkez Bankası ise kredi ve 

yatırım kuruluĢları ile döviz büfeleri üzerinde denetim yetkisine sahiptir; aynı 

zamanda banka, bu kuruluĢların yönetim ve idari yapısını kontrol ederek ilgili 

kuruluĢların karaparayla mücadelede yeterli önlem almalarını, yükümlülüklerini 

yerine getirmelerini sağlar. Yine Yunanistan Merkez Bankası’nın da bankalar, 

leasing ve factoring Ģirketleri, döviz büfeleri gibi kuruluĢlar üzerinde denetim 

yetkileri mevcuttur (Mavral, 2003:393-394).  

Konuya TCMB açısından baktığımızda, TCMB aklamanın önlenmesine 

iliĢkin 4208 Sayılı Kanun’un hazırlık çalıĢmalarında aktif bir rol almıĢtır; ancak 

günümüzde karaparayla mücadelede özel bir görev ve yetkiyle donatılmamıĢtır. 

Mevzuat doğrultusunda banka sadece, MASAK tarafından istenecek bilgi ve 

belgeleri vermekle yükümlü sınırlı bir yetkiye sahiptir (YeĢildalı, 2000:1). 
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1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 4.II/d maddesinde de 

TCMB’nin, sadece kendi alanına giren, ilgili konularda bankaların mali 

yapılarını izleme yetkisi verilmiĢtir. Yine incelemeler sırasında veya sonrasında 

karaparaya yönelik bir iĢlemden Ģüphelenilmesi halinde Bankamızın da diğer 

kurumlar gibi MASAK BaĢkanlığı'na bildirimde bulunma sorumluluğu 

mevcuttur (www.e-kanun.net). 

D. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Sermaye Piyasası Kurulu, ülkemizde tasarrufların menkul kıymetlere 

yatırılarak halkın iktisadi anlamdaki kalkınmaya etkin ve yaygın bir Ģekilde 

katılmasının sağlamakla görevlidir. Kurul, piyasanın güven, açıklık içinde, 

tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek 

amacıyla 1981’de çıkan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun vermiĢ 

olduğu görevleri yapmak ve kanunun verdiği yetkileri kullanmak üzere 

oluĢturularak faaliyetine baĢlamıĢtır (SPK, 2005:1).  

Kurulun vizyonuna bakıldığında, sermaye piyasasının güvenli, adil, 

Ģeffaf ve etkin iĢlemesini sağlamak iken, uluslararası norm ve geliĢmeler 

ıĢığında değiĢen piyasa ihtiyaçlarını karĢılayan, hesap verilebilir düzenleme ve 

denetleme yapmayı kendisine misyon edinmiĢ ve ulusal ve uluslararası alanda 

öncü, dinamik ve saygın hale gelmektir (SPK, 2006:1).  

Ülkemizde Sermaye Piyasalarında karapara ile mücadelede için esas 

alınan Ģüpheli iĢlem tipleri de MASAK 6 No’lu tebliğde Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır 

(www.masak.gov.tr):  

 MüĢterinin, yaptığı iĢlemlerden kar amacı gütmüyormuĢ, yatırımlarının 

riskini ve maliyetlerini umursamaz gibi görünür izlenimi vermek. Yine 

mantık dıĢı ve zararla sonuçlanan ilginç emirler vermesi, iĢlemler 

gerçekleĢtirmesi, 

 Piyasa Ģartlarıyla ters orantılı, müĢterinin aldığı menkul kıymeti 

süresinden önce aniden kapatması, 

 MüĢterinin, makul bir sebep olmadan değiĢik aracı kuruluĢlar 

nezdindeki hesabı ile iliĢkisi olmayan baĢka kiĢilerin hesaplarına sürekli 

menkul kıymet transferi yapılması, 

 MüĢterinin normal iĢi ile ilgili faaliyetleriyle uyuĢmayan miktarlarda 

menkul kıymet veya diğer piyasa araçlarından satın alması, 

 Menkul kıymet yatırımlarının müĢteri ile iliĢkisi olmadığı açık olan 

üçüncü taraflara aktarılması, 

 MüĢteri veya Ģirket bazında Sermaye Piyasası Kurulunca iĢlem yasağı 

getirilmiĢ olması. 

 Sermaye Piyasası Kurulunca iĢlem yasağı getirilmesine rağmen yasaklı 

kiĢiler veya kurumların dolaylı olarak iĢlem yapıyormuĢ Ģüphesi doğuran 

iĢlemler. 

Aracı kuruluĢların bu gibi Ģüpheli iĢlem tiplerine dikkat göstermelerinin 

yanı sıra bu gibi iĢlemlere mani olmak ve sermaye piyasasını düzenlemek adına 

SPK’nın temel görev ve yetkileri de Ģu Ģekildedir (SPK, 2009:1-2): 
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 Sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satıĢını, aynı zamanda ihracını 

düzenlemek ve denetlemek, 

 Piyasadaki araçları kayıt altına almak ve kamu yararı söz konusuysa bu 

ürünleri  halka arz ve satıĢını geçici olarak durdurmak, 

 Sermaye piyasası kurumlarının mali bünyeleri ve kaynaklarının 

kullanımı ile ilgili rasyoları ya da faaliyet alanlarını belirlemek, 

 Sermaye piyasasında, bağımsız denetim faaliyetine iliĢkin esasları ve 

kontrolleri belirlemek, 

 Kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak 

ve bu amaçla kararlar almak ve bunu her türlü mali tablo ve raporlar ile 

belirlemek, 

 Sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar, borsalar ve 

teĢkilatlanmıĢ diğer piyasaların faaliyetlerini izlemek ve bunları sürekli 

denetlemek,  

 Sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayın, duyuru ve reklamları 

izlemek, yanıltıcı ilan ve reklamları da yasak etmek, 

 Elde ettiği veya kendisine sunulan mali tablo ve raporlar ile diğer 

belgeleri incelemek, gerekli tedbirleri almak, 

 Vadeli iĢlem borsasındaki kurumları düzenlemek, 

 Menkul kıymetler iĢlemlerinin ödünç alma ve verme, repo iĢlemlerini 

düzenlemek, 

 DıĢarıda yerleĢik kiĢilerin gerçekleĢtirdiği menkul kıymet iĢlemleri için 

gereken düzenlemeleri yapmak, 

 Sermaye piyasası araçlarının takası, saklanmasının düzenlenmesi ve de 

denetlenmesi, 

 Gerektiği durumda ilgili Bakanca istenecek incelemeleri yapmak, rapor 

vermek, 

 Gayrimenkullerin değerlemesini yapabilecek ekspertiz kurumlarını ilan 

etmek, düzenlemeleri yapmak, 

 Sermaye piyasasında fiili olarak veya medya ve elektronik ortam 

aracılığıyla da dahil yatırım tavsiyelerinde bulunacak kiĢi ve kuruluĢların 

uyacakları ilke, usul ve esasları belirlemek, 

 Sermaye piyasası ile ilgili çalıĢan, yönetici veya kurumların mesleki 

eğitimi, mesleki yeterliliği ve mesleki ehliyetlerini gösterir sertifika 

verilmesine iliĢkin esasları belirlemek, aynı zamanda da bu amaçlarla 

merkez kurmak ve faaliyetlerin esas ve usullerini belirlemek, 

 Her türlü elektronik ortamdan gerçekleĢtirilen sermaye piyasası 

faaliyetleri ve iĢlemleri için elektronik imza kullanım esaslarını 

düzenlemek ve de bunları denetlemek, 

 YurtdıĢındaki sermaye piyasalarından sorumlu kuruluĢlar ile ortak her 

türlü iĢ birliği yapmak ve de bu kurumlarla bilgi alıĢ veriĢinde bulunmak. 
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E. Faktoring ve Finansal Kiralama KuruluĢları  

Ülkemizde finans sektörünün toplam aktifi içerisinde yaklaĢık % 

2.5’luk bir payı bulunan Faktoring ve Finansal Kiralama Ģirketleri 

faaliyetlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun 

kontrolü altındadırlar (BDDK, 2011:35). Dolayısıyla karapara aklayıcıların bu 

kuruluĢlar aracılığıyla karapara aklamaya çalıĢmasının önlenmesinde 

BDDK’nın düzenlemelerinin önemi büyüktür.  

Faktoring iĢlemlerindeki Ģüpheli durumlar da MASAK 6 No’lu 

tebliğde sayılmıĢtır (www.masak.gov.tr): 

 Faktore vadeli satıĢtan doğan alacağını devreden firmanın yani 

satıcının, müĢterisi olan gerçek ya da tüzel kiĢilere (alıcıya), piyasa 

koĢullarına göre sürekli ve yüksek bedellerle mal veya hizmet satıĢı 

gerçekleĢtirmesi, 

 Alıcı firmanın kendi mali gücünün çok üstündeki vadeli borçlarını 

zamanında ödemesi veya ödeyeceği konusunda taahhütte bulunması 

veya böyle bir durumda satıcı firmanın alıcı firma lehine borcunu 

ödeyeceğini garanti etmesi, 

 Alıcı ya da satıcı firmalardan herhangi birinin paravan olabileceği 

veya aralarında muvazaalı bir iĢlem tesis edildiği konusunda Ģüphe 

olması, 

 Faktoring Ģirketine sunulan faturaların gerçekliği konusunda Ģüphe 

duyulması. 

Tebliğ’de sayılan bu Ģüpheli iĢlemlere rağmen son dönemde, bazı 

faktoring Ģirketlerinin etkin bir iç kontrol sistemi kurarak temlik alınan fatura 

veya benzeri belgelerin gerçekliğine iliĢkin gerekli istihbarat ve araĢtırmayı 

yapmadığı, sadece firmaların beyanlarına istinaden iĢlem yaptığı ve temlik 

aldıkları faturaların veya benzeri belgelerin sahte belge olup olmadığını kontrol 

etmedikleri BDDK’nın denetim elemanlarının yaptığı incelemelerde ortaya 

çıkarılmıĢtır. Bunun üzerine 8 Temmuz 2010’da BDDK bir genelge 

yayınlayarak faktoring kuruluĢlarının dikkat etmesi gerektiği konuları 

belirtmiĢtir (www.bddk.org.tr). 

 Finansman tedariğinin yalnızca faktoring Ģirketi müĢterisinin mal 

veya hizmet satıĢına istinaden düzenlediği fatura veya benzeri belgelerin 

karĢılığında faktoring Ģirketi müĢterisine sağlanması gerekmekte ve 

faktoring Ģirketinin müĢterisine sağladığı finansman tutarının da fatura 

tutarını geçmemesi,  

 MüĢterilerden faktoring iĢlemine dair ek teminat olarak temlik alınan 

fatura veya bu gibi iĢlemle iliĢkili olmayan çek/senet alınabilmesi için, 

alacağın vadesinde ödenmeyip sorunlu hale gelmiĢ olması gerekir. Aksi 

halde alınan çek/senet karĢılığında hiçbir Ģekilde çek/senedin ilgililerine 

finansman sağlanmaması, kayıtlarında söz konusu çekin/senedin ilgili 

borca istinaden teminat alındığının belirtilmesi,  
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 Faktoring Ģirketi, müĢterisini yeterince tanıyacak Ģekilde istihbaratı 

yapmalı, yalnızca müĢterilerin beyanına istinaden iĢlemi 

gerçekleĢtirmemesi, temlik alınan faturaların gerçekliğine iliĢkin gerekli 

istihbarat ve araĢtırma için iç kontrol sisteminin oluĢturulması,  

 Fatura iptalleri olduğunda, fatura iptallerini müĢterilerin faktoring 

Ģirketlerine haber vermesi ve bu faturaların yerine yenilerinin 

düzenlenmesi halinde ise yeni faturaların kendilerine zamanında 

verileceği esasında taahhüt alınması ve gerekirse faturanın gerçekliğinin 

incelenmesi.  

Yine MASAK 6 No’lu Tebliğ’de finansal kiralama Ģirketlerine iliĢkin 

Ģüpheli durumlar da Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır (www.masak.gov.tr):  

 Cari piyasa veya öngörülebilen değerleri bakımından uygun olmayan 

fiyatlar üzerinden finansal kiralama aracılığıyla makine ve ekipman 

kiralanmak istenmesi, 

 Normal taleplerden çok büyük miktardaki ve herhangi bir gerekçeye 

dayandırılmayan finansal kiralama ödemeleri, 

 Finansal kiralama borçlarının ani ve beklenmedik bir Ģekilde, 

süresinden önce ve bilinmeyen bir kaynaktan ödenmesi, 

 Finansal kiralama sözleĢmesine bağlı yükümlülüklerin ve 

ödemelerin, makul ve geçerli bir nedene dayanmaksızın kiracı yerine, 

üçüncü kiĢiler veya finansal kiralama konusu malı temin eden kiĢiler 

tarafından yerine getirilmesi. 

Bu gibi iĢlemlerle mücadele ve kontrol anlamında finansal kiralama 

Ģirketleri için diğer bir üst otorite de Finansal Kiralama Derneği (FĠDER)’dir. 

FĠDER, mesleki alanda Finansal kiralama Ģirketleri arasında ortak ilke ve 

hedefleri saptamak ve uyum ve iletiĢimi sağlamak, finansal kiralama 

konularında araĢtırmalar yapmak, her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 

mesleki ve istatistiki bilgi derleyerek arĢivleme, basma ve yayma faaliyetlerinde 

bulunmak, finansal kiralama ile ilgili yasal düzenleme ve uygulama 

çalıĢmalarını izlemek, derlemek gibi yükümlülüklerin tümünü bünyesinde 

üstlenmiĢtir (www.fider.org.tr).  

F. Emniyet Genel Müdürlüğü 

Aklama ile mücadelede baĢarı hedeflenmekteyse mali kurumlar kolluk 

kuvvetleri ile koordineli olarak çalıĢmak zorundadırlar. Ülkemizde de mali 

kurumlar Ģüpheli iĢlem ve riskli iĢlemler ile karĢılaĢtıklarında MASAK 

aracılığıyla veya doğrudan emniyet güçlerine ulaĢabilmektedirler. Aklama 

faaliyeti ile ilgili suçlara Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Kaçakçılık ve 

Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire BaĢkanlığı bakmaktadır. 

Merkez ve Ġl birimlerimizin kaçakçılık ve organize suç örgütleriyle 

gerek ulusal gerekse uluslararası alanda etkin mücadele edebilecek dinamik bir 

yapıya kavuĢturulması amacıyla, teĢkilat ve hukuk alanında ilgili tüm birimlerin 

de görüĢ ve katkıları alınarak hazırlanan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele Daire BaĢkanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatı KuruluĢ, Görev ve 
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ÇalıĢma Yönetmeliği 24.04.1998 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

YaklaĢık 6500 personeli ile, Merkezde 14 ġube Müdürlüğü ile 2 Büro Amirliği, 

80 Ġlimizde de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ġube Müdürlüğü ve 

36 Ġlçemizde de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile 

Ġstanbul’da, Mali Suçlarla Mücadele ġube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla 

Mücadele ġube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele ġube Müdürlüğü ve 

BiliĢim Suçları ve Sistemleri ġube Müdürlüğü olarak 4 ayrı Ģube ile  

faaliyetlerini sürdürmektedir (www.kom.gov.tr). 

KOM Daire BaĢkanlığı Mali Suçlarla Mücadele ġube Müdürlüğü 

bünyesinde faaliyet gösteren “Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği” yerine, 

2010 yılı içerisinde yeni kurulan “Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele 

ġube Müdürlüğü” altında “Suç Gelirlerini AraĢtırma Büro Amirliği” ve 

“Aklama Suçları Büro Amirliği” adı altında iki ayrı büro kurulmuĢtur. Yeni 

kurulan Ģube adından da anlaĢılacağı üzere suç gelirleri ile mücadeleye verilen 

önem kapsamında bu alanda sürdürülen çalıĢmaları arttırarak devam 

ettirmektedir. KOM Daire BaĢkanlığınca, KOM Birimlerinin görev alanına 

giren suçlardan elde edilen gelirler ile mücadele kapsamında yürütülecek mali 

soruĢturmalara destek sağlaması amacıyla, “Finansal Analiz ve Raporlama” 

çalıĢmaları geliĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda da mali bilgilerin, nerelerden elde 

edileceği, nasıl yorumlanacağı ve rapor haline getirileceği gibi konulara iliĢkin 

bilgiler KOM Birimleri ile paylaĢılmıĢtır. Mali ve finansal verilerin incelenmesi 

çalıĢmaları esnasında kullanılmak üzere “Mali/Finansal Terimler Sözlüğü” 

hazırlanarak KOM Daire BaĢkanlığı intranet portalı üzerinden KOM 

birimlerinin hizmetine sunulmuĢtur. KOM, bir yandan da, ülkemiz sınırlarında 

ve özellikle ülkemizle bağlantılı olarak yurtdıĢında yapılan nakit para 

yakalamalarından hareketle, para kuryelerinin profilleri, yöntemleri ve 

güzergâhları gibi iĢlemlerin tespitine yönelik çalıĢmalar yapmaktadır 

(www.kom.gov.tr). 

SONUÇ 

Hukuki düzenlemeler ve mevzuat konusunda da ülkemizde, aklamaya 

karĢı yasal düzenlemeler ve önleyici tedbirler bakımından gerekli düzenlemeler 

mevcuttur. Bu anlamda 4208 sayılı kanundan sonra 5549 sayılı kanun ile hem 

ulusal anlamda aklama ile ilgili düzenlemeler, hem de uluslararası standartlara 

uyum çerçevesinde ilave bazı düzenlemeler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Aklanan karapara miktarı ve boyutları günümüzde gittikçe artmıĢ,  

ülkelerin ekonomik yapılarını bozmasının yanı sıra toplumsal yapıları da tehdit 

eder hale gelmiĢtir. Zira karapara ile beslenen terör ve mafya tipi 

örgütlenmemeler neticesinde ekonomi ile birlikte toplumsal yapı da zarar 

görmekte ve dolayısıyla toplumun sosyal yapısında da önemli sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Ülkemizde milli gelirin önemli bir miktarının terörle mücadeleye 

ayrıldığı düĢünüldüğünde yapılması gerekenler arasında, halkın 

bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinin yanında yaptırımların da caydırıcı hale 

getirilmesi gerektiği söylenebilir. 
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Mali kurumlar arasında bankalar, karapara aklama suçu ile en çok 

karĢılaĢan kurumların baĢındadır. Günlük olarak bakıldığında operasyonel 

anlamda ve müĢteri yoğunluğu bazında ve dolayısıyla risk anlamında aklama 

suçu ile diğer kurumlara oranla daha çok karĢılaĢmaktadırlar. Suç 

örgütlenmelerine sağladığı finansal dolaĢım kolaylığı karĢısında, karapara 

aklamanın mali sistemde yasallaĢtırılması aĢamasında kolayca aracı 

kılınabilmelerinden dolayı bankalar aklamayla mücadelede en çok dikkat etmesi 

gereken kurumların baĢında gelmektedir. 

Sonuç olarak karapara aklamayla mücadelede, kurumların tek baĢlarına 

mücadele yerine iĢbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmeleri gerekmektedir. 

Diğer suçlarla olduğu gibi karaparanın aklanması suçuna karĢı da ortak 

önlemler almalıdırlar. Güvenlik güçleri ile birlikte hareket edilerek aklama suçu 

iĢlendiği gibi tespit edilmeli ve suç niteliğindeki iĢlemler engellenebilmelidir. 

Bu kapsamda da tüm finans kurumları, gerekli kamu kuruluĢları ve güvenlik 

güçleri nezdinde ortak bir online ağ oluĢturularak suçun iĢlendiği anda tespiti 

tüm kurumlarca daha kolay mümkün hale gelebilir. Böylece suçun doğduğu 

anda engellenmesiyle ekonomik ve sosyal bir suç olan aklamanın önüne daha 

kolay geçilmiĢ ve ortaya olumsuz sonuçlar çıkmamıĢ olacaktır. 
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