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ÖNSÖZ 

 

 “Sigortacılıkta Kara Para ile Mücadele” çalışması, “gelişmekte olan ülke”ler 

diye tabir edilen ülkelerden biri olan ülkemizin yine yeni gelişmekte olan bir sektörü, 

sigorta sektörünün, kara para aklayıcıları için bir hedef olmasının önüne henüz yolun 

başındayken nasıl geçilebileceği, çok geç olmadan bu kez aklayıcıların arkasından değil 

de önünden giderek ne gibi önleyici tedbirler alınabileceği üzerine odaklı bir 

çalışmadır.  

   

Her zaman için ekonomi içerisindeki göreli zayıf öneminden kaynaklı olarak 

bankacılığın gölgesinde kalması sigorta sektörünün araştırmacıların ilgisini çekmekte 

biraz zorlanmasına yol açmaktadır. Aynı durum kara para konusunda da 

yaşanmaktadır; sigorta sektöründe kara para ile mücadele konusunda yapılmış 

çalışmalar bankacılık sektörü ile karşılaştırılamayacak kadar azdır. 

 

 Türk sigorta sektöründe kara para ile mücadele konusunda mevcut araştırma 

eksikliği çalışmanın hazırlanmasında temel belirleyici olmuştur. Bu çalışma ile on yılı 

aşkındır görev yaptığım sigorta sektöründe kara para aklanmasına karşı nasıl bir 

mücadele izlenmeli, izlenecek mücadelenin etkinliği nasıl arttırılabilir sorularına cevap 

aranmıştır. 

 

 Çalışmayı yaparken bana destek olan tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Sn. Tamer 

Pekdinçer’e, Sigorta Denetleme Kurulu’ndan tüm meslektaşlarıma, Mali Suçlar 

Araştırma Kurulu Uluslar Arası İlişkiler Daire Başkanı Sn. Yıldırım Bozbıyık’a, titiz 

okumasıyla yazım hatalarını düzelten Sn. Ülkü Uslu’ya teşekkür ederim. 

 

İstanbul, 2009      Şenol Serkan ŞENTÜRK 
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1. GĠRĠġ 

 

Küreselleşme ve finansal piyasaların liberalizasyonu dünya ekonomisi üzerinde 

birçok olumlu etki yaratmasına rağmen, bu süreç bazı maliyetleri de beraberinde 

getirmiştir. Sermaye hareketleri üzerindeki sınırlamaların ve kontrollerin kaldırılması ve 

piyasaların deregülasyonu, uyuşturucu madde kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, çocuk ve 

genç ticareti, beyaz kadın ticareti, organ ticareti, adam kaçırma, şantaj, resmi belgede 

sahtecilik,  ticari hile, sahte damgalı ölçü-tartı cihazı kullanma, kamu ihalelerine fesat 

karıştırma,  bilimsel ve sınaî casusluk, kasten adam öldürme, hileli iflas, kalpazanlık,  

vb. gibi suç teşkil eden eylemlerden elde edilen kazançların, bankalar ve diğer mali 

kurumlar aracılığıyla ülkeler arasında transfer edilmesini, böylece de suç oluşturan 

eylemlerde bulunan kişilerin kara paralarını yasal yoldan kazanmış gibi göstermelerini 

kolaylaştırmaktadır. 

 

Yukarıda başlıcaları sayılan suçlardan elde edilen gelirlerin uluslar arası 

piyasalarda aklanması suç örgütlerinin hem ekonomik hem de siyasi gücünü arttırmakta, 

devlet kurumlarında hâkimiyet kurmalarına yol açmaktadır. Eğer ortada dönen paranın 

yıllık 1,5 trilyon ABD Doları olduğunu, sadece ABD‟de aklanan tutarın yıllık 300–500 

milyar ABD Doları arasında değiştiğini ve bu tutarın batılı ülkelerin bir yıllık petrol 

ihtiyacını karşılamaya yeteceğini söylersek suç örgütlerinin nasıl bir güce sahip 

oldukları ve bu güçle sosyo-ekonomik hayatı nasıl tahrip edebilecekleri daha kolay 

anlaşılabilir.  

 

Sosyal ve ekonomik açıdan yol açtığı tahribatın büyüklüğü karşısında özellikle 

gelişmiş ülkelerin öncülük ettiği uluslar arası oluşumlar ile kara para aklanmasının 

önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte suç örgütleri paralarını aklamak için 

yeni yollar bulmaya, farklı sektörleri kullanmaya başlamakta, kara para 

düzenlemelerinin yetersiz olduğu ya da yeterince uygulanmadığı, paranın „karasına‟ da 

„beyazına‟ da ihtiyaç duyan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelmektedirler. 

Bu açıdan hem ülkemiz hem de sigorta sektörümüz kara para aklayıcılar için potansiyel 

bir aklama alanı olmaktadır. 
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İncelememizin birinci bölümünde genel olarak kara para ile ne kastedildiği 

anlatılmakta, uluslar arası sözleşmelerden faydalanılarak kara paranın tanımı 

yapılmaktadır. Kara para aklamanın aşamaları, tahmini olarak dünyada bir yıl içerisinde 

aklanan kara para tutarı, kara paraya yaygın olarak ne gibi suçların öncüllük ettiği, ne 

gibi kara para aklama yöntemlerinin kullanıldığı ve kara paranın hem ekonomide hem 

de toplumda yol açtığı tahribatlar ana hatlarıyla incelenmektedir.  

 

İkinci bölümde sigorta sektörü ve kara para birlikte incelenmektedir. Bu bölümde 

öncelikle sigortacılık hakkında kısa bir bilgi verilmekte, sigorta sektörünün yapısı ve 

başlıca sigorta ürünleri üzerinde durulmaktadır. Dünya ve Türkiye sigorta piyasalarının 

büyüklükleri verilerek sektörün kara para için oluşturabileceği potansiyel daha somut 

bir taban üzerine oturtulmaya çalışılmıştır. Sigortacılığın uluslar arası niteliğinin olması, 

piyasanın sigorta şirketleri, reasürörler, sigorta aracıları gibi çok sayıda farklı unsurdan 

oluşması, sigorta ürünlerinin sofistike niteliği, özellikle bazı hayat sigortası ürünlerinin 

değer saklama ve transfer edilebilme özellikleri taşıması kara para aklayıcıların ilgisinin 

bu sektöre yönelmesi sonucunu doğurmaktadır. 

 

Üçüncü bölümde kara para aklanmasına karşı hem genel hem de sigorta sektörü 

özelinde ne gibi önlemler alındığı, ne tür organizasyonlar oluşturulduğu hem ulusal hem 

de uluslar arası bazda incelenmektedir. Uluslar arası bazda Mali Eylem Görev Gücü 

(FATF) ve Uluslar Arası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS), ulusal bazda ise Mali Suçlar 

Araştırma Kurulu (MASAK)‟nun çalışmalarına dayanılarak kara para aklayıcılara karşı 

neler yapıldığı ve yapılabileceği üzerinde durulmaktadır.  
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2. KARA PARA VE KARA PARA AKLAMA SUÇU 

 

 2. 1. KARA PARANIN TANIMI VE AKLAMA YÖNTEMLERĠ 

 2.1.1. Tanımı 

  

 En geniş anlamıyla "yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve menfaatlerin, 

yasalmış gibi gösterilerek ekonomik sisteme sokulması" olarak tanımlanabilecek olan 

kara paranın daha formel bir tanımı genelde 1988 tarihli “Uyuşturucu ve Psikotrop 

Maddelerin Yasadışı Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesi (1988 Viyana Sözleşmesi) ile 

2000 tarihli Sınır Aşırı Organize Suçlara Karşı BM Sözleşmesi (2000 Palermo 

Sözleşmesi)‟ne yapılır.
1
 Buna göre kara para aklanması suçu; 

  

 - Suç geliri olduğu bilinen malvarlığının yasadışı kaynağını gizlemek veya 

olduğundan değişik göstermek veya öncül suçun işlenmesine karışmış olan herhangi bir 

kişinin işlediği suçun yasal sonuçlarından kaçınmasına yardım etmek amacıyla söz 

konusu mal varlığının dönüştürülmesi veya devredilmesi, 

  - Malvarlığının suçtan kaynaklandığını bilerek, gerçek niteliğinin, kaynağının, 

yerinin, kullanımının, hareketinin veya mülkiyetinin gizlenmesi veya olduğundan 

değişik gösterilmesi, 

 - Bu tür bir malın suç geliri olduğu bilinerek iktisap edilmesi, bulundurulması 

veya kullanılması, 

 - Aklama suçunun işlenmesine, teşebbüs veya yardım edilmesi, kolaylık 

gösterilmesi veya iştirak edilmesi 

 

eylemlerini ifade etmektedir.
 2
 

 

                                                
1
 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesinde 

1988 Viyana Sözleşmesi) kara para aklama  ifadesine yer verilmemekte, lakin “ Suçlar ve Yaptırımlar” 

başlıklı  3 b maddesinde verilen suç tanımı kara para aklama suçuna işaret etmektedir. Ancak Viyana 

Sözleşmesi münhasıran uyuşturucu suçları ile mücadeleyi esas aldığından Sözleşme kapsamındaki kara 

para aklama fiili sadece uyuşturucu suçlarına dayanmaktadır. 
2 Oktay Üstün, “Mali Eylem Görev Gücü’nün Yeni Kırk Tavsiye Kararı Neler Getiriyor?”, Bankacılar 

Dergisi, Sayı 47, 2003, s. 23 
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 Kara para aklama olgusunun varlığı için gerekli unsurları şu şekilde 

sıralayabiliriz
3
:  

 - Bir suç işlenmiş olmalıdır.  

         - Bu suç sonucunda herhangi bir ekonomik değer elde edilmiş olmalıdır. 

         - Bu ekonomik değerlerin yasadışı nitelikten kurtarılıp yasal görünüme sahip 

ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacına yönelik olarak bir fiil işlenmiş olmalıdır. 

 

Yukarıda sayılan unsurlardan ilk ikisi kara para aklama suçunun ön şartlarıdır. Bu 

şartlar gerçekleşmediği takdirde ortada kara para olmayacağından dolayı kara para 

aklama da söz konusu olmayacaktır. Ekonomik değerlerin yasadışı nitelikten kurtarılıp 

yasal görünüme sahip ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacına yönelik olarak 

ortaya çıkan hareket, kara paranın iktisap edilmesi, bulundurulması, transfer edilmesi, 

nakledilmesi, gizlenmesi, sınır ötesi işleme tabi tutulması, kullanılması, işletilmesi, 

yatırılması (yatırım yapılması), bir ekonomik değerden diğerine çevrilmesi, kaynağının, 

niteliğinin, sahibinin, zilyedinin farklı gösterilmesi gibi şekillerde ortaya çıkabilir. Bu 

fiiller icra suretinde işlenebileceği gibi, ihmal suretiyle icra biçiminde de işlenebilir.
4
 

 

Kara para aklanmasının, kara paraya kaynaklık eden suçtan (öncül suçtan) ayrı 

olarak suç sayılmasındaki amaç, suç gelirlerinden yararlanan kişileri bu gelirlerden 

mahrum bırakmak suretiyle, kazanç elde etmek amacıyla suç işlenmesini engellemektir. 

Özellikle organize suç örgütleriyle mücadelede, bu örgütlerin gelir kaynaklarının 

kurutulması olmazsa olmaz şarttır.
5  

 

 Kara para, yasadışı yollardan kazanılan gelirlere yasallık kazandırmak,  kaynağını 

gizlemek için aklanma işlemine tabi tutulmaktadır. Çünkü yasadışı yollardan elde edilen 

gelirlerin serbestçe kullanılabilmesi mümkün değildir. Gelirin yasadışı yollardan elde 

edildiğinin tespit edilmesi durumunda söz konusu gelirleri elde edenler bir yandan hapis 

ve para cezalarına çarptırılacaklar, öte yandan ise bu yollardan elde edilen gelirlere 

nemaları ile birlikte el konulacağı için bu gelirlerden de mahrum kalacaklardır. Bu 

                                                
3 Gökhan Sayın, “Kara para Aklama”, http://www.abchukuk.com/makale/makale422.html , s. 2. 
4 Hasan Aykın, “Aklama Suçu-Öncül Suç İlişkisi”, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2007, s. 3. 
5 Sayın, a.g.m., s. 3. 

http://www.abchukuk.com/makale/makale422.html
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nedenle yasadışı eylemlerden elde edilen gelirlere ilişkin kaynağın gizlenmesi 

gerekecek ve söz konusu gelirlere yasal faaliyetler sonucu elde edildiği izlenimi 

verilmeye çalışılacaktır. Böylece yasadışı yollardan elde edilerek kaynağı gizlenen ve 

yasal yollardan elde edilen fonlardan ayırt edilmesi engellenen gelirler, elde edenlerce 

risksiz ve rahat bir şekilde kullanılabilecektir.
6
 

 

 Yapılan araştırmalar, kara para aklamada çok sayıda yöntemin var olduğunu 

ortaya koymakla birlikte, bu yöntemlerin bazı ortak noktalarının olduğunu da 

göstermiştir. Hemen hemen bütün yöntemlerde kara para belirli benzer aşamalardan 

geçirilmek suretiyle ekonomiye aklanmış olarak sokulmaktadır. Kirli bir çamaşırın 

makinede yıkanmasına benzetilen bu süreç; yerleştirme (placement), ayrıştırma 

(layering) ve bütünleştirme (integration) olmak üzere üç aşamada ele alınmaktadır.
7
  

 

         Kara paranın aklanması sadece bir ülke sınırları içinde yapılmamaktadır. İletişim 

teknolojisindeki ve bankacılık alanındaki baş döndürücü ilerleme, ülkeler arasındaki 

para akışının önündeki engellerin kaldırılması, kara paranın ülkeler arasında transferi 

yoluyla aklanmasını oldukça kolaylaştırmıştır. Bu durum aynı zamanda bu suçla 

mücadelede ortak hareket etmenin gerekliliğini de ortaya koymuştur. Ülkeler arasında 

yapılan ikili, bölgesel ve küresel çapta anlaşmalarla suçlular engellenmeye 

çalışılmaktadır. Ülkemiz de gerek üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar gerekse taraf 

olduğu anlaşmalar yoluyla, kara para aklama ile uluslararası mücadeledeki yerini 

almıştır.  

Kara para aklamanın  geçmişinin 1920`lere kadar uzandığı ileri sürülmektedir. 

L'expresse Gazetesi‟nde yayımlanan bir habere göre 1920`li yıllarda Şikago'da mafya 

üyesi bir şahıs o yıllarda popüler olan ve ödemelerin ancak nakit olarak yapılabildiği bir 

çamaşırhaneler zinciri satın almıştı. Mafyanın suçlardan elde ettiği gelirleri, 

çamaşırhanelerden elde edilen yasal gelirle  karıştırarak muhasebe kayıtlarına geçirmek 

sureti ile yasal bir gelir haline getiriyordu. İngilizcede kara para aklama anlamında 

kullanılan "laundering" (çamaşır yıkama) tabirinin buradan geldiği söylenmektedir.  

                                                
6 Ramazan Başak, 50 Soruda Kara para ve Kara paranın Aklanmasının Önlenmesi, Türkiye Bankalar 

Birliği, Yayın No: 206, 1998, s. 2. 
7 Başak, a.g.e., s. 4.  
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Kara para aklama suçunun oluşma veya ortaya çıkış zamanının tespiti son derece 

güç ve uzmanlık gerektiren bir konudur. Kara para genelde bir hareket sonucunda değil, 

birçok hareketten oluşan bir süreç sonucunda aklanır. Bundan dolayı kara paranın hangi 

noktada aklanmış paraya dönüştüğünün tespiti son derece zor ve ihtilafa açıktır. Ama 

bir genelleme yapacak olursak, kara paranın aklanması, resmi kayıtlara ya da hukuken 

değer ifade eden kayıtlara girmesi ile mümkün olacaktır. Ancak bu yeterli değildir. Kara 

paranın kaynağının resmi makamlara açıklanabildiği, resmi makamların gösterilen 

kaynağın doğruluğu konusunda ikna olduğu (kara parayı yasal yollardan kazanılmış 

para olarak kabul ettiği) an kara para aklanmış sayılır. 

2.1.2. Kara Paranın Ölçeği 

 

Kara para aklama faaliyeti, özellikle gelir getirici yasadışı faaliyetlerde 

bulunanların veya bunlarla ilişki içinde olanların yaşam kaynağıdır. Aslında gerçek 

büyüklüğünü bilmek imkânsızdır, ancak aklamaya konu gelirlerin büyüklüğü ile ilgili 

olarak yapılan tahminler aklama faaliyetinin ulaştığı boyut konusunda fikir vermeye 

yardımcı olabilir. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir tahmine göre bir yılda 

aklanan kara para miktarı 1,5 trilyon ABD Doları civarındadır. Bu konuda Vito Tanzi 

tarafından yapılmış bir çalışmaya göre ise aklanan kara para tutarı 590 milyar ABD 

Doları ile 1,5 trilyon ABD Doları arasındadır.
8
 IMF bu rakamı son yıllar için iki trilyon 

ABD Doları olarak tahmin etmektedir.
9
  

 

MASAK Faaliyet Raporu‟nda Türkiye‟de aklanma sürecinde tespit edilmiş kara 

para tutarının 2002 yılından 2006 yılı sonuna kadar 1.405 Milyon TL, sadece 2006 

yılında ise 53 Milyon TL olduğu belirtilmektedir.
10

 Tespit edilmiş kara para tutarlarının 

yıllara göre dağılımını gösterir tablo aşağıdadır. Ayrıntılı tablo ek olarak verilmiştir (Ek 

-1). 2007 yılı MASAK Faaliyet Raporu‟nda tespit edilmiş aklanan kara para tutarlarına 

ilişkin bir veri bulunmamaktadır. 

 

                                                
8 Vito Tanzi, Money Laundering and the International Finance System, IMF Working Paper No. 96/55 

(May 1996), p. 3  

9 Peter Lilley, Dirty Dealing, Kogan Page Publishing, London, 2006, p. xiii. 
10 MASAK (2007), Faaliyet Raporu 2006, Ankara, Mayıs 2007 s. 39. 
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Tablo 1: Yıllar İtibariyle Tespit Edilmiş Aklanan Kara para Tutarları (TL) 

 

2002 2003 2004 2005 2006 Toplam 

192.341.915 999.836.551 64.895.368 95.324 53.576.230 1.405.973.965 

Kaynak: MASAK, Faaliyet Raporu 2006, Ankara, Mayıs 2007 s. 39. 

 

Sigorta sektöründe de aklanan kara paraya ilişkin net rakamlar yoktur. 2005 yılı 

FATF Raporu‟nda 2003–2004 yıllarında 94 kara para aklama soruşturmasının kendisine 

rapor edildiği, bunların 66‟sının 14 üye ülkede, 4‟ünün ise FATF üyesi olmayan 

ülkelerde meydana geldiği belirtilmektedir. 94 kara para aklama soruşturması 

kapsamındaki tutar 525 milyon ABD Dolarıdır. Bu tutarın 370 milyon ABD Doları tek 

bir aklama dosyasına aittir. 94 kara para dosyasının 66‟sı ABD sigorta sektöründeki 

aklama faaliyetlerine ilişkindir, aklanmak istenen para tutarı 140,6 milyon ABD 

Dolarıdır, ki bu dosya başına ortalama 2,1 milyon ABD Dolarına denk gelmektedir.
11

 

 

Kanada‟da yapılan bir araştırmaya göre ise araştırma konusu olan 146 kara para 

dosyasının % 64,4‟ünde sigorta sektörü kullanılmıştır. Ancak burada dikkat edilecek bir 

husus bütün bu dosyalarda sigorta sektörünün kara para aklanılmasında asıl araç olarak 

kullanılmadığıdır. Kara para ile otomobil, ev, şirket, yat, tekne vb satın alınması ve 

bunlar için de sigortaya ihtiyaç duyulması sigorta sektörünün pek çok dosyada adının 

geçmesine yol açmıştır. Sigorta sektörünün kara para aklayıcıların direkt hedefi olduğu 

dosya sayısı daha azdır. Bu dosyalarda ise kara para aklayıcıları ya bir sigorta 

şirketinden ya da bir sigorta aracısından mortgage, yatırım sertifikası, hayat sigortası ya 

da yatırım fonu gibi ürünler satın almışlardır.
12

 

 

Türk sigorta sektöründe bugüne değin kara para aklama olayı soruşturması 

yürütülmemiştir. Sigorta şirketleri tarafından yapılan şüpheli işlem bildirimi sayısı da 

sadece birdir.
13

 Ancak bunun sigorta sektöründe kara para aklanılmadığı anlamına 

gelmeyeceği aşikârdır. Konu ilerleyen bölümlerde ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. 

                                                
11 FATF (2005), Money Laundering&Terrorists Financing Typologies, 2004-2005, 10 June 2005,  p. 48. 
12

 Stephen Schenider, Money Laundering in Canada, An Analysis of RCMP Cases; Nathanson Centre, 

Toronto, March 2004, p.14. 
13 MASAK (2006a), a.g.e., s. 26.  
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2.1.3. Kara Paranın Ekonomik ve Sosyal Sonuçları 

Paranın „karası‟ da mı olur sorusu ile ifade bulan, her tür paranın ekonomiye 

olumlu etkide bulunacağı düşüncesi özellikle büyüme için fon arzına ihtiyaç duyan az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kara paraya karşı mücadelede isteksizliğe yol 

açmaktadır. Kara para her ne kadar ülkenin sermaye bilânçosunu olumlu etkilese de orta 

ve uzun vadede piyasalarda ortaya çıkan istikrarsızlıkların maliyeti bu kısa dönemli 

“olumlu” etkileri fazlasıyla ortadan kaldırmaktadır.
14

  

Kara para aklanmasının makro ekonomik sonuçlarına ilişkin bir çalışmada kara 

para aklanmasının kara para kaynaklı istatistiksel ölçüm yanlışlarından ötürü politika 

hatalarına, beklenilmedik uluslar arası fon transferlerine bağlı olarak döviz ve faiz 

oranlarında beklenmedik değişikliklere, mali kurumların aktif yapılarının bozulma riski 

ve bunun beraberinde getireceği finansal kriz riskinin artmasına, gelirin eksik veya 

yanlış beyan edilmesinden dolayı vergi hâsılatının, dolayısıyla kamu harcamalarının 

düşmesine, mal ve emtia fiyatlarındaki istikrarsızlıklarla bağlantılı olarak kaynakların 

dağılımında olumsuzluklara yol açacağı belirtilmiştir.
 15

 

Ayrıca, kara para aklama faaliyetinin yoğun olduğu bir ülkede ekonominin 

şeffaflığının ortadan kalkması, ekonomide yasal sınırlar içerisinde faaliyet gösterenlerin 

bundan etkilenmesine yol açar. Yasalara uygun iş yapan yerli ve yabancı sermayedarlar 

ekonomik ortamın şeffaf, adil ve herkes için eşit olduğu ülkelere sermayelerini 

yönlendirirler. Bu nedenle kara para aklama faaliyetinin yoğun olduğu ülkede, 

ekonominin büyümesi de olumsuz etkilenecektir. Yapılan ampirik bir çalışmaya göre 

suçtan elde edilen gelirler artıkça, ekonomik büyüme düşmektedir, suç sayısındaki 

yüzde on artış, ekonomik büyümede %0,1 düşüşe yol açmaktadır. 
16

 

                                                
14 İnönü Akgün Alp, “Paranın Karası, Kara paranın Makro Ekonomik Etkileri”, Maliye Dergisi, Sayı: 

134, Mayıs-Ağustos 2000, s. 14. 
15 Tanzi, a.g.m., p. 4. 
16Peter James Quirk, “Money Laundering: Muddying the Macroeconomy”, Finance & Development, 

March 1997, p. 8. 
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Büyük miktarlara ulaşan “kirli” para, yöneldiği piyasada fiyatları şişirirken, çıktığı 

piyasada ani fiyat düşüşlerine neden olmaktadır. Bu durum döviz, menkul kıymet ve 

gayrimenkul piyasalarında fiyat istikrarsızlıklarına yol açmaktadır.  

Yasadışı faaliyetler ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin sadece ekonomik 

değil sosyo-politik sonuçları da vardır. Suçtan elde edilen gelirin aklanması öncelikle 

suçların “yeniden üretimini” kolaylaştıracak, suçluların daha da güçlenmesine olanak 

sağlayacaktır. Suçluların güçlenmesi, kamu otoritesi içerisinde de örgütlenme yoluna 

gitmeleri, vatandaşın idareye ve hukuk sistemine olan güvenini zedeleyecektir. Bu 

güvensizlik fiiliyatta yasal sınırların kapsamını yasadışı sınırlar aleyhine küçültecektir. 

Kara paranın mevcudiyeti kişilerin toplumsal barışı bozacak eylemlere girmesini 

de kolaylaştıran bir unsurdur. Toplumsal barışı bozmak isteyen ve bunun için çeşitli 

eylemlerde bulunan çetelerin içerisinde uyuşturucu tacirlerinin de olması kara paranın 

toplumsal düzende nasıl olumsuz sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Kara para 

terörün finansmanında da kullanılabilmekte, bu şekilde terörün arkasında duranlar da 

kendilerini her daim saklayabilmektedirler. 

Bütün bu hususlar bir arada düşünüldüğünde kara paranın devlet ve toplum 

düzenini tehdit eden en önemli hususlardan biri olduğu açık olarak görünmektedir.    

2.1.4. Kara Paranın BaĢlıca Kaynakları (Öncül Suçlar)  

 

Uyuşturucu madde ticareti ve mali suçlar en önemli kara para kaynağı yasadışı 

olan aktivitelerdir. En büyük pay uyuşturucu madde ticaretine aittir fakat mali suçlarla 

ilgili olarak aklanan paranın tutarı da çok önemli bir büyüklük arz etmektedir; özellikle 

İskandinav ülkelerinde mali suçlardan elde edilen karların seviyesi narkotikten elde 

edilen karların seviyesinin üzerindedir. 
17

 

 

Uyuşturucu madde ticaretine ek olarak, tefecilik (loan sharking), yasadışı kumar, 

sahtecilik (fraud), fuhuş, rüşvet, organ ticareti, organize oto hırsızlığı gibi yasadışı 

                                                
17 FATF(1997), Money Laundering Typologies Exercise Public Report, 5 Feb 1997, p. 6.  



10 

 

faaliyetler diğer önemli kara para kaynaklarıdır. Bu tür suçlar daha çok İtalya, Japonya, 

Kolombiya, Rusya, Doğu Avrupa, Nijerya ve Uzak Doğu‟da kurulmuş örgütler 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

  

Bazı ülkelerde yeni bir trend de daha önce sadece uyuşturucu ticareti ile meşgul 

olanların faaliyetlerini daha az cezai karşılığı olan suçlar ile çeşitlendirmeleri veya 

değiştirmeleridir. 

 

Diğer taraftan pek çok durumda paranın bir suçtan elde edilen bir gelir mi olduğu 

yoksa sadece bir sermaye hareketi mi olduğunu, eğer suçtan elde edilmişse de öncül 

suçunun ne olduğunu saptamakta önemli güçlükler yaşanmaktadır.  

 

2003-2007 yılları  arasında Türkiye‟de kara para aklama suç duyurularının öncül 

suçlara göre dağılımına bakıldığında uyuşturucu madde ticaretinin % 47,4 ile en başta 

geldiği, bunu % 20,4 ile gümrük kaçakçılığının, % 9 ile evrakta ve meşruiyet 

belgelerinde sahteciliğin ve % 8,5 ile  nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflasın takip ettiği 

görülmektedir
18

 (Ek–2 ). 

 2.2. KARA PARA AKLAMANIN AġAMALARI  

 

  Kara paranın aklanması genelde 3 aşamadan oluşan bir süreç içinde 

gerçekleştirilmektedir.
19

 Bu aşamalar kirli bir çamaşırın makinede yıkanmasına 

benzetilerek açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

1- Birinci aşamada çamaşır makineye atılmakta (Yerleştirme Placement - aşaması) 

2- İkinci aşamada çamaşır makinede yıkanmakta (Ayrıştırma - Layering - 

aşaması) 

3- Üçüncü ve son aşamada çamaşır temizlenmiş halde makineden çıkarılmaktadır. 

(Bütünleştirme - Integration - aşaması) 

 

                                                
18 MASAK (2008), a.g.e., s. 29. 
19 TBB, MASAK, Karaparanın Aklanması Suçu ile Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri, İstanbul, 

Aralık 2003, Yayın No: 235, s. 13–17.  
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Her kara para aklama olayında bu aşamaların üçünün de ayrı ayrı gerçekleşmesi 

zorunlu değildir. Bazen bu aşamaların ikisi veya üçü tek işlemde gerçekleştirilebilir 

veya bazı aşamalar gerçekleştirilmeden kara paranın aklanması tamamlanabilir. Bu 

durum para aklanacak ülkeye, finansal olanaklara, aklayıcıların diğer faaliyetlerine 

kadar pek çok şeye bağlı olabilir. 

 2.2.1. YerleĢtirme AĢaması  

 

Bu aşama suçtan elde edilen gelirin nakit formundan kurtarılarak finansal sisteme 

sokulması aşamasıdır. Uyuşturucu ticareti gibi kara parayı doğuran suçlarda para, 

genellikle nakit olarak el değiştirmektedir. Günümüzde kredi kartı, çek uygulaması ve 

nakit olmayan araçların sık kullanılması nedeniyle bu aşama kayıt dışı ekonominin ve 

nakit kullanımının yaygın olduğu ve denetimsiz ülkelerde tamamlanabilir. 

 

         Nakit paranın aktarılması, taşınması, kullanılması veya benzer işlemlere tabi 

tutulması zordur. Örneğin 100 dolar karşılığında satın alınabilecek kokainin ağırlığı, 

100 dolarlık banknotun ağırlığından daha azdır. Yani 100 kilo kokain satan bir 

uyuşturucu kaçakçısının bunun karşılığında alacağı 100 dolarlık banknotlar 100 kilodan 

fazla olacaktır. Nakit formundan kurtulduğunda, özellikle bankacılık sistemine 

sokulduğunda, paranın hareketliliği kolaylaşacak ve artacaktır.  

Nakit paranın güvenlik güçleri tarafından bulunması, yakalanması ve el konulması riski 

fazladır. 

         

Yerleştirme aşaması aklayıcılar için en zor aşamadır. Kara para aklama ile 

mücadele eden birimler açısından ise kara paranın tespit edilmesinin, yakalanmasının ve 

el konulmasının en kolay olduğu aşamadır. Çünkü bu aşamada kara para ile illegal 

kaynağı arasındaki bağ henüz kesilmemiştir. Başka bir ifade ile kara para aklayıcının 

henüz paranın kaynağına ilişkin yasal bir gerekçesi yoktur. Dolayısıyla paranın kaynağı 

yasadışı olduğunu ispat etmek diğer aşamalara oranla daha kolaydır.  

 

         Gelir genellikle finansal sisteme nakit halinde girdiği ilk durumda nakit bildirimi 

veya şüpheli işlem bildirimine konu olmaktadır. Bir kez finansal sisteme girince de her 
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gün sayısız fon transferinin, finansal işlemin yapıldığı piyasalarda bir finansal 

kuruluştan gelen fon ilk finansal kuruluş tarafından sorgulandığı varsayımıyla, ikinci 

finansal kuruluşça çok özel emareler olmadıkça sorgulanmaz. Ülkemizde (5549) sayılı 

Yasanın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre, yükümlüler tabi oldukları ve aracılık 

ettikleri tutarı 20 bin TL veya muadili dövizi aşan her türlü işlemi MASAK'a bildirmek 

zorundadır.  

 

         Sonuç olarak, bu aşamadan sonra para nakit halinde olmayacaktır. Gerek kara para 

ile mücadele eden birimlerce araştırma ve inceleme sırasında paranın fiziksel tespitinin, 

ele geçirilmesinin ve el konulmasının, gerekse de nakdin finansal sisteme girişi 

sırasında finansal kuruluşlar tarafından nakit işlem bildirimleri ve şüpheli işlem 

bildirimleri yoluyla tespitinin en kolay olduğu bu aşamada, sözü edilen kişi  ve  

kuruluşlar  dikkatlerini  yoğunlaştırmalıdırlar. Çünkü bu aşamadan sonra suçun ortaya 

çıkarılması çok daha zorlaşacaktır.  

 

2.2.2. AyrıĢtırma (Layering) AĢaması 

 

Bu aşamada amaç nakit formundan  kurtarılan  parayı  yasadışı  kaynağından 

mümkün olduğunca uzaklaştırmak, böylece paranın izinin sürülmesini, bulunmasını ve 

yakalanmasını imkânsız hale getirmektir. Yerleştirme aşamasında kara para özellikle 

bankacılık sistemine sokulmuşsa sistemin olanaklarından yararlanmak suretiyle onu 

transfer etmek ve kaynağından uzaklaştırmak son derece hızlı ve kolay olacaktır. Bu 

aşamada paranın yasadışı kaynağından uzaklaştırılması için sıklık, karmaşıklık ve 

hacim açısından yasal işlemlere benzeyen bir dizi mali işlem yapılmaktadır. Böylece 

denetim mekanizması aşılmaya çalışılmaktadır. 

 

        Bu aşama karmaşık bir bankacılık bürokrasisi gerektirmektedir. Para küçük 

tutarlara bölündükten sonra ülkeden ülkeye bankalara aktarılmaya başlanır. Bu nedenle 

bu aşamada kara paranın tespiti hemen hemen imkânsız hale gelmektedir.  
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2.2.3. BütünleĢtirme (Integration) AĢaması 

 

Bütünleştirme aşamasında kara para yuvaya dönmekte, aklanmış bir şekilde 

ülkenin mali sistemine sokulmaktadır. Böylece paranın kaynağının dahi sorulmayacağı 

normal bir işlem görüntüsü almaktadır. Aklayıcı aklanmış parayla menkul, 

gayrimenkul, hisse senedi, tahvil, bono satın alabileceği gibi, kredi almak, borç vermek 

gibi yasal işlemleri de yapabilir. Sonuçta para sistemle bütünleşmektedir. 

 2.3. KARA PARA AKLAMASINDA GÜNCEL YÖNTEMLER 

 

Bilinen ve bilinmeyen çok sayıda kara para aklama yöntemi vardır. Para 

aklayıcıların kullandıkları yöntemler tespit edilip tedbirler alındıkça aklayıcılar yeni 

yöntemler ve sektörler arayışı içine girmekte, düzenlemelerin daha gevşek olduğu 

alanlara ve ülkelere yönelmektedirler. Kara parayı aklamak zorlaştıkça da kara para 

getiren suçu işleyenler aklama için profesyonelleri, hukukçu, muhasebeci gibi meslek 

sahibi kişileri kullanmaktadırlar. Bu kişiler genelde sabıkasız, sağlam mesleki 

geçmişleri olan ve bazen alanlarında önemli bir saygınlığa sahip kişilerdir. Bunlar 

yaptıkları aklama işi karşılığında akladıkları para üzerinden bir komisyon almaktadırlar. 

Bu komisyon yıllar içinde sıkılaşan kara para düzenlemeleri sonucunda kara para 

aklamanın zorlaşmasıyla % 6‟lardan % 25–28 seviyelerine çıkmıştır.
 20

 

 

Sınırsız sayıda ve her geçen zaman yenilerinin eklendiği kara para aklama 

yöntemlerinden burada sadece öğretici olabilecek nitelikte bazılarını sayabiliriz.
21

 

2.3.1. ġirinler (Smurfing) Yöntemi 

 

         Şirinler yöntemi, büyük tutarlı yasadışı fonların dikkat çekmemek ve resmi 

raporlama eşiklerinden kaçınmak amacıyla çok sayıda kişi adına açılmış hesaplara 

bölünerek yatırılmasıdır. Zira bazı ülkelerde belirli tutarların üzerindeki nakit işlemlerin 

bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin bu limit ABD için 10 bin dolardır. 

                                                
20

 Rick McDonnell, Money Laundering Methodologies and International and Regional Counter 

Measures, , 7-8 May 1998, p.7. http://www.aic.gov.au/conferences/gambling/mcdonnell.html 
21 Başak, age., s. 5 - 8. 

http://www.aic.gov.au/conferences/gambling/mcdonnell.html
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Türkiye‟de 5549 sayılı Kanuna göre 20 bin TL‟yi aşan işlemler için MASAK‟a 

bildirimde bulunulması gerekmektedir. Kara para sahiplerince yapılacak büyük hacimli  

işlemlerin 20 bin TL‟nin  altındaki  rakamlara  bölünerek  yapılması  ve  böylece de  

kimliklerinin  ortaya  çıkmasının  engellenmesi bu  yöntemi açıklayan bir örnektir. 

Örneğin 20 kişinin çeşitli banka şubelerine 19 biner TL yatırması halinde günde 380 bin 

TL, 10 günde 3.800 bin TL (3,8 trilyon TL) sisteme sokulmuş olacaktır. Sonrasında 

sisteme giren para elektronik fon transferleri veya başkaca finansal araçlarla (ayrıştırma) 

ülke dışına çıkarılabilir.  

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Merkez Bankasının 

konuya ilişkin talimatları çerçevesinde bankalar ithalat, ihracat, görünmeyen işlemler ve 

sermaye hareketleri dışında, yurtdışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığı ve bu 

miktarı aşan Türk Lirası ile 50.000 ABD doları ve eşitini aşan döviz transferlerine 

ilişkin bilgileri Merkez Bankasına bildirmektedir. Bu nedenle raporlamaya konu bu ve 

benzeri eşiklerin hemen altında yapılan işlemlere de dikkat gösterilmelidir.  

2.3.2. Parçalama (Structuring) Yöntemi 

 

Eldeki fonu küçük miktarlara bölüp bankaya yatıracak kadar çok sayıda kişiyi 

(şirinleri) bulmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda insan sayısı yerine 

işlem sayısını artırmak suretiyle bildirimden kaçınma yolu tercih edilir. Örneğin 1,5 

milyon ABD Dolarlık bir tutar ortalama 7 bin ABD Dolarlık 200'den fazla transfer 

işlemi yapılmak suretiyle aklanabilir. Örneğin bir kara para aklama dosyasında 29 

milyon ABD Dolarlık bir tutar ortalama 600‟er ABD Dolarlık 40.000‟den fazla işlem 

yapılmak suretiyle Ekvator‟a transfer edilerek aklanmıştır.
22

 

2.3.3. Vergi Cennetleri (Off-Shore Merkezler)  

Kıyı bankaları temel olarak diğer bankalar gibi mevduat toplayan, kredi veren ve 

güvene dayalı işlemler yapan bankalardır, ancak off-shore merkezler sağladığı gizlilik, 

politik istikrar, sıfır ya da sıfıra yakın vergilendirme, sermaye hareketlerinde tam 

serbesti ve coğrafi konum olarak gelişmiş ülkelere yakınlık gibi avantajlara sahiptirler. 

                                                
22TBB, MASAK, a.g.e., s. 20. 
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Aklayıcılar söz konusu avantajları denetim dışı kalmak ve yasal merciler tarafından 

yapılan soruşturmaları sonuçsuz bırakmak amacıyla kullanmaktadırlar. 

 

Çoğunlukla kara para aklama faaliyetlerinde birden fazla off-shore merkezi 

kullanılır. Şirket statüsündeki yabancı kuruluşların gerçek sahipleri hakkında bilgi 

edinmenin zorluğu kara para aklama şüphesi duyulan kişilerin tespit edilmesi ve 

kovuşturulması önündeki en büyük engellerden biridir. Bu açıdan bakıldığında off-

shore merkezleri ve kara para aklanması ile mücadelede işbirliği yapmayan ülkeler 

(NCCT) önemli bir sorun kaynağı olmaya devam etmektedirler.
 23

 

2.3. 4. Tabela Bankaları (Shell Banks) 

 

Herhangi bir ülkede fiziki bir hizmet ofisi bulunmayan, web adreslerinden ibaret 

olan, bankacılık işlemleri ve kayıtları açısından resmi bir otoritenin denetimine ve 

iznine tabi bulunmayan bankalardır. İşlemlerin bu tür bankalar bünyesinde ya da 

aracılığıyla gerçekleştirilmesi, paravan şirketlerde olduğu gibi iz sürmeyi 

zorlaştırmaktadır. 

2.3.5. Tabela ġirketleri (Paravan ġirketler) 

 

Herhangi bir ticaret veya imalat faaliyetinde bulunmayan ve genellikle sınır-ötesi 

merkezlerde kurulan şirketlerdir. Göstermelik şirketlerden farklı profil oluştururlar. 

Göstermelik şirketlerde aklama amacı olmakla birlikte yasal bir faaliyet ve bir işyeri söz 

konusudur, oysa paravan şirketler sadece kâğıt üzerinde bulunurlar. Kurulmalarındaki 

amaç ayrıştırma aşamasında fon transferlerinin bu şirketler üzerinden geçirilmesi 

yoluyla inceleme sürecinde iz sürmeyi zorlaştırmaktır. Aklayıcılar bu tip birçok şirkete 

sahip olabilir ve şirketler arasında yapılan transferler sonucu paravan şirket çok karlı bir 

işletme gibi gösterilir. Böyle bir durumda kâğıt üzerinde görülen karın yerine kasaya 

suçtan elde edilen gelir konur. Bu paranın vergisi ödenir ve para yasallaştırılır. 

                                                
23 Patrick Moulette, Money laundering: Staying ahead of the latest trends, OECD Observer No 220, April 

2000,  p. 5,  http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/244.  

 
 

http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/244
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2.3.6. Göstermelik ġirketler (Nakit Para Kullanılan ĠĢyerleri) 

 

Bu yöntemde fast food, benzin istasyonu gibi nakit para akışının yoğun olduğu 

işyerleri kurulur. Bu tür işyerlerinin seçilmesinin nedeni bunların muhasebe 

denetimlerinin yapılmasının oldukça zor olmasıdır. Böylece yasa dışı kaynaklardan 

gelen fonlar, bu işyerlerinden elde edilen gelirlere karıştırılabilmektedir. 

2.3.7. Oto-Finans Borç Yöntemi (Loan-Back) 

 

Bu yöntemde bir finansal kuruluşa yatırılan suç geliri, sahibine kredi olarak geri 

döner. Örneğin para aklayacak kişi off-shore merkeze gider ve parayı burada faaliyet 

gösteren A bankasına yatırır. Daha sonra kendi ülkesindeki C bankasına başvurarak, A 

bankasındaki hesabını teminat göstererek kredi talebinde bulunur ve parayla istediği 

yatırımı yapar. Krediyi C bankasına geri ödemez ve C bankası da bu kişinin teminat 

gösterdiği A bankasındaki parasını haciz eder. Böylece kişinin parası kredi talebine 

konu herhangi bir yatırım şeklinde aklanmış olur. 

2.3.8. Döviz Büroları 

 

Birçok ülkede bulunan ve nakit ağırlıklı çalışan bu kurumların suiistimale açık 

yönleri bulunmaktadır. Bu kurumlar vasıtasıyla paranın değişimi nedeniyle gelirin 

kaynağından bir ölçüde uzaklaştırılması sağlanabilmektedir. Küçük banknotlar 

büyüklere veya eldeki para birimleri diğer para birimlerine çevrilebilmekte, böylece 

finansal sisteme entegre edilmesi kolaylaşmaktadır. 

2.3.9. Resmi Olmayan Havale Sistemleri (Hawala-Hundi Sistemi, Uzak Asya 

Chit Sistemi) 

 

Resmi olmayan havale sistemlerinde para resmi transfer sistemleri kullanmaksızın 

bir coğrafyadan diğerine transfer edilir. Ülkeden hiçbir fiziksel nakit çıkışı 

olmamaktadır. Sistem hem yasal hem de yasadışı fonların transferinde 

kullanılabilmektedir. Sistemin temelinde güven yatmakta, etnik veya mezhepsel bağlılık 
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da bu güven ortamının oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Sistemin çeşitli ülkelere 

yayılmış operatörleri birbirlerinin muhabirleri gibi çalışırlar. Böylelikle birçok ülkeyi 

kapsayan büyük bir ortak ağ oluşturulur. A ülkesinde bulunan ve para havale edecek 

kişi, B ülkesindeki bir şahsa gönderilmek üzere parasını yerel operatöre teslim eder, 

operatör ona bir şifre verir. Parayı teslim alan operatör B ülkesindeki operatörü arayarak 

havale ile ilgili bilgileri aktarır. Daha sonra A ülkesindeki müşteri B ülkesindeki alıcıyı 

arar ve ona havale edilen parayı almasını sağlayacak şifreyi söyler ve alıcı B 

ülkesindeki operatöre giderek parasını alır. 

2.3.10. Sahte veya Yanıltıcı Fatura (Hayali Ġthalat, Ġhracat) 

Buna göre değeri çok düşük veya hiç olmayan bir mal ihraç edilmiş gibi gösterilir 

ve fatura buna uygun düzenlenir, daha sonra yurt dışında bulunan suç geliri ihracat 

geliriymiş gibi gösterilerek ülkeye getirilir. Örneğin gerçek değeri 50 bin ABD Doları 

olan mal için 500 bin ABD Doları karşılığı fatura düzenlenmek suretiyle uyuşturucu 

madde ticaretinden elde edilen 450 bin ABD Doları tutarındaki suç geliri, ihracat geliri 

gibi gösterilebilir ve aklanır. 

2.3.11. Fonların Fiziken Ülke DıĢına Kaçırılması 

Bu yöntem, suç gelirinin elde edildiği ülkeden, denetim eksikliği veya işbirliğine 

müsait kuruluşların bulunduğu ve fonların kolaylıkla yatırılabileceği başka ülkeye fiziki 

olarak çıkarılmasıdır. Fiziken ülke dışına çıkarılan nakit veya hamiline çek, senet, 

seyahat çekleri gibi diğer finansal enstrümanlar, kaynağından bir ölçüde de olsa 

uzaklaşmış olmaktadır; daha sonra gittiği ülkede yapılan bir dizi işlemle birkaç ülkeyi 

de dolaşarak ve aklanmış olarak ilk çıktığı ülkeye getirilebilmektedir. 

2.3.12. 900’lü telefon hatları 

Aklama için geliştirilmiş bir başka teknik ise şöyledir:  Suçtan (özellikle de 

uyuşturucu madde ticaretinden) elde edilen gelirin genelde nakit olduğu 

varsayılmaktadır. Bu bütün dünyada da böyle kabul edilmekte, dolayısıyla da tüm 

önlemler bu varsayıma göre alınmaktadır. Bu teknikte aklayıcılar uyuşturucu satışından 

sonra alıcıdan parayı nakit almak yerine, işlettikleri erotik telefon hatlarının 

numaralarını vermişlerdir. Bu hatlarda, uyuşturucuyu alan borcu kadar telefonla 
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konuşmakta ve borcunu bu yolla ödemektedir. Bu tip hizmetlerde telefon işletme 

sisteminin maliyeti düşük olduğundan, hattın kar marjı yüksek olmakta, çok aranmasa 

da, arandığı anda iyi kar marjı bırakabilmektedir 

2.3.13. Casinolar, Kumarhaneler vb. ĠĢletmeler  

Bu yöntemde, aklayıcıların elinde bulunan nakitler casinolardan fiş almak için 

kullanılmakta ancak hiç kumar oynanmamakta veya çok az oynanmakta ve fişler 

casinodan alınan çeklerle değiştirilmektedir. Söz konusu çekler daha sonra bir bankaya 

yatırılarak, çek bedelleri buradan başka bir ülkeye transfer edilmekte veya emlak 

alımında kullanılmaktadır. 

Öte yandan kara paralar doğrudan da casinoya verilebilmekte ve karşılığında 

komisyondan sonra kalan para kumar kazancı olarak düzenlenen çeklere 

çevrilebilmektedir.  
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3. SĠGORTA SEKTÖRÜNDE KARA PARA  AKLANMASI 

 

 3.1. SĠGORTA SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ 

3.1.1. Sigorta Sektörünün Yapısı ve Unsurları 

Sigorta sektörü ana hatlarıyla sigorta şirketleri, sigorta acenteleri ve brokerleri ile 

reasürörlerden oluşur. Genelde sigortacılar sigorta teminatını sağlayan ve poliçede 

belirtilen riskleri üstlenen büyük şirketlerdir. Sigorta acenteleri ve brokerleri ise sigorta 

şirketlerinin poliçelerini satan aracılardır.  Bu acente ve brokerlerin bazıları sadece bir 

sigorta şirketi için çalışır ve onun poliçelerini satarken, diğerleri birden çok sigorta 

şirketinin ürününü satmaktadır. Piyasanın bu iki ana unsuruna ilaveten destekleyici 

hizmet sunan sigorta eksperleri, asistans şirketleri gibi ilgili kuruluşlar da piyasanın 

içinde yer almaktadır. 

Sigorta şirketleri iratlarda (annüiteler) ve sigorta poliçelerinde yer alan riskleri 

üstlenirler ve bunun karşılığında kendilerine prim olarak ödenmesi gereken tutarı 

hesaplarlar. Sigortacı poliçelerde sözleşmenin koşullarını ve süresini, tam olarak hangi 

riskleri karşıladığını, prim ve tazminat tutarını açıkça belirtir. Ne kadarlık prim 

ödeneceği hayat dışı sigortalarda malın ekonomik değeri, hayat sigortalarında ise 

sigortalının kendi belirteceği değer üzerinden hesaplanır. Sigorta şirketleri sigortalıların 

hasar ve tazminatlarını zamanında ve eksiksiz ödeyebilmek için sigortalılardan 

topladıkları primleri yatırıma yönlendirirler. Hayat sigortası şirketleri, çoğu hayat 

sigortası ürününün süresinin uzun olması sebebiyle uzun vadeli yatırımları tercih eder.  

İki tür sigorta şirketi vardır: Direkt prim üretimi yapan şirketler ve reasürans 

şirketleri. Direkt sigorta şirketleri poliçeleri ve iratları düzenleyen, sigortalı ile birebir 

teması olan şirketlerdir. Sigortalıya ilgili teminatı verirler ve karşılığında prim alırlar. 

Reasürörler ise sigorta şirketlerinin sigortalılara düzenlemiş oldukları poliçelere ait 

riskleri paylaşan şirketlerdir. Reasürans bir nevi sigorta şirketinin kendisini, portföyünü 

sigorta etmesidir. Sigortalı, reasürans şirketi ile hiç bir şekilde muhatap olmaz. Prim 

sigorta şirketince tahsil edilir. Riskler, primlerin belli bir oranından veya tutarından 

feragat etmek koşuluyla sigorta şirketi tarafından reaürans şirketine transfer edilir. 
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Reasürans şirketleri de hasar anında üzerlerine düşen sorumluluk oranında sigorta 

şirketine sigortalıya ödenmek üzerine ödemede bulunur. 

3. 1. 2. BaĢlıca Sigorta Ürünleri 

Sigorta şirketleri, müşterilerine çok sayıda sigorta ürünü sunar. Hayat sigortası, 

sigortadan faydalanacak kişilere, çoğunlukla eşler ve çocuklara, sigortalının ölümü 

halinde finansal koruma sağlar. Maluliyet sigortaları, yaralanma veya hastalık sonucu 

çalışamayacak duruma düşen sigortalılara hayatları süresince bir gelir temin eder. 

Sağlık sigortası, kaza veya hastalık sonucu oluşan tedavi giderlerini öder. Annüite (irat 

sigortası) emeklilik süresinde belirli bir sure için kişiye düzenli bir gelir sağlar. 

Öncesinde kişi irat elde etmek için ya peşin olarak toplu bir ödemede bulunur ya da 

düzenli aralıklarla kendi hesabına kendisi ve/veya işvereni tarafından katkı payı 

ödemeleri yapılır. Emekli olunca kişinin hesabındaki para kişiye belli aralıklarla (aylık, 

3 aylık) düzenli olarak ödenir. Kaza ya da diğer adıyla mal sigortası, yangın, hırsızlık, 

doğal felaketler gibi tehlikeler sonucu sigortalının malında meydana gelen hasarlara 

karşı bir teminat sağlar. Sorumluluk sigortası sigortalıyı başkalarının canına ya da 

malına verdiği zararlara karşı finansal sorumluluktan kurtarır, sigortalının ödeyeceği 

tazminatı sigorta şirketi öder. Otomobil ya da konut sigortası poliçeleri gibi çoğu poliçe 

kaza ve sorumluluk sigortalarını birlikte kapsar.  

Bireysel sigorta ürünlerinin yanında grup sigortaları da mevcuttur. Grup sigortaları 

bir kaç kişiyi kapsayabileceği gibi milyonlarca kişiyi de kapsayabilir. Grup poliçeleri 

genellikle çalışanları için işverenlere ya da üyeleri için mesleki organizasyonlara satılır. 

En yaygın grup sigortası poliçeleri hayat ve sağlık sigortası grup poliçeleridir.  

ABD‟de 1999 tarihli Financial Services Modernization Act ile birlikte sigorta 

şirketleri, bankalar, aracı kurumlar gibi tüm finansal şirketler birbirlerinin ürünlerini 

satabilmektedirler. Bunun sonucunda pek çok sigorta şirketi menkul kıymet, yatırım 

fonu ya da emeklilik fonu planları satabilmektedir. Bu yaklaşım özellikle zaten irat 

satmakta olan hayat sigortası şirketlerinde çok yaygın kabul görmüştür; bununla birlikte 

hayat-dışı sigorta şirketleri de gittikçe artan bir şekilde daha geniş bir spektrumda 

sigorta dışı finansal ürünler satmaktadırlar. Birbirlerinin piyasalarına doğru genişlemek, 
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bir diğerinin müşteri tabanına ve de coğrafi pazar alanına erişebilmek için sigorta 

şirketleri, bankalar, yatırım şirketleri arasında çok sayıda birleşme gerçekleşmektedir.   

3.1.3. Dünya ve Türkiye Sigorta Piyasalarının Büyüklükleri 

 

Sigorta piyasasının büyüklüğü üretilen prim miktarı ile ölçülür. SwissRe 

istatistiklerine göre dünya toplam sigorta prim üretimi hayat ve hayat dışı toplamı 2006 

yılı rakamları ile 3,7 trilyon ABD Dolarıdır.
 24 

Toplam primin 3,4 trilyon ABD Doları 

gelişmiş ekonomilerde (%91,5), 333 milyar ABD Doları da (%8,95)  gelişmekte olan 

ekonomilerde üretilmektedir. Coğrafi olarak prim üretimine bakıldığında ise görülen, 

prim üretiminin çok büyük bir kısmının Kuzey Amerika ve Batı Avrupa‟da 

gerçekleştirildiğidir. 1,3 trilyon ABD Doları Kuzey Amerika, 1,4 trilyon ABD Doları 

ise Batı Avrupa ülkelerinde üretilen prim rakamlarıdır. (Ek–3) 

 

Bununla birlikte gelişmiş ekonomilerde toplam prim üretimi 2006 yılında bir 

önceki yıla göre  % 4 oranında artış gösterirken, gelişmekte olan ekonomilerde artış 

oranı % 16,3‟tür.  

Gelişmekte olan ekonomiler grubu içerisinde yer alan Türkiye‟de de sigortacılık, 

grubundaki diğer ülkelerde olduğu gibi yüksek bir büyüme performansı göstermektedir. 

Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu‟nun 2007 Yılı Türk Sigorta ve 

Emeklilik Sektörü Faaliyet Raporu‟na göre Türk sigortacılığı 2007 yılında % 15 

oranında büyümüştür. Rapora göre 2007 yılında Türk sigorta sektörünün emeklilik dâhil 

toplam prim üretimi 10.9  Milyar TL‟dir.
25

 

 

Türk sigorta sektörü her ne kadar hızlı bir büyüme gösterse de Türk finans sektörü 

içinde önemli bir yer işgal etmemektedir. 2007 yılı sonu itibariyle 771,5 milyar TL olan 

Türk finans sektörü varlıkları toplamı içinde sigorta sektörü varlıkları toplamı 23,4 

Milyar TL ile sadece % 2,8 ‟lik bir yere sahiptir. Bankacılık sektörünün büyüklüğü ise 

581,6 Milyar TL‟dir, toplam içindeki payı % 74,6‟dır. 26 

                                                
24 Swiss Re, Sigma Magazine, No 4/2007, 2007, p. 31. 
25 Sigorta Denetleme Kurulu, Türkiye’de Sigorta ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor, 

Haziran 2008, s. 3. 
26 Sigorta Denetleme Kurulu, a.g.e., s. 3. 
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 3. 2. SĠGORTA SEKTÖRÜNÜN KARA PARA RĠSKĠ AÇISINDAN  ZAYIF 

YÖNLERĠ 

 

Sigorta sektöründe kara para aklayıcıların işlerini kolaylaştıran bazı  zafiyetler 

mevcuttur. Diğer sektörlerde de mevcut olan zafiyetlere ilaveten sigorta sektörünün 

kendine özel zafiyetlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz
27

: 

 

- Kara para düzenlemelerinin uygulanmasından kaynaklı yetersizlikler 

- Piyasanın kendine özgü özelliklerinden kaynaklı yetersizlikler 

- Kara parayı tespit etmede yaşanan sorunlar  

- Sektörün yetersiz denetlenmesinden kaynaklı yetersizlikler 

3.2. 1. Kara Para Düzenlemelerinin Uygulanmasında YaĢanan Yetersizlikler  

 

Kara para düzenlemelerinin uygulanmasında yaşanan yetersizliklerin önemli 

nedenlerinden biri kara paraya ilişkin olarak sigorta şirketleri ile sigorta aracıları 

arasında sorumluluk paylaşımından doğmaktadır. Sigortacılıkta üretimin büyük bir 

kısmı sigorta aracıları vasıtasıyla yapılır. Dolayısıyla pek çok durumda kara para 

düzenlemelerinin uygulamasını sigortacılar adına onların aracılarının yerine getirmesi 

gerekir. Oysa kara paraya ilişkin ilk düzenlemelerde sorumluluk tamamen sigorta 

şirketlerine yüklenmiş, aracılara ilişkin olarak bazı muğlâklıklar kalmıştır. Söz konusu 

muğlaklıklar da kara para düzenlemesinin uygulanmasında çift başlılığa ve yetersizliğe 

yol açmıştır v halen de açabilmektedir. Aracıların kara para düzenlemelerine uyum 

sağlamaları şart olsa da, müşterilerle iş ilişkisinin nihayetinde sigorta şirketi ile sigortalı 

arasında kuruluyor olmasından dolayı yanlış bir şekilde aracıların kara para 

düzenlemelerine uyum sağlamada sorumluluk taşımadıkları varsayılmaktadır. 

 

Sigorta aracıları ile iş yapan sigortalıların sigorta şirketinden ziyade acente ile 

doğrudan temasının olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı şüpheli işlem raporu 

kapsamında müşterinin ekonomik pozisyonunu veya davranışını değerlendirebilecek, 

                                                
27 FATF (2005), a.g.e., p. 54. 
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bunlardaki bir değişimi yorumlayabilecek konumda olanlar acentelerdir. Dolayısıyla 

acentelerin kara para düzenlemelerine uyumu çok önemli bir durum teşkil etmektedir. 

Uluslar Arası Sigorta Denetçileri Birliği (International Association of Insurance 

Supervisors-IAIS) Rehberinde ve ülkemiz kanunlarında sigorta aracıları da yükümlü 

olarak kabul edilmişken ABD‟de aracılar şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünün 

dışında bırakılmışlardır. FinCEN (The US Department of Treasury Financial Crimes 

Enforcement Network)‟in  31 Ekim 2005 tarihli genelgesi
28

 ile sigorta şirketlerinin kara 

para aklanmasını önlemeye dönük programlar oluşturmaları zorunlu tutulmuş, ancak 

acente ve brokerler bu zorunluluğun dışında bırakılmıştır. Genelgeye göre acente ve 

brokerlar şirketin kara para aklanmasını önlemeye dönük programının bir parçası haline 

getirilmelidir; hazırlanacak program acente ve brokerlardan müşteri ile ilgili nasıl bilgi 

edinileceği, bu konuda ne gibi prosedürler uygulayacağı konularını kapsamalıdır. 

Bununla birlikte acente ve brokerlar şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün dışında 

bırakılmışlardır, bu yükümlülük tamamen sigorta şirketlerine aittir.
29

 Aynı şekilde 

Türkiye‟de de acente ve brokerlar şüpheli işlem bildirimlerini MASAK 6 Sıra Nolu 

Genel Tebliği‟nin 5.1.2.‟nci maddesine göre şirket uyum görevlisi vasıtasıyla yerine 

getirirler.  

 

Kara para mevzuatına uyumda önemli aşama kaydetmiş olan bankacılığın gün 

geçtikçe sigorta üretim kanalları içinde ağırlığının artması, kara para aklanmasıyla 

mücadele açısından olumlu bir gelişmedir. 

 

Hayat-dışı sigortacılık ve de reasürans sektörlerinde kara para mevzuatına ilişkin 

düzenleme eksikliği de kara para aklayıcılar için önemli fırsatlar doğurmaktadır. 

 

Herkes hayat sigortası ve yatırım özelliği taşıyan sigorta ürünlerine ilişkin kara 

para mevzuatı üzerinde durmaktadır. Hâlbuki IAIS‟in derlediği bazı tipolojiler de 

gösteriyor ki suçlular/kara para aklayıcılar malvarlıkları için de sigorta teminatı satın 

                                                
28 FinCEN News, Insurance Companies Required to Establish Anti-Money Laundering Programs and 

File Suspicious Activity Reports, October 31, 2005; 

http://www.fincen.gov/news_room/nr/html/20051031.html. 
29 PriceWaterhouseCoopers; How New Anti-Money Laundering Rules Affect Insurance Companies; USA, 

November 2005, p.3   
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alırlar. Bu açıdan bakarsak, bu poliçeleri satın alırken kullandıkları fonlar ister legal 

ister illegal faaliyetlerden kaynaklansın hayat dışı sigortacılık, müşteri takip sistemi 

bakımından eşsiz bir bilgi kaynağıdır.  

 

Reasürans açısından bakılırsa, reasürans piyasasında kara paraya ilişkin mevzuat 

eksikliği, piyasada çok büyük tutarlarla işlem yapılmasından dolayı aklayıcılar için 

büyük tutarda kara para aklamak için önemli fırsatlar yaratmaktadır. 

3. 2. 2. Sigorta Piyasasının Kendine Özgü Özellikleri  

3. 2. 2. 1 Uzun Dağıtım Kanalları  

Sigortacılıktaki prim üretim ilişkisinin pek çok ara kademeyi içermesi (acente, 

satış elemanı, bölge müdürlüğü, şirket pazarlama departmanı) bu birimler arasındaki 

koordinasyonda ve dolayısıyla bilgi akışında yaşanacak bozukluklar müşteri hakkında 

yeterince bilgi sahibi olunmamasına yol açabilir. Kara para aklayıcılar da bu durumdan 

sisteme koşullara göre en zayıf halkasından girerek yararlanabilir. 

3. 2. 2. 2. Aracıların ĠĢ Yapma Saiki  

En basit ifade ile dile getirirsek acenteler ile sigorta şirketleri arasındaki ilişki 

ekonomik çıkar temeli üzerine kuruludur ve acentenin bu çıkarı dışında başka şeyleri 

göz önünde bulundurmaması sık rastlanılan bir durumdur. Fazladan gelir elde etmek 

amacıyla bazı acenteler ya da onların çalışanları kara para mevzuatını çok da 

önemsemeyebilirler ya da kara para aklanmasından bilerek istifade etmeye çalışabilirler. 

Zaten IAIS tipolojilerinden birinde bir sigorta brokeri kara para akladığını bildiği bir 

müşterisine daha yüksek komisyon uygulayarak aracı konumundan istifade etme yoluna 

gitmiştir.
30

 

3. 2. 2. 3. Sektörün Hızlı Büyümesi ve Rekabet Baskısı  

Sigorta sektörü hızla genişliyor, büyüyor ve bankacılık gibi finansal hizmetlerin 

diğer sektörleriyle müthiş bir rekabet içerisindedir. Sektör gittikçe artan bir şekilde 

müşterilerin ilgisini çekmektedir. Sektörde hayli farklılaştırılmış ürünler 

hazırlanmaktadır. Ayrıca sigorta piyasası gittikçe artan bir şekilde uluslar arası bir 

nitelik kazanmakta, büyük sigorta şirketleri yeni ve genelde daha riskli az gelişmiş ve 

                                                
30 FATF(2005), a.g.e., p. 47. 
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gelişmekte olan ülke piyasalarına girmektedirler. Tüm bu gelişmelere bakarsak belki de 

kara paraya ilişkin yapılan düzenlemeler bu hıza yetişememektedir. Bundan dolayı da 

düzenleme ve denetleme mekanizmalarının eskisi gibi etkili olamama ihtimali söz 

konusudur. 

3. 2. 3. Kara Parayı Tespit Etmede Güçlükler  

Sigorta sektöründe kara para aklanması ihtimalinin düşük olduğuna 

inanılmaktadır, oysaki sektördeki mevcut risk hiç de ihmal edilebilir cinsten değildir. 

Sektörün kara para riskinden uzak olduğuna dair mevcut kanaat kamu otoritelerinin 

sigorta sektörü özelinde önlem almalarında ağır davranmasına yol açabilmektedir.  

 

Sigortacılık ürünleri özellikleri ve fonksiyonları gereği para aklama sürecinin son 

safhalarında kullanılmaktadırlar. Yerleştirme (Placement) safhasında kara para finansal 

sisteme sokulur. Çok büyük tutarda nakit ödemeler haricinde sigortacılık ürünleri 

genelde daha sonraki safhalarda (ayrıştırma-layering ve bütünleştirme-integration) 

kullanılır. Sonraki safhalarda kara para aklayıcılar daha çok satın aldıkları malın getirisi 

ile ve onun likidite derecesi ile ilgilidirler, yani aktif ne kadar kolayca nakde çevrilebilir 

ve bunun maliyeti nedir, buna bakarlar. Yatırım zaten gerçekleşmiş olduğu ve de suç 

konusu faaliyet ile kara paranın aklanması ile ilgili süreçler arasındaki ilişki zayıfladığı 

için bu ileriki aşamalarda kara paranın tespit edilmesi daha zordur. 

 

Sektörde şirketler arasında kara paraya ilişkin olarak bilgi paylaşımı konusunda 

bir işbirliğine gidilmemiş olması kara para aklanması teşebbüslerini tespit etmeyi 

güçleştiren bir durumdur. 

 

Sigorta şirketleri arasında istatistiksel açıdan veri toplama ve sağlama konusunda 

bir koordinasyon mevcut değildir, ayrıca bankacılık sektörünün aksine sigorta 

sektöründe şirketler bugüne değin kara para aklanmasını önlemeye dönük bilgi 

paylaşım sistemleri de kurmamışlardır. Bugüne değin bu paylaşım sistemlerinin 

kurulmamasında sigorta sektörünün kara para aklayıcıların ilgi alanına girmediğine dair 

kamu ve diğer ilgili otoritelere hâkim olan düşünce önemli bir rol oynamaktadır. 
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3. 2. 4. Yetersiz Denetim  

Sigorta sektörü daha önce de belirtilmiş olduğu üzere gelişmekte olan 

ekonomilerde hızlı bir büyüme performansı göstermektedir. Buna mukabil bu ülkelerde 

sektör henüz tam anlamıyla uluslar arası standartlarda denetlenmektedir. Bu durum kara 

para aklayıcıların ilgisini gelişmekte olan ekonomilerin sigorta sektörlerine 

çekmektedir. Kara para aklayıcılar bu ülkelerde özellikle de yetersiz denetimin mevcut 

olduğu hayat-dışı ve de reasürans piyasalarında paravan şirketler kurmak da dahil olmak 

üzere pek çok yöntemi kullanarak aklama faaliyetinde bulunmaktadırlar. 

 

Denetleme otoritelerinin sigorta sektörünün hızlı büyüme performansına ayak 

uyduramaması, sektörün gelişmekte olan ekonomilerde suç odaklarının elinde bir kara 

para aklama enstrümanı olarak kullanılmasına yol açmaktadır. Söz konusu durumun 

oluşumunda denetleme otoritelerinin kullanımına tahsis edilen mali kaynakların 

sektörün büyüme hızına paralel bir şekilde arttırılmaması önemli bir etkendir. Güçlü 

denetleme otoritelerinin varlığı kara para aklayıcılarının sigorta sektörüne girmelerinin 

önünde caydırıcı bir rol oynayacaktır. 

  

 3. 3. SĠGORTACILIKTA KARA PARA AKLAMA YÖNTEMLERĠ 

Kara para aklamanın bilinen ve henüz bilinmeyen çok çeşitli yöntemleri olacağı 

muhakkaktır. Ülkelerin kara paraya karşı tutumlarına, mevzuat farklılıklarına ve mali 

piyasaların nasıl denetlendiğine bağlı olarak bu aklama yöntemleri ülkeden ülkeye 

farklılık gösterecektir. Bununla birlikte IAIS sınırlı olmamakla birlikte sigorta sektörü 

açısından risk teşkil edebilecek kara para aklama girişimlerini aşağıdaki şekilde 

sıralamıştır.
31

 

Aklayıcılar;  

                                                
31

 Çağatay Usluoğlu, “Dünyada Ve Türkiye'de Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin 

Düzenlemelerin Türk Sigorta Sektörü Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, s. 3., 

http://tsrsb.org.tr/private/trk/sayi37/ince37.htm 

 

http://tsrsb.org.tr/private/trk/sayi37/ince37.htm
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1-  Sektör çalışanlarını da suistimal ederek sahte belgeler düzenlemek sureti ile 

fonların izini kaybettirmek için fiktif işlemler yapabilirler ya da bizatihi, paravan sigorta 

şirketi ya da acentesi kurabilirler, 

2- Off-shore merkezlerden ya da müşteri gizliliği uygulayan ülkelerden sigorta 

şirketlerine fon transfer edebilirler ya da prim ödemesi yapabilirler, 

3- Yüksek meblağda tek primli poliçe akdederek ya da var olan bir poliçede prim 

artırımına giderek, iptal, iştira veya düzenli geri ödeme yolu ile fonun kaynağını 

değiştirebilirler,  

4-  Sahte hasar talebinde bulunarak kara para elde edebilirler. 

Hem IAIS‟in 2004 yılında yayınlanmış 5 nolu Rehberinde, hem de Mali Eylem 

Görev Gücü‟nün (The FATF) Money Laundering & Terrorist Financing Typologies 

2004-2005 rehberinde sigorta sektörünün kara para aklama açısından hem branşlar 

itibariyle hem de aracılar vasıtasıyla maruz kalabileceği riskler tipolojiler yardımıyla 

açıklanmıştır. Söz konusu tipolojilerden ülkemizde de yaşanması muhtemel olabilecek 

olanları aşağıya aktarılmıştır. 

3. 3. 1. Hayat Sigortacılığında Kara Para Aklama 

 FATF, finans endüstrisindeki en önemli para aklama yolunun hayat sigortası ve 

irat (annüite) ürünleri olduğunu düşünmektedir, çünkü bu ürünler müşterilerin büyük 

tutarda parayı finansal sisteme sokma, sistem içerisinde transfer etme ve böylece suç 

kaynaklı kökenini saklama olanağı sunmaktadır.
 32

 FATF‟ın 2004–2005 yıllarına ilişkin 

raporunda FATF‟a rapor edilen 94 kara para aklama dosyasının % 65‟i hayat 

sigortacılığı ürünleri ile ilgilidir.
33

  

 

Bu amaçla kullanılan hayat sigortası ürünlerinin başlıcaları şunlardır: 

 

                                                
32 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), “Anti- Money Laundering Programs for Insurance 

Companies”,  September 26, 2002,  p. 2.  http://www.fincen.gov/352insurance.pdf. 
33 FATF (2005), a.g.e., p. 45. 

http://www.fincen.gov/352insurance.pdf
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1. Birim ya da fon değerli sigortalar: Bu tür sigortada sigortalı yatırım fonlarına 

benzer şekilde belli bir fiyattan belli sayıda/ünitede fon alır. Fonun günlük değerleri 

vardır. Sigortalı poliçesini sonlandıracağı zaman, sonlandırma tarihindeki günlük 

değerden fonlar nakde çevrilir. 

 

2. İştira
34

 edilebilen tek primli hayat sigortaları: Sigortalı ödeyeceği tek primle 

vefat sigortası satın alır. Poliçenin iştira edilebilmesi için kar payı içeren bir poliçe 

olması gerekir. 

 

3. Sabit ya da değişken ödemeli irat (annüite) sigortaları: Sigortalı ya da bireysel 

emeklilik katılımcısı emekliliğe hak kazandıktan sonra hesabında birikmiş değeri ya 

düzenli ya da değişken ödemelerle almaya hak kazanır. 

 

4. İkinci el muhtelit (karma) hayat sigortası ürünleri (Second hand endowment 

policies): Bu tür sigortalarda sigortalı hayatta kalırsa poliçe süresinin sonunda, şayet 

poliçe süresi içinde vefat ederse vefat ettiği tarihte poliçenin lehdarları tazminata hak 

kazanır. Ülkemizde muhtelit ve diğer tür hayat sigortaları için ikincil piyasa yoktur. 

 

 İştira değeri olan ömür boyu hayat sigortası (permanent life insurance) ürünleri 

kara para aklayıcılar için özellikle cezbedicidir. Böyle bir nakit değer para aklayıcı 

tarafından iştira edilebilir ya da örneğin aynı tutarda bir kredi için teminat olarak 

göstermek gibi başka bir yatırım enstrümanının alımı için kullanılabilir. Vefat sigortası 

(Term life insurance-n yıl süreli vefat sigortası) poliçeleri de önemli bir risk 

oluşturmaktadır, çünkü onlar da değer saklama ve de transfer edilebilme özellikleri 

taşımaktadır. Bu özellikleri onları kara para aklayıcılar açısından cezbedici kılmaktadır. 

Benzer şekilde iratlar da kara para aklayıcılara illegal yollardan elde edilmiş fonlarını 

hemen ya da ertelenmiş gelir akışına çevirebilme imkânı sağladığı için önemli riskler 

içermektedir. 

 

                                                
34 İştira, aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık tarife primi ödenmiş olan sigorta 

sözleşmesinin -sigorta ettirenin talebi üzerine sigorta poliçesinin geri verilmesi karşılığında- sona 

erdirilmesidir. Sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığı‟ndan onay almak suretiyle üç yıldan daha kısa 

sürede sigortalıya iştira hakkı tanıyan poliçeler de akdedebilir. 
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IAIS tipolojilerinden birinde Kolombiyalı bir uyuşturucu çetesinin kara para 

aklama faaliyetleri ve uyuşturucu madde ticaretine ilişkin yapılan operasyonda, bu 

çetelerin kara paralarını, diğer yöntemleri de kullanmakla birlikte, hayat sigortası 

ürünleri satın alarak akladığı ortaya çıkartıldı.
 35

  Söz konusu çeteler off-shore 

bölgelerinden farklı farklı sigorta aracılarından iştira edilebilen hayat sigortası ürünleri 

satın aldı. Arkasında uyuşturucu çeteleri olan kuruluşlar bu poliçelerde sigortalı olarak 

gösterildi. Uyuşturucu çeteleri tarafından satın alınan hayat sigortası ürünleri dünyanın 

değişik ülkelerindeki üçüncü kişiler tarafından iştira edilmek maksadıyla sigorta 

şirketlerine gönderildi. 

 

Bir poliçenin iştira değeri, yatırılan parayı sigorta şirketinden erken çekmenin 

cezası ve de sigorta şirketlerinin komisyon ve diğer şarjmanlarını genelde ilk yıllarda 

tahsil etmelerinden dolayı hesaba yatırılan tutardan çok daha düşük olur. Buna rağmen 

kara para aklamayı planlayan sigortalılar (özellikle poliçe sadece bir kaç yıllık ise) kısa 

süre sonra poliçenin iştira edilmesi için başvururlar. Sigortalılar iştira sebebiyle büyük 

oranda zarar etseler dahi, aldıkları para sigorta adı altında aklanmış olacaktır. Yukarıda 

belirtilen tipolojide Kolombiyalı uyuşturucu kartelleri uyuşturucudan elde ettikleri 

paralarla Avrupa, İngiltere ve de daha büyük çoğunlukla da the Isle of Man gibi küçük 

ülkelerden hayat sigortası poliçeleri satın almışlardır. Sadece  the Isle of Man‟den alınan 

1,9 milyon ABD Doları değerindeki 250 hayat sigortası poliçesi;  ya arkasında 

kartellerin olduğu kuruluşlar ya da bu kartellerin aile üyeleri adına nakde çevrilmiştir.  

Bu işlemler sırasında  yüzde 25 ya da fazlası iştira bedeli ödemeyi göze almışlardır. Bu 

% 25 ya da fazlası iştira cezaları kara para aklayıcılar için sanki para aklama surecinde 

bir “işletme maliyeti” olarak algılanmaktadır ve kara para aklayıcılar buna razıdırlar. 

Bugüne değin bu soruşturmaya ilişkin olarak ABD federal makamları 9,5 milyon ABD 

dolarından fazla bir tutarda kara para ortaya çıkarmıştır.
 
 

 

- Başka bir incelemede, ABD Gümrük Teşkilatı Austin (Teksas)‟ta üç hayat 

sigortası poliçesi satın almak için ödenmiş forfeiture tespit etti. Satın alma tutarı, 

şüpheli işlem bildirim tutarı eşiğine ulaşmayacak meblağda çok sayıda işleme bölünerek 

                                                
35 FATF(2003a), a.g.e., p. 11. 
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yapıldı; poliçenin satın alımından kısa bir süre sonra poliçeler nakde çevrildi. Kamu 

otoriteleri tarafından çeşitli iratların bu amaçla kullanıldığı görüldü.
 36

  İlaveten, bazı 

finansal kuruluşlar sigorta bedelini çok sayıda çekle ödemek isteyenler ile fonlarını 

yabancı ülkelere aktarmak isteyenler hakkında FinCEN‟e şüpheli işlem bildiriminde 

bulundular.
37

 

  

 - Başka bir tipolojide Şirket A‟dan bir yönetici her biri farklı ülkelerde olan iki 

şirketi kapsayan bir para aklama projesi oluşturdu. Her iki işletme de şu an yöneticisi 

olduğu şirkete finansal hizmet sunacak ve finansal teminatlar sağlayacaktı. Bu şirketler 

Bay H‟nin S ülkesindeki hesaplarına 1,1 milyon ABD doları transfer etti. Bu fonların 

bir suç işleyerek elde edilmiş ve de daha önce bir şekilde finansal sisteme sokulmuş 

olması ihtimali yüksektir. Bay H‟nin hesabına C ülkesinden de transferler yapıldı. 

Transferler bir hesaptan diğerine aktarıldı. Hem vadeli hem de vadesiz pek çok hesap 

kullanıldı. Hayat sigortası poliçesi satın almak için fonlar C ülkesine transfer edildi. Bu 

aklama projesinin merkezinde hayat sigortası poliçelerini satın almak vardı. U ülkesinde 

bu poliçeler için ödenen prim toplamı 1,2 milyon ABD Doları idi.
 38

 

 

  - Daha küçük ölçekte, yerel polis makamları bir uyuşturucu kuryesinin para 

transferini soruşturuyorlardı. Fonlar pek çok banka hesabına yatırıldı, bu hesaplardan 

başka bir ülkedeki bir hesaba transfer edildi. Uyuşturucu kaçakçısı başka bir ülkede 

topladığı fonlardan 75 bin ABD Doları ile bir hayat sigortası poliçesi satın aldı. 

Ödemeler iki farklı hesaptan transfer edilerek yapıldı. Bu ödeme için kullanılan fonların 

deniz aşırı yatırımlardan elde edildiği söylendi. Uyuşturucu madde kaçakçısı 

tutuklandığı zaman sigorta şirketine poliçenin erken iştirası için talimatı çoktan 

vermişti. 

 

 - 1990 yılında İngiltere‟de bir sigorta pazarlamacısı kara para yasasını ihlal 

etmekten ceza aldı. Aklanmak istenen paranın tutarı 1,5 milyon ABD doları idi. Para 

önce bir bankaya yatırıldı (yerleştirme aşaması); ayrıştırma aşamasında yani paranın 

                                                
36

Steven Brostoff, “Variable Product Companies Cautioned to be Vigilant On Money Laundering,” 

National Underwriter, July 1, 2002, p. 40. 
37 FATF (2003a), Report on Money Laundering Typologies, 2002-2003, 14 Feb 2003, p. 27. 
38 IAIS, a.g.e., p. 28.  
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öncül suçtan mümkün olduğunca uzaklaştırılması aşamasında tek prim ödemeli bir 

hayat sigortası satın alındı. Pazarlamacı bu satışla şirkette satış birincisi oldu ve de 

bundan dolayı ikramiye kazandı. Bu aklama projesinde sadece pazarlamacı değil aynı 

zamanda onun yöneticisi de yer aldı ve her ikisi de kara para kanununu ihlalden dolayı 

ceza aldı. Bu olay medyada yer aldı ve şirketin itibarı sarsıldı. Bu dava bir şirketin 

birkaç çalışanın yasadışı yollara sapmasının bir şirketin itibarını nasıl zedeleyeceğine ve 

hatta şirketi olası bir cezai sorumluluğa nasıl sürükleyeceğine iyi bir örnektir.
 39

 

 

 Başka bir örnek olayda, bir müşteri 400 bin ABD Doları değerinde 10 yıllık bir 

hayat sigortası poliçesi satın aldı. Ödemeyi takiben müşteri ödediği paranın kaynağını 

açıklamayı reddetti. Sigorta şirketi durumu rapor etti. Bu kişi hakkında 

kaçakçılık/sahtekarlık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
40

 

 

 - Kanada‟da, bir uyuşturucu madde kaçakçısı 80 bin ABD Doları değerinde bir 

hayat sigortası poliçesi satın aldı. Poliçenin satın alımı geniş bir satış ağı bulunan bir 

sigorta şirketinin acentesinden çek kullanılarak yapıldı. Yapılan soruşturma gösterdi ki 

poliçe uyuşturucu madde kaçakçılığından elde edilen para ile satın alınmıştı. Acente bu 

kişiye çok yüksek komisyon uygulamıştı. Soruşturmada, poliçenin satın alındıktan 3 ay 

sonra nakde çevrildiği tespit edildi.
 41

 

 

 - Belçika‟da bir hileli iflasta para önce aile üyelerinden birinin hesabına yatırıldı, 

sonra çek yazılarak para bir avukatın hesabına aktarıldı. Avukat paranın bir kısmını 

hesaba geri ilave etti fakat kalan kısım ile tek ödemeli bir hayat sigortası poliçesi satın 

aldı; ki söz konusu poliçe kısa bir süre sonra iştira edildi ve iştira değeri aile üyesinin 

hesabına aktarıldı.
42

  

 

 - Yine Belçika‟da 1 milyon Euro nakit para bir hayat sigortası şirketi hesabına 

yatırıldı ve iki tek ödemeli hayat sigortası poliçesi satın alındı. Poliçe % 40 zararla iştira 

                                                
39 IAIS, a.g.e., p. 28.  
40 IAIS, a.g.e., p. 28. 
41 FATF (2005), a.g.e., p. 47. 
42 FATF (2005), a.g.e., p. 46. 
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edildi ve söz konusu iştira bedeli ülke dışına çıkartıldı. Burada amaç hileli iflasa giden 

şirketin içini boşaltmak, şirketin malvarlığını kreditörlerden kaçırmaktı.
 43

  

 

 - B ülkesinin gümrük yetkilileri sigorta sektörünü kara para aklamada kullanan bir 

uyuşturucu çetesine ilişkin bir soruşturma başlattı. Diğer ilgili ülkelerin de katkılarıyla 

yürütülen ortak çalışmalar sonrasında uyuşturucu çetesinin uyuşturucudan elde ettikleri 

kara parayı off-shore bölgesinde kurulu Z sigorta şirketi vasıtasıyla akladıkları ortaya 

çıkartıldı. Z sigorta şirketi müşterilerine yatırım fonlarına benzer enstrümanlar 

sunmaktaydı. Bu enstrümanların getiri oranı dünyanın başlıca büyük hisse senedi 

piyasalarına endekslenmişti. Bu sayede sigorta poliçeleri yatırım enstrümanları gibi 

işlem görüyorlardı.  Poliçe sahipleri hesaplarını aşırı fonluyor, sonrasında da 

hesaplarından çekiyorlardı. Fonlarını erken nakde çevirmenin bir maliyeti vardı ama 

bununla ilgili değillerdi. Fonlar ya bir çekle ya da havale ile hesaptan çekilmiş, 

dolayısıyla sigorta şirketi vasıtasıyla temizlenmiş oluyordu. Gelirin kaynağında sigorta 

şirketi vasıtasıyla yapılmış yatırım görünüyordu. Soruşturma ile bugüne değin 9 milyon 

ABD Doları ABD‟de olmak üzere bu şekilde 29 milyon ABD Dolarının aklandığı tespit 

edilmiştir.
 44

 

 

 - Bir müşteri 10 yıl vadeli ve 400 bin dolar nakit ödemeli bir hayat sigortası 

poliçesi satın aldı. Prim ödemesini müteakiben müşteri ödediği primlerin kaynağına 

ilişkin sorulara cevap vermedi. Sigorta şirketi durumu yetkili makamlara bildirdi. 

Sonrasında yapılan soruşturma gösterdi ki kişinin geliri sahteciliğe ilişkin suç 

faaliyetlerinden kaynaklanmaktaydı.
45

   

 

 - Bir sigortacı medyadan, kendisinden iki hayat sigortası poliçesi satın almış 

yabancı bir müşterisinin kendi ülkesinde mafya ilişkileri içinde olduğunu öğrendi. 

Poliçeler 33 yıl süreli idi. Poliçelerden biri 1 milyon dolarlık hayat sigortası , diğeri ise 

500 bin dolar değerinde “karma”  sigorta idi.
46

  

 

                                                
43 FATF (2005), a.g.e., p. 46. 
44 FATF (2004), Report on Money Laundering Typologies 2003-2004, 2004, p.17 
45 IAIS, a.g.e., p. 29. 
46 IAIS, a.g.e., p. 29. 
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 - Sigorta sektöründe tespit edilen diğer bir aklama tekniği ise “viatical contract” 

diye  adlandırılan poliçeler vasıtasıyla olmaktadır. 
47

 Bazı ülkelerde, hayat sigortası 

poliçesi sahibi öldüğünde, poliçeyi satmışsa satın alan kişinin poliçeden doğan tüm 

haklarını sigorta şirketinden talep etme hakları vardır. AIDS hastalığının artmasıyla 

birlikte hastaların sahip olduğu poliçelerin bir ikincil piyasası oluşmuştur. Hastalar 

öleceklerini bildiklerinden poliçelerini kalan günlerini iyi geçirmek için satmaktalar, 

alanlar ise iskontolu olarak aldıklarından aradaki fark kadar kar elde etmektedirler.   

Aklayıcılar da bu poliçelerden nakit karşılığı ve ikinci el piyasalarda oluşan fiyatından 

fazlasını vererek yani gerçek bedeline göre düşük iskontolarla almaktadırlar.  

 

Burada aklayıcıların hiç iskonto yapmayabilecekleri, hatta nominal değerinin 

üzerinde bir fiyatı dahi verebilecekleri unutulmamalıdır. Hastanın ölmesine kadar geçen 

süredeki paranın zaman değeri ve nominal değerinin üzerinde alındıysa aradaki fark 

aklayıcının, aklama komisyonunu oluşturmaktadır. Doğal olarak hastaya ödeme nakit 

olarak yapılmaktadır. Ancak hasta zaten satıştan sağladığı gelirle günlük harcamalarını 

sürdüreceğinden, elde ettiği nakdi peyder pey, aklama ihtiyacı olmadan harcayacaktır 

(Tıpkı uyuşturucunun hammaddesini üreten köylüler ya da sokak satıcıları gibi) 

Aklayıcıların ise iki noktada avantajları vardır. 

Birinci avantaj,  esas amaç olmasa da nominal değerin altında satın alınma 

nedeniyle elde edilen kardır (nominal değerden alması durumunda ise başka tekniklerde 

katlandığı ortalama aklama komisyonu kadar kârı olacaktır) 

 

İkinci avantaj,  hasta öldüğünde poliçe karşılığında para, aklayıcıya sigorta 

şirketinden çek olarak ödeneceğinden, nakit kullanım söz konusu olmayacak ve bu 

işlem, hiç kimsenin dikkatini çekmeden yapılabilecektir. 

 

 

 

                                                
47 IAIS, a.g.e., p.13. 
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3. 3. 2. Hayat-dıĢı Sigortacılıkta Kara Para Aklama 

 

FATF‟in 2004–2005 Raporu‟nda kendisine rapor edilen 94 kara para aklama 

olayının %35‟i hayat-dışı branşlarda gerçekleşmiştir; söz konusu aklama girişimleri ile 

aklanmak istenen para tutarı bir milyon ABD Dolarıdır.
48

  

Hayat-dışı branşlarda kara para aklama dört değişik şekilde yapılabilir. Bunlar
49

 

 

1- Şişirilmiş ya da tamamen sahte hasar talepleri, 

 

2- Sigortacı tarafından poliçe üzerinden ödenecek “getiri” için sigorta poliçesinin 

iptali,
50

  

 

3. Yüksek prim ödemesinde bulunulması; sonrasında fazladan ödenen kısmın 

iadesinin talep edilmesi, 

 

4. Eksik Sigorta (under-insurance); Eksik sigortada sigortalı tüm bir hasar için 

tazminat aldığını söyleyebilir, oysa ortada sadece bir kısmi hasardan alınmış tazminat 

vardır. Aradaki fark suçtan elde edilmiş bir gelire yasal bir görüntü kazandırmak için 

kullanılmaktadır.  

 

Hayat-dışı branşlar için tespit edilmiş örnek olaylardan bazıları aşağıdadır. 

   

 Bir kara para aklayıcısı büyük bir deniz taşıma aracı (fantom ocean-going) için 

sigorta yaptırmıştır. Sigortalı çok büyük tutarda primler ödemiş ve aracılarla da ilişkileri 

her zaman iyi tutmuştur. Ayrıca her zaman için hasar prim oranının şirket lehine 

olmasına dikkat etmiştir, yani ödediği primden daha az tazminat almıştır. Bu sayede 

sigortacısını da poliçesinden memnun etmiş oluyordu. Bu yöntemle kara para aklayıcı 

sigorta şirketinden aldığı çeklerle kara parasını aklamış oluyordu. Fonların kaynağı ünlü 

                                                
48 FATF (2005), a.g.e., p. 48. 
49 IAIS, a.g.e., p. 4. 
50 Hayat dışı sigorta poliçeleri üzerinden de sigortalıya bir yatırım geliri verilebilir, ancak ülkemiz 

uygulamasında bu tür bir sigorta ürünü mevcut değildir.  
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bir sigorta şirketi görünüyordu, çok az kişi çeklerin veya havalenin üzerinde böyle 

büyük bir sigorta şirketi adı varken fonların kaynağını sormayı aklına getirirdi. 
51

 

 

2004 yılında Norveç‟te bir sigortalı evine hırsız girdiği ve 110 bin Norveç Kronu 

(NOK) değerinde mücevherinin çalındığı ihbarında bulundu. İfadesinde 2,7 milyon 

NOK değerinde yatını sattığını, alıcının ödemenin 500 bin NOK kısmın mücevherle 

yaptığını söyledi. 2000 yılında bu kişinin hiçbir geliri yoktu, 2001 yılında 43 bin NOK, 

2002 yılında ise 233 bin NOK gelire sahip olduğunu beyan etmişti. Ya bu pahalı 

teknenin gerçek sahibi değildi ya da tekneyi kara parayla satın almıştı.52 

3.3.3. Reasürans Piyasasında Kara Para Aklama 

 

FATF‟ın raporunda kendisine rapor edilen 94 kara para aklama olayının % 5‟i 

reasürans şirketlerine ilişkindir; reasürans vasıtasıyla aklanmak istenen kara paranın 

tutarı 5 milyon ABD Doları idi.
53

 

 

Reasürans piyasasında kar apara iki şekilde aklanmaktadır.
54

 

 

1- Fiktif reasürans veya reasürans aracısı şirketler kurarak; fronting
55

 

düzenlemeleri ve captive sigortalar
56

 ile,  

 

2- Normal reasürans işlemlerinin bu amaçlarla kullanılması ile. Fonların 

kaynağının suç olduğu bilinmesine rağmen bunların plasmanı yapılır, bu amaçla 

paravan sigorta şirketleri kurulur. 

 

 IAIS Rehberinde yer alan bazı tipolojiler aşağıda verilmiştir.
57

 

 

                                                
51 FATF (2004); a.g.e., p.18 
52 FATF (2005), a.g.e., p. 47. 
53 FATF (2005), a.g.e., p. 48. 
54 IAIS, a.g.e., p. 5. 
55

 Fronting, bir sigorta şirketinin üzerinde hiç risk tutmadan tüm riski reasürör şirkete devretmesidir, 

hasarda ve primde hiçbir payı yoktur, reasürör şirketten frontinge karşılık ücret alır. 
56 Captive sigorta, büyük sermaye gruplarının grup şirketlerine ilişkin riskleri dışardan bir sigorta 

şirketine sigortalatmak yerine kendi bünyelerinde sigortalamalarıdır. 
57 FATF (2005), a.g.e., p. 31. 
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 - A ülkesindeki bir sigortacı yine aynı ülkedeki bir yatırım firmasının personeline 

ilişkin bir poliçe için reasürans teminatı arıyordu. Sigortacı bu reasürans teminatı için 

piyasa fiyatının dört katı kadar fazlasını vermeye hazırdı. Bu durum reasürörde şüphe 

uyandırdı. Reasürör kamu otoritesini durumdan haberdar etti. Yapılan incelemede 

yatırım firmasının uyuşturucu tacirlerinin kontrolünde paravan bir şirket olduğu tespit 

edildi. Sigorta şirketinin de bu yatırım firması ile ortaklık bağlantısı vardı. Kara para 

aklayıcıların buradaki asıl amacı ünlü bir sigorta şirketinin ismini kullanarak kendilerine 

ve aklayacakları paraya bir yasallık görüntüsü kazandırmaktı. Sigortacı piyasa fiyatının 

üstünde bir fiyatla reasürans teminatı satın alarak reasürans teminatının sürekli olmasını 

garanti altına almak istiyordu. 

 

 - A ülkesindeki bir sigorta şirketi bir uçak şirketinin poliçesini almak için 

reasürans teminatı arıyordu. Şirket hakkında yapılan bir araştırma şirketin silah 

kaçakçıları ve de uyuşturucu madde tacirleri ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. 

 

Ülkemizde reasürans piyasası vasıtasıyla kara para aklanmasının önüne 

geçilmesinin en kolay yolu sigorta şirketlerinin sadece uluslar arası reyting kuruluşları 

tarafından derecelendirilmiş, mali itibarı sağlam şirketlerle iş yapılmasına izin 

verilmesidir. Sigorta Denetleme Kurulu sigorta denetim elemanları şirket 

incelemelerinde reasürans plasmanlarının hangi reasürörlerle yapıldığını incelemekte, 

reyting notu olmayan reasürörlerle reasürans plasmanı yapılmasına izin 

vermemektedirler. Ayrıca sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından altıncı ay ve yıl 

sonları itibariyle hazırlanan Sermaye Yeterlilik Tablosu‟nda Reasürans Riski 

hesaplanırken reytingi olmayan reasürans şirketleri için yüksek katsayılar 

uygulanmasına rağmen, bu tür şirketlerden reasürans teminatı satın alacak veya satın 

almakta ısrar edecek şirketler için şüphe doğurabilecektir. 

3.3.4. Sigorta Aracıları ve Kara Para Aklama 

 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, sigorta aracıları diğer ekonomik birimler gibi daha 

fazla gelir elde etme saiki ile çalışmaktadırlar. Bu da onları mevzuata aykırı davranışlar 

içine sürükleyebilmektedir. Kara para mevzuatının asıl olarak sigorta şirketlerini 
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sorumlu tutması aracıların kendilerini düzenlemeler karşısında sorumsuz hissetmesine 

yol açabilmektedir. 

 

Kara para aklanmasına ilişkin Kanada‟da yapılan bir çalışmaya göre Kanada‟da 

banka personelinden sonra en fazla sigorta aracıları kara para aklayıcıları ile temas 

etmektedir; çalışmanın kapsamındaki 144 kara para dosyasının 101‟inde bir banka 

personeli, 88‟inde bir sigorta aracısı, 74‟ünde ise bir avukat kara para aklayıcıları ile 

temas halinde olmuştur.
58

 Burada kastedilen bu kişilerin mutlaka kara para 

aklayıcılarına bilerek yardım ettikleri değildir, kastedilen kara para aklayıcıları ile iş 

ilişkisi nedeni ile karşılaşmış olmalarıdır. 

 

Aşağıda sigorta aracılarına ilişkin olarak IAIS Rehberinde yer alan tipolojilerden 

bazılarına yer verilmiştir. 
59

 

 

- Daha sonra uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile tutuklanan bir kişi bir sigorta 

brokeri vasıtasıyla 250 bin ABD Doları değerinde bir yatırım ürünü satın aldı. Bu işlemi 

yaparken izlediği yol şöyleydi: İlk önce sigorta brokeri ile temas kurdu ve ona toplam 

değeri 250 bin ABD Doları olan 3 taksitte nakit ödemesi yaptı. Sigorta brokeri bu 

tutarda paranın kendisine teslim edildiğini rapor etmedi ve üç taksidi de bankaya yatırdı. 

Bu durum, broker banka ile sürekli bir iş ilişkisi içinde olması sebebiyle bankada broker 

aleyhinde bir şüphe uyandırmadı. Daha sonra sigorta brokeri sigorta şirketine kendisine 

ait banka hesabından kendi adına yazılı üç çek teslim etti, üç çekin toplamı 250 bin 

ABD Doları idi. Ödemeyi üçe bölerek sigorta şirketinin kendisinden şüphelenmesinin 

önüne geçmeye çalıştı.
 60

 

 

- Kanada‟da bir uyuşturucu madde taciri 80 bin ABD Doları değerinde bir hayat 

sigortası ürünü satın aldı. Poliçeyi cashier‟s check
61

 kullanan bir hayat sigortası 

                                                
58 Schenider, a.g.e., p. 65. 
59

 FATF (2005), a.g.e., p. 30. 
60 FATF (2003a), a.g.e., p. 27. 
61 “Cashier‟s check”, ABD‟de kişilerin karşılıksız çek kullanmasının önüne geçmek için kullanılan bir 

ödeme şeklidir. Kişi önce bankaya para yatırır, banka karşılığında kişiye üzerinde lehdarın adı yazılı çeki 

keşide eder, böylece lehdarın karşısında kişi yerine banka olur.   
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şirketinin acentesinden satın aldı. Yapılan soruşturma gösterdi ki poliçeyi satın almak 

için kullanılan fonların kaynağı illegal faaliyetlerdi. Acente bu gerçeği biliyordu. Bunun 

karşılığında çok yüksek tutarda komisyon şarj etti. Üç ay sonra uyuşturucu taciri 

poliçeyi iptal etti
62

 

 

- İyi bilinen bir sigorta grubu tarafından bir sigorta şirketi kuruldu. Şirketin 

müşterilerinden biri bir Rus sigorta şirketi idi. Söz konusu şirket sigorta grubunun 

Londra ofisinin çalıştığı bir broker vasıtasıyla Şirket‟in müşterisi oldu. Şirket‟le Rus 

sigorta şirketi arasındaki anlaşmaya göre, hasar prim oranı düşükse Rus sigorta şirketine 

kar komisyonu verilecekti. Sigorta denetleme otoriteleri tarafından yapılan yerinde 

denetim sonucunda Rus sigorta şirketine yapılan kar komisyonu ödemeleri ile diğer fon 

transferlerinin aynı yolu takip etmediği, aynı hesaba yatırılmadığı ortaya çıkartıldı. 

Ayrıca denetleme otoritesi sigorta aracısının istenilen bilgileri sağlamaması sebebiyle 

fonların kaynağını ve kökenini tespit etmeyi başaramadı. Soruşturma derinleştirildikçe, 

fonların transfer edildiği başka birkaç şirketin daha mevcut olduğu ortaya çıkartıldı, 

fakat bu şirketlerle asıl şirket (Rus sigorta şirketi) arasındaki bağlantının ne olduğu 

tespit edilemedi.
63

 

 

- Avrupa‟da bir inşaat projesi finanse edilmekteydi. Finansman danışmanlık 

şirketine yapılacak ödemeyi de kapsıyordu. Danışmanlık şirketine yapılacak ödemeyi 

teminat altına almak için bir hayat sigortası şirketinde yatırım hesabı oluşturuldu ve bu 

hesaba 400 bin ABD Doları civarında bir para yatırıldı. Hesabın kontrolü danışmanlık 

firmasındaydı. Para hesaba yatar yatmaz danışmanlık firması tüm parayı çekti. Sigorta 

şirketi şüpheli işlem bildiriminde bulundu. Yapılan inceleme gösterdi ki danışmanlık 

firmasından bir çalışan benzer bir çok işlemde daha bulundu. Hesap donduruldu.
64

 

 

 

 

 

 

                                                
62 FATF (2005), a.g.e., p. 22. 
63 IAIS, a.g.e., p. 31. 
64 IAIS, a.g.e., p. 31. 
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4. KARA PARA ĠLE MÜCADELE 

 

4.1. ULUSLAR ARASI ÖNLEMLER 

4.1.1. Genel Önlemler 

4.1.1.1. Mali Eylem Görev Gücü ( FATF) 

 

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force) kara para aklanmasının ve 

de terörizmin finansmanının önüne geçmek maksadıyla kurulmuş, uluslar arası 

standartları oluşturan ve politikalar geliştiren hükümetler arası bir organizasyondur. 

1989‟da G-7 Ülkeleri Paris Zirvesi‟nde kurulmasına karar verilen bu organizasyon 

başlangıçta sadece G-7 ülkelerini, Avrupa Komisyonu‟nu ve 8 diğer ülkeyi kapsıyordu. 

Nisan 1990‟da FATF Kırk Tavsiye‟yi (40 Recommendations) yayınladı. Kırk Tavsiye 

para aklamanın önüne geçmek için kapsamlı bir eylem planı sunuyordu. Bu tavsiyeler 

Ekim 2004‟te gözden geçirildi ve 9 yeni tavsiye ilave edildi. Söz konusu tarihten 

itibaren Tavsiyeler “Kırk Artı Dokuz Tavsiye” olarak anılmaktadır. 

 

Bu Tavsiyeler Uluslar Arası Para Fonu (IMF) ve de Dünya Bankası tarafından 

kara para aklanması ve terörün finansmanını önlemede uluslar arası standartlar olarak 

kabul edilmektedir. 

 

The FATF bugün 31 ülke ve 2 bölgesel organizasyondan (Avrupa Birliği, Körfez 

Ülkeleri İşbirliği Konseyi – the Gulf Co-Operation Council) oluşmaktadır. Üye ülkeler 

şunlardır: Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Kanada, 

Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hong Kong, Yunanistan,  İzlanda, İrlanda, İtalya, 

Japonya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Rusya, 

Singapur, Güney Afrika, İsviçre, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik 

Devletleri. Çin 21 Haziran 2005‟te organizasyona gözlemci oldu. 

 

FATF aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
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1- Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 

standartları oluşturmak ve uluslar arası işbirliğini geliştirmek, 

 

2- Oluşturulmuş standartlara uyum konusunda üye ülke uygulamalarını takip 

etmek, uygulamaların geliştirilmesine destek vermek, 

 

3- Terörün finansmanı ve kara para aklamasına ilişkin trendler ve metotlar 

üzerinde çalışmak, 

 

4-  FATF üyesi olmayan ülkelerin FATF standartlarına uyumunu teşvik etmek, 

 

Şubat 2000‟de FATF, kara paranın aklanmasını önlemeye dönük mücadelede 

işbirliğinde bulunmayan ülkeler hakkında bir rapor yayınladı; söz konusu rapor 25 kriter 

ortaya koyuyordu. 47 ülke bu kriterlere göre incelendi ve sonuçta 23 ülke “İşbirliği 

Yapmayan Ülkeler Listesi”ne (Non-Cooperative Countries and Territories List - NCCT) 

alındı. FATF finans kurumlarına bu ülkeleri kapsayan işlemlere özel dikkat ve özen 

göstermesi tavsiyesinde bulundu.  

 

5549 sayılı Yasanın uygulanmasına yönelik “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve 

Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”‟in 

(Tedbirler Yönetmeliği) Riskli Ülkelerle İlişkiler başlıklı 25. maddesinde finansal 

kuruluşların, riskli ülkelerde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan 

teşekküller ve bu ülkelerin vatandaşları ile girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel 

dikkat göstermek, görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin 

amacı ve mahiyeti hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi toplamak ve bunları kayda 

geçirmek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. 

 

Kara paraya karşı mücadelede işbirliğine dâhil olmayan ülkelerin çoğunluğu 

FATF tarafından bu kategoriye sokulunca hemen kara para aklanmasını önlemeye 

dönük sistemleri geliştirmeye başladılar. Çünkü ülkelerinin bu kategori içerisinde yer 

alması ülkenin dünyada kötü bir üne sahip olmasına yol açabilmektedir. Bundan daha 
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önemlisi bu tür sistemlerin geliştirilmesi ülkelerin kendi finansal sistemlerinin istikrarı 

ve de güvenliği için gereklidir. 

 

Bu girişim sonuç getirici, dolayısı ile başarılı da olmuştur, İşbirliğine dönük olarak 

gösterdikleri olumlu performans ile 2005 Haziran ayı itibariyle 23 ülkenin çoğu 

FATF‟ın kara para mücadelesinde işbirliğine dâhil olmayan ülkeler (NCCT) 

kategorisinden çıkarılmıştır. 21 Haziran 2002 tarihinde listede olan ülkeler şunlardı: 

Cook Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Filipinler, Granada, Guatamela, 

Marshall Adaları, Mısır, Myanmar, Nauru, Nijerya, Niue, Rusya, Ukrayna, St. Vincent 

and Grenadines, 

 

Bugün itibariyle “kara para mücadelesinde işbirliğine dâhil olmayan ülkeler 

listesi”nde herhangi bir ülke bulunmamaktadır.
65

 

4.1.1.2. Kırk Artı Dokuz Tavsiye 

 

FATF tarafından yayınlanan 40 Artı Dokuz Tavsiye terörün finansmanının önüne 

geçilmesi ve de kara para ile mücadelede başlıca rehberdir. Kırk Artı Dokuz Tavsiye 

130‟dan fazla ülke tarafından imzalanmıştır. 

 

Kara paranın aklanmasının önlenmesinde anahtar bir unsur bu tavsiyelerin bütün 

bu ülkeler tarafından etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. FATF ve FATF 

benzeri bölgesel organizasyonlar; IMF ve Dünya Bankası bu uygulamaları izlemekte ve 

de değerlemeye tabi tutmaktadır. 

4.1.1.3. Egmont Grubu 

 

9 Haziran 1995 tarihinde Brüksel‟de 24 ülke ve 8 uluslararası kuruluşun bir araya 

gelmesiyle oluşturulmuş olan ve adını toplantının yapıldığı saraydan alan Egmont 

Grubunun temel amacı, ülkelerin ulusal düzeydeki aklama ile mücadele sistemlerinin 

                                                
65 FATF (2007), Annual Review of Non-Cooperative Countries and Territories 2006-2007: Eight NCCT 

Review, 12 October 2007,  http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/14/11/39552632.pdf 
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gelişmesine yardımcı olmak ve aklama ile ilgili uluslararası bilgi değişimlerin önündeki 

engelleri ortadan kaldırmaktır.
 66

 

 

 Egmont Grubu üyesi ülkeler arasındaki bilgi değişimleri ülkelerin mali istihbarat 

birimleri (Financial Intelligence Unit- FIU) aracılığı ile yapılmaktadır. Mali istihbarat 

birimi Egmont tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: 

 

“Suçtan elde edildiğinden şüphe duyulan gelirlere ve potansiyel terörün 

finansmanına veya kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele 

amacıyla ulusal mevzuat ve düzenlemelerin gerektirdiği mali bilgilere ilişkin 
bildirimleri toplamak, analiz etmek ve ilgili makamlara sevk etmekle sorumlu 

merkezi ulusal birimdir.” 

 

Türkiye‟nin mali istihbarat birimi, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu‟dur 

(MASAK). MASAK daha önce bu fonksiyonuna ilişkin yetkiyi 4208 sayılı Kanundan 

almakta idi.  

 

Mali istihbarat birimleri arasında hızlı, sistematik ve güvenli bilgi değişimi 

amacıyla Egmont Güvenlik Ağı (Egmont Secure Web-ESW) sistemi oluşturulmuştur. 

1997 yılında faaliyete geçen bu sistem sadece ağa dahil mali istihbarat birimlerinin 

kullanımına açıktır. Bu ağ sayesinde mali istihbarat birimleri diğer ülkelerin istihbarat 

birimleri ile istihbari nitelikteki bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde paylaşmaktadırlar. 

ESW aynı zamanda FIU‟lara diğer ülke mevzuatlarına ve tipolojilere ulaşma imkânı da 

sağlamaktadır. Ülke FIU‟ları arasında sistematik bilgi değişimini amaçlayan mutabakat 

muhtırası (Memorandum of Understanding-MOU) imzalanmaktadır. 5549 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca MASAK uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan 

mutabakat muhtırası imzalama konusunda yetkilendirilmiştir. Bu konuda ilk MOU 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanmıştır. 

 

                                                
66 Hasan Aykın, “Karaparanın Aklanmasıyla Mücadele Konusundaki Temel Uluslararası Metinler Ve 

Oluşumlar”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar, Sayı 25, Mayıs 2007, s. 33- 40. 
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Egmont Grubuna 101 ülke üyedir. Türkiye FIU‟su olan MASAK Haziran 

1998‟de üyeliğe kabul edilmiştir. MASAK, Mayıs 2001 tarihinde de ESW‟ye dâhil 

olmak suretiyle, güvenli ağın bilgi paylaşımı ve haberleşme fonksiyonlarından 

yararlanmaktadır. 

4.1.2. Sigorta Sektörü Özelinde Kara Parayla Mücadele 

4.1.2.1. Kara Para Aklanmasına ĠliĢkin Alınacak Önlemler ve Takip 

Edilecek Yollar               

         

 Sigorta sektöründe kara paraya karşı mücadelede alınan önlemlere geçmeden 

önce ne tür şeylerin kara paranın varlığı için bir işaret olabileceğine bakmakta fayda 

olabilir. Bu işaretlerden bazıları sadece sigorta sektörüne özgü değildir, finansal 

hizmetler sektörünün diğer ilgili alanlarında da bu işaretlere rastlanılabilir.
67

 

 

- Büyük tutarda nakit işlemleri 

İşlemlerde nakit kullanılması şüpheli işlem kuşkusunu arttıran çok önemli bir 

işarettir.  Gelişmiş finansal piyasaların mevcut olduğu ülkelerde sigorta sektöründe 

nakit kullanımı çok yüksek değildir. 

 

- Yanlış adres ya da posta kutusu kullanımı 

Eğer sigorta ettiren yanlış kişisel bilgi ve adres vermişse sigortacı özellikle bu 

şahsın işlemlerinde dikkatli olmalıdır. 

 

- Yüksek risk potansiyeli taşıyan ülkelerden gelen işler  

Uluslar arası sigortacılık işlemleri kara para konusunda en riskli olanlarıdır, ama 

bu demek değildir ki her sınır ötesi sigortacılık faaliyeti kara para aklandığına dair 

şüphe doğursun.  Bununla birlikte yurtdışı ile yapılan işlerde iyi bir sorgulama ve de 

izlemenin yapılması şarttır. Bu durum kara para ile mücadelede işbirliği yapmayan 

ülkelerden (NCCT) ve vergi cennetlerinden (off-shore merkezler) gelen işler için 

özellikle geçerlidir. 

                                                
67 FATF (2005), a.g.e., p. 51-54. 
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- Sigortalının özellikleri ve davranışları 

Bir müşterinin hem mali hem de kişisel profili gerçekleştirdiği işlemi 

değerlendirmemizde ve işlemin mantığını anlamamızda bizim başlıca kriterimizdir. 

İlerleyen bölümlerde vereceğimiz örneklerin bazıları tüm finans sektöründe bazıları ise 

sadece sigorta sektöründe rastlanılması muhtemel durumlar olabilir. Belki bazen 

sigortalı tamamen masum nedenlerle şüphe doğuran bir işlem yapıyor olabilir ama 

burada görev sigorta şirketine ya da sigorta aracılarına düşmektedir. Yapılan işlemin ve 

şüphe doğuran davranışların gerçek nedenini bulmak onların görevi olmaktadır.  

 

- Sigortalının, sigortalının akrabalarının ya da ilişikte olduğu herhangi bir 

organizasyonun bir sabıkası varsa 

Sırf işlemi yapan kişinin sabıkasından dolayı bir işlemi ya da ticari işi kara para ile 

ilişkilendirmek haksızlık olur, fakat yine de bu tür bağlantılar bir risk göstergesi olabilir. 

Sigortacı için müşterilerinin ya da onların akrabalarının sabıka kayıtlarını istemek tabii 

ki kolay değildir. Bununla birlikte etkili bir müşteri takip sistemi kurulması ve de bilgi 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi hem bugünkü hem de gelecekteki müşterileri için 

sigortacılara müşterilerini daha iyi tanıma imkânı verir. Yasaların izin verdiği ölçüde 

kurumlar ve şirketler arası bilgi paylaşımının geliştirilmesi en idealidir.  

 

- Sigorta ettirenin hem yaşam tarzında meydana gelen hem de poliçede yaptırdığı 

olağan dışı değişiklikler  

Sigorta ettirenin yaşam tarzındaki ani değişiklikler, poliçe şartlarında sigorta 

ettirenin ihtiyaçlarına denk düşmeyen değişiklikler, poliçenin beklenmedik şekilde 

nakde çevrilmesi, sigorta ettirenin kendisi ya da yaptığı işleme ilişkin olarak sigortacı 

tarafından yöneltilen sorulara cevap vermemesi bu başlık altında değerlendirilebilir.  

Sigortacı veya acenteler müşterilerini çok iyi tanımalıdırlar ki müşteri ile ilgili bir işlemi 

iyi değerlendirebilsinler ve de müşterinin gerçek durumu ile bağlantısını kurabilsinler. 

 

- Kişinin kaynağı belli gelir durumu ile örtüşmeyen yüksek tutarlı prim ödemeleri 

Sigorta ettirenin ekonomik durumuna ilişkin veriler onun sigorta işlemlerinin ve 

de davranışlarının ekonomik durumu ile olan uyumunu değerlendirmede çok önemlidir. 
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Hayat branşında çoğu ürün spekülatif ve de kısa dönemli olmaktan ziyade uzun dönemli 

yatırıma dönüktür. Buna göre, özellikle yıllık ya da aylık prim ödemeli ürünlerin satın 

alınmasında kullanılan fonlar genellikle sigorta ettirenin düzenli geliri ile doğrudan 

orantılıdır; bu tür yatırımlar sabit olmayan gelire dayalı olarak yapılamaz. Sigorta 

ettirenin düzenli geliri ile satın aldığı ürünler arasındaki uyumsuzluk kara paranın 

aklandığına dair önemli bir gösterge olabilir ve de daha derin düzeyde bir inceleme 

gerektirebilir. 

 

- Sigorta ettirenin sürşarjları ve iptal maliyetlerini önemsememesi 

Sigorta ettirenin vadesinden önce iptal edeceği poliçesi için kaybedeceği parayı 

hesaba katmaması, bu konuda herhangi bir endişe taşımaması kara para aklandığına dair 

bir işaret olarak algılanabilir. Sigorta ettirenin buradaki amacı sadece paranın illegal 

kaynağını saklayıp gelirine yasal bir kaynak göstermedir. Kaybedeceği parayı bir 

“işletme maliyeti” olarak görüyordur. 

 

Yukarıdaki konuyla bağlantılı olarak, eğer sigorta ettiren poliçesinin getirisinden 

çok erken ayrılmanın maliyeti üzerine odaklıysa, bu da kara para aklamayı işaret 

edebilir. Bu davranış sigorta ettirenin ilerde yapacağı şüpheli davranışlar için aklın bir 

köşesinde tutulmalıdır. 

 

- Lehdarın değiştirilmesi  

Sözleşmenin devam ettiği sırada sigorta ettirenin lehdarda (sigortadan faydalanan 

kişi) yaptığı değişiklik kara para aklandığına dair önemli bir ipucu olabilir. Tekrarlanan 

ve açıklanmayan değişiklikler kara para aklandığı ihtimalini arttırır. Bu tür değişiklikler 

sigorta ettiren ile sigortalı arasındaki ilişkinin net olmadığı, aralarındaki ilişkinin neye 

dayandığının açıkça ortaya konamadığı durumlarda daha da bir önem kazanır. 

 

- Kişinin ekonomik profiline göre yüksek değerde olan mal varlığı için satın aldığı 

sigorta teminatı  

Kara para aklayıcılar da nihayetinde ekonomik varlıklar satın alacaklardır ve 

bunlar için de sigorta teminatı arayacaklardır. Bu tür durumları erken safhalarda 
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saptayabilmek için sigorta ettirenin ekonomik durumu ile sigorta ettirilen malın değeri 

arasında bir uyum olup olmadığına bakmak yararlı olacaktır. 

 

- Hayat dışı branşlarda erken ve/veya şüpheli hasarlar  

Teminatın satın alınmasından hemen sonra gerçekleşen hasarlar çoğunlukla sahte 

hasarlarla ilgilidir. Ama bu teminat belki de kara para aklamak için de satın alınmış 

olunabilir; kara para aklayıcılar mümkün olduğunca çabuk bir sürede hasar meydana 

getirip tazminat kılıfında paralarını aklamak isteyebilirler. 

 

- Poliçe şartları ve de poliçenin devamı müddetinde sigortacı sigortalı ilişkileri 

Poliçe satın alındıktan sonra, poliçenin özelliğine de bağlı olarak sigortacılar ve 

acenteler sigorta ettirenin finansal durumu ve de onunla sigorta ettirilen değer 

arasındaki ilişki hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olma şansına sahip olurlar. 

Sigorta ettirenin poliçe süresindeki davranış tarzı ve de sigorta şirketi ya da acente ile 

olan ilişkisi kara para konusunda yararlı ipuçları sağlayabilir. 

 

- Üçüncü taraflarca yapılan prim ödemeleri 

Üçüncü tarafların poliçeye dâhil olması, özellikle prim ödemesinde bulunmaları 

sigorta ettirenin görünürdeki kişi ama poliçenin asıl sahibinin bir başkası olduğuna dair 

bir işaret olabilir. Böylece fonların kaynağı perdelenmiş olur. 

 

- Primlerin çok sayıda farklı kaynaktan ödenmesi 

Bütün kaynaklar sonuçta sigorta ettirene ait olsa da primlerin farklı farklı 

yerlerden, örneğin farklı bankalardan ya da hesaplardan ödenmesi olağan değildir. Bu 

ödeme şekliyle bir sigorta poliçesi satın alma para aklamayı işaret edebilir. 

 

- Önemli prim artırımları 

Önemli tutarda ya da düzenli şekilde prim artışları, özellikle de bu artışlar 

poliçenin satın alınması sırasında kararlaştırılmamışsa yatırım özelliği taşıyan hayat 

sigortası ve de bireysel emeklilik ürünlerinde kara para aklama riskini akla getirebilir. 
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- Yüksek prim ödemeleri ve akabinde fazladan ödenen kısmın iadesinin talep 

edilmesi 

Yüksek prim ödemesinde bulunulması ve ertesinde ödenmesi gereken ile ödenen 

arasındaki farkın üçüncü bir kişinin hesabına veya başka bir ülkeye transfer edilmesinin 

istenmesi kara paranın kaynağını örtmede etkili bir yöntemdir. Fakat genelde sigorta 

şirketleri bu metoda karşı tedbirli olmaktadırlar. Ya ödeme talebini geri çevirmekte ya 

da durumu yetkili otoritelere bildirmektedirler. 

 

- Sigorta şirketinin bir banka gibi kullanılması  

Artık sigorta şirketleri de bankalar gibi finansal hizmetlerin diğer sektörlerindeki 

rakipleri ile rekabet edebilmek için müşterilerine gittikçe artan bir şekilde sofistike 

ürünler sunmaya başladılar. Pek çok yatırıma dönük hayat sigortası ürünü sigortalılara 

ek prim ödenmesi ve poliçeyi erkenden sonlandırmada büyük esneklikler tanımaktadır. 

Bununla birlikte bu tür ürünlerin sigorta ettiren tarafından bir banka hesabı gibi 

kullanılması, sık sık ek prim ödemesinde (ara ödeme) bulunulması ve erken 

ayrılmaların olması olası bir para aklamanın işareti olabilir.  

 

- Poliçenin iştira edilmesi 

İştira rasyonel bir gerekçe ile yapılmamışsa, hatta kaybedilen vergi avantajları 

nedeni ile tamamen sigortalının aleyhine ise sigortacı söz konusu dosya üzerinde 

derinlemesine inceleme yapmalıdır. 

 

- Yüksek komisyon uygulaması 

Eğer acente müşterisine normalden yüksek bir acente komisyonu ya da ücreti 

uygulamışsa bu da kara para aklandığına dair bir işaret olabilir. Böyle bir durumda 

acente bilfiil işin içinde de olabilir, ya da söz konusu durumu sezip kendisi için risk 

oluşturacağını tahmin ettiği için normalden yüksek komisyon uygulayabilir. 

- Yeni kurulmuş ya da geçmişi çok şeffaf olmayan sigorta ve reasürans şirketleri 

ile iş yapılması 

Sigortacılar ya da acenteler yeni kurulmuş ya da ortaklık yapısı biraz bulanık olan 

sigorta ve/veya reasürans şirketleriyle çalıştıkları zaman onların geçmişlerini ve de 
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şirketin arka planını iyi araştırmalı, gerçek mi yoksa tabela (shell company)  bir şirket 

mi olduğunu iyi ayırt etmelidirler.  

Sigorta şirketleri kendilerinin kara para aklanmasında kullanılmalarına karşı 

sürekli teyakkuzda olmalıdır. Bu amaçla gerekli önlemleri almalı ve uygulamayı sıkı bir 

şekilde takip etmelidirler.
 
IAIS Rehberi, sigorta şirketlerinin kara para aklama ile etkin 

olarak mücadele edebilmeleri için öncelikle dört temel prensibe göre hareket etmeleri 

gerektiğini belirlemiştir:
68

  

4.1. 2. 2. Sigortacılıkta Kara Para Aklama ile Mücadelenin Temel Ġlkeleri 

1-  Kara para aklama mevzuatına riayet edilmeli, 

2- FATF tarafından öngörülen “Müşteri Durum Takip İlkesi” iş akışlarında 

politika olarak benimsenmeli, 

3-  Kanun uygulayıcı birimlerle, sigorta denetleme otoritesi ve diğer denetleme ve 

düzenleme otoriteleri ile birlikte koordinasyon içinde çalışmalı, 

4- Kurum bünyesinde bir kara para aklama ile mücadele politikası ve prosedürü 

geliştirilmeli ve bu konuda personel eğitilmelidir. 

 

 IAIS bu ilkeler ışığında, FATF‟ın “Müşteri Durum Takip” (Customer Due 

Dilligence) tedbirlerinden yola çıkarak, sigorta sektörüne yönelik olarak “İhtimam 

Gösterme Zorunluluğu” (The Duty of Vigilance) ilkeleri belirlemiştir. Bu ilkeler sigorta 

şirketlerinin, muhtemel kara para aklama girişimlerine reaksiyon göstermeleri 

gerekliliği üzerinde durmaktadır. İhtimam Gösterme Zorunluluğu İlkeleri şu öğelerden 

oluşmaktadır. 

 

1- İş kabul (underwriting) kontrolleri ve kimlik tespitini kapsayan müşteri takip 

sistemi,    

2- Şüpheli işlemlerin ve müşterilerin tespiti ve rapor edilmesi, 

 3- Şirketin iç ve dış denetimi, defter ve kayıtların muhafaza edilmesi, 

 4- Personel alımı ve personelin eğitimi gibi şirket ve personel ile ilgili hususlar 

                                                
68 Usluoğlu, a.g.m., s. 4. 



49 

 

4.1. 2. 2. 1. ĠĢ Kabul (Underwriting) Kontrolleri 

İş kabul aşaması, sigorta şirketinin poliçeleştireceği riski ilk tanıdığı aşama olması 

sebebi ile hem sigortacılık tekniği açısından hem de kara para ile mücadele açısından 

büyük dikkat gösterilmesi gereken bir aşamadır. IAIS Rehberi, bu aşamada kara para 

aklama ile mücadelede etkin olunabilmesi açısından, underwriting, hasar, riziko teftiş 

gibi departmanların ve eksperlerin koordinasyon içerisinde çalışmalarını önermektedir.  

Bu evrede riskin daha önceki hasarları, sigortalı ya da sigorta ettirenin kimliği vb. 

unsurlar rehberce belirlenen şüpheli işlem tipleri de göz önüne alınarak araştırılmalıdır. 

Ayrıca poliçe teminatına girecek sigortalanabilir her menfaatin gerçekten var olup 

olmadığı ve nicelik ve nitelik bakımından özellikleri özenle tespit edilmelidir. Sigorta 

şirketleri bir “riziko kabul prosedürü” belirlemeli ya da hali hazırda böyle bir 

prosedürleri var ise kara para ile mücadele açısından bazı kriterleri belirleyerek 

prosedüre eklemelidirler. Rehber, sözleşme aşamasında gösterilecek ihtimamın aynı 

şekilde sigortalının değişmesi ve poliçenin devredilmesi hallerinde de gösterilmesi 

gerektiğine dikkat çekmektedir. 

İhtiyatlı ve güvenilir bir iş pratiğine sahip olmak ve riskleri iyi yönetmek gibi 

sebeplerle sigortacılar zaten her iş ilişkisinin olası risklerini değerlendirecek kontrol 

mekanizmalarına sahiptirler. Müşteri takip sistemi sadece ticari riskleri ve sahte 

hasar/tazminatları kontrol etmeye değil aynı zamanda kara para aklanmasını ve 

terörizmin finansmanını da önlemeye yarayan bir süreçtir. Müşteri takip sistemi 

anlayışı, sigortalının kimliğinin tespit edilmesinin ötesinde bir anlam taşır; bu anlayış, 

bir iş ilişkisinin içinde barındırdığı tüm riskleri tanımlamaya kadar götürülebilir.  

 Sigortacılar kiminle iş yaptıklarını bilmelidirler.  Müşteri takip sistemini kurmada 

ilk aşama açıkça yazılmış, risk esasına dayalı iş kabul politikası ve prosedürleri 

geliştirmektir. Bu politika ve prosedürler şirketin yönetim kurulunun ürünler, piyasa ve 

müşteriler hakkında oluşturmuş olduğu stratejiler üzerine kurulmalıdır. 
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Sigortacının stratejileri iş kabul riski (underwritting risk), itibar riski, faaliyet riski, 

iş yoğunlaşması riski
69

 (concentration risk)  ve hukuki risk gibi risklere karşı maruz 

kalabileceği durumları belirleyecektir. Stratejiler oluşturulduktan sonra riskin geçmişi, 

coğrafi konumu ve diğer risk faktörlerini hesaba katarak iş kabul politikaları 

oluşturulmalıdır. Bu nedenle kara para aklama açısından kontrol tedbirleri ve 

prosedürleri bütün bir iş takip sisteminin entegre bir parçası olmalıdır. Örneğin 

sigortacılar eğer tek prim ödemeli kısa süreli bir sigorta poliçesi satıyorsa, bir işverene 

satılan emeklilik sonrası, ödemesi irat şeklinde olacak bir grup poliçesine göre para 

aklama riskine daha fazla maruz kalacağının farkında olmalıdırlar. Dolayısıyla ilkinde 

sigortacılar müşterinin geçmişi üzerinde daha fazla inceleme yapmalı ve primin 

kaynağını daha sıkı bir şekilde araştırmalıdırlar. Sigortacılar ayrıca şüpheli işlem 

bildirim limitleri ve de gelirin kaynağına ilişkin incelemelerin dışında kalmak için bir 

poliçe almak yerine çok sayıda poliçe satın almak isteyen müşteriler konusunda da 

dikkat göstermelidir. 

 

 Sigortacılar tarafından oluşturulacak iş takip sistemleri FATF‟ın 5 nolu 

tavsiyesine göre aşağıdaki unsurları içermelidir
70

: 

 

 - Müşterinin kimliğini ortaya çıkartmak ve bunu güvenilir bağımsız kaynaklara, 

verilere, bilgilere dayandırmak, 

- Müşterinin kendisi adına mı bir başkası adına mı hareket edip etmediğini ortaya 

çıkartmak, eğer başkası adına hareket ediyorsa o kişinin kimliğini ortaya çıkartmak için 

gerekli adımları atmak, 

 

- Nihai sigortalının/sigortadan yararlanacak kimsenin kimliğine ulaşmak ve bunu 

doğrulamak için gerekli makul adımları atmak. Nihayetinde sigortacı gerçek sigortalıyı 

biliyor olduğundan emin olmalı. Örneğin tüzel kişilikler ve şirketler için sigortacı bu 

                                                
69

 Konsantrasyon (Birikim) Riski: Aynı dönem için aynı kişiye, gruba ya da coğrafi bölgeye ait pek çok 

riskin sigortalanması. 
70 FATF(2003b), The Forty plus Nine Recommendations (20 Oct 2003), Recommendation 5,  

http://www.fatf-afi.org/document/28/0,3343,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#r5 
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kuruluşların mülkiyet yapısına ve de kimler tarafından kontrol edildiğine dair bilgilere 

ulaşmak için gerekli önlemleri almalıdır. 

 

- Sigorta edilen işin doğasını ve de sigortanın gerçek amacını anlamaya dönük 

bilgi edinmek, 

 

- İş ilişkisini ve de bu ilişki süresince gerçekleştirilen işlemleri sürekli bir şekilde 

takip etmek; gerçekleştirilen işlemlerin sigortacının müşteri ve/veya sigortadan 

yararlanan kimse hakkındaki bilgisi ile, aralarındaki ilişki ve de müşterinin risk profili, 

sigorta primlerinin kaynağı ile uyumlu olup olmadığı konusunda fikir sahibi olmak 

 

  Şirketler yukarıda belirtilen 5 nolu Tavsiye‟de yer almamakla birlikte müşteri 

kabul politikasını oluştururken aşağıdaki hususları da dikkate almalıdır. 

  - Gerçek olmayan veya var olmayan kişiler, 

  - Kendine ait bilgileri gizleyen veya beyan etmeyen kişiler, 

  - Kimlik tespiti gerektiren işlemlerde kasıtlı olarak kimlik belgelerini ibraz 

etmeyen kişiler, 

  - Beyan ettiği ve belgelediği bilgilerde önemli tutarsızlık içeren kişiler, 

  - Gerçek (faydalanıcıyı) gizleyen kişiler (bu durumun tespit edilmesi halinde), 

  - Ekonomik bir menfaati veya yetkisi olmadan başkası adına hareket eden kişiler, 

  - Sigorta dolandırıcılığı sabıkası olduğu tespit edilen kişiler, 

  - Kara para aklama veya terörün finansmanı ile ilişkisi olduğu bilinen kişiler, 

  - İşlem yapılması için makul düzeyde hediye vs teklif edilen kişiler, 

  - İşlem yapılması için tehditkar tavır sergileyen kişiler.  
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4.1.2.2.2. ġüpheli ĠĢlemleri Ġlgili Kamu Otoritelerine Bildirmek  

 

Sigortacının bir işlemi şüpheli bulabilmesi, onun diğer işlemlerden farklı olduğunu 

anlayabilmesi için müşterisi ve onunla olan iş ilişkisi hakkında yeterli bilgiye sahip 

olması gerekir. Sigorta şirketleri yeni kurulacak iş ilişkileri kadar, devam etmekte olan 

poliçeler açısından da olağan dışı işlemlere dikkat ve özen göstermelidirler. IAIS 

Rehberine göre müşterinin, kendi olağan faaliyeti ile ilgilendirilemeyecek türden 

finansal aktivitelerde bulunması, alışılmışın dışında hesaplara fon aktarılması için 

talepte bulunması, alışılmışın dışında bir ödeme şekli talep etmesi, dezavantajlı bir 

şekilde iştira talebinde bulunması gibi işlemler şüphe çekici işlemlerdir. 

Rehber sigorta şirketlerinin en az müdür ya da müdür yardımcısı düzeyinde bir 

personeli “Uyum Görevlisi” olarak atamalarını ve bu görevlinin şirketin ihtimam 

gösterilmesi gereken işlemler ile ilgili politikalarının uygulanmasından sorumlu 

olmasını, kendisine gönderilecek şüpheli işlemlerin rapor edilip edilmeyeceğine karar 

vermesini öngörmektedir. Rehbere göre şirketler şüpheli işlemlerin tespit edilip 

raporlanmasını kesin tanımı yapılmış iş akışlarına bağlamalıdırlar.
71

 

Şüpheli olabilecek işlemlerin tespit edilmesi açısından sigorta şirketlerinin 

özellikle hayat branşında poliçe iptallerini periyodik aralıklarla denetlemeleri 

önerilmektedir.  

Eğer sigortacı sigortalının primlerini suçtan elde edilmiş bir gelirle ödediğinden 

şüphelenirse veya şüphelenmek için çok haklı gerekçeleri varsa bu durumu Mali 

İstihbarat Birimi‟ne (Financial Intelligence Unit-FIU; Türkiye‟de MASAK) 

bildirmelidir. 
72

  

 Aşağıdaki örnekler şüpheli bir işlemin işareti olabilirler: 

- Müşterinin aynı teminatı yakınındaki bir sigortacı veya acenteden satın 

alabilecekken uzaktaki bir sigortacı veya acenteyi tercih etmesi, 

- Müşterinin alışılagelmiş işi ile ilgisi olmayan bir iş için sigorta teminatı araması,  

                                                
71 Usluoğlu, a.g.m., s. 5. 
72 FATF (2003b), a.g.e., p. 13. 
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- Kimlik bilgilerini teyit etmeyi tamamlamak için ihtiyaç duyulabilecek bilgileri 

sağlamada gecikme olması veya bu bilgilerin hiç sağlanmaması, 

- Küçük miktarlı ve düzenli ödemeye dayalı poliçeye sahip olan müşterinin 

aniden peşin ödeme ile önemli ölçüde büyük poliçe satın alma teklifinde 

bulunması, 

- Primlerin olağandışı bir şekilde önceden ödenmesi,  

- Hayat sigortası müşterisinin yaş ve sağlığına tamamen ters, aleyhte poliçe 

şartlarını kabul etmesi, 

- Müşterinin yabancı bir ülkede yerleşik banka hesaplarından brokerlik firmaları 

vasıtasıyla büyük tutarlı ödemeler yapması, 

- Müşterinin ihtiyaçlarıyla uyumlu olmayan yüksek değerde sigorta poliçeleri,  

- Müşterinin bireysel emeklilik hesabında katkı payı ödemelerinde şüpheli 

artışlara gitmesi,  

- İsmi açıklanmayan bir tarafı içeren işlemlerin talep edilmesi, 

- Müşterinin poliçesini vadesinden önce zararına iptal ettirmesi ve de özellikle 

ödemenin üçüncü bir şahsın hesabına transfer edilmesini talep etmesi, 

- Tazminat ödemesinin alakasız üçüncü bir şahsa yapılmasının istenmesi, 

- Sigorta ettiren tarafından lehdarda (sigortadan yararlanan kimsede) bir 

değişikliğe gidilmesi ve de özellikle bunun sigortacının bilgisi haricinde 

gerçekleştirilmesi başarılmışsa veya poliçe 3. bir tarafa ciro edilmişse
73

, 

- Hayat sigortasında sigorta ettiren ile sigortalı arasında akla yatkın herhangi bir 

menfaat ilişkisinin olmaması, 

- Müşterinin hayat sigortası ya da emeklilik sigortası poliçesinin primlerini 

yüksek miktarda nakit olarak ödemesi, 

- Poliçenin ciro edilmiş bir çek ile ödenmek istenmesi, 

- Müşterinin sigorta poliçesinin getirisiyle hiç ilgili olmaması, buna mukabil 

erken ayrılmaya (poliçe iptaline)  yoğun ilgi göstermesi, 

- Müşterinin çek ya da başka ödeme enstrümanlarıyla ödeme yapılmasının daha 

olağan ve yaygın olduğu işler için nakit ödeme teklifinde bulunması, 

- Müşterinin başka şirketlerden de hayat sigortası poliçelerinin olması, 

                                                
73 Türk sigortacılığında poliçenin ciro edilmesine ilişkin bir uygulama yoktur. 
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- Büyük tutarda bir sigorta poliçesi satın alan, lakin kısa bir süre sonra poliçeyi 

iptal edip, poliçenin nakdi değerinin üçüncü bir tarafa ödenmesinin talep 

edilmesi, 

- Sigortalanacak risk ile ilgili bilgi ve belgelerin müşteri tarafından tam olarak 

verilmek istenmemesi ya da geciktirilmeye çalışılması, 

- Çok yüksek miktarda bir tek primli poliçe ile iratlar (annüite - düzenli geri 

ödemeler) talep edilmesi ve bu talebin müşterinin genel ekonomik görünümü ile 

bağdaştırılamaması, 

- Uyuşturucu kaçakçılığı, terör suçları, organize suçlar gibi suçlarla ilişkisi olduğu 

bilinen ya da ilişkisi olabileceği düşüncesinde olunan ülkelerde bulunan acente, 

sigorta şirketi ya da reasürörlerin talepleri. 

Sigorta şirketlerinin kendi çalışanları açısından ise, çalışanın yaşam standardında 

ani bir yükselme olması, satışlarında beklenmeyen ve çok yüksek bir artış görülmesi, 

daha önce rastlanmamış ölçüde yüksek primi olan tek primli poliçe yazması, müşteri 

yazışmaları için kendi iş adresini kullanması, izin kullanmaması, görev ve 

sorumluluğunun değiştirilmesine itiraz etmesi hallerinde personelin kara paranın 

aklanması ile ilgili bir işlem yapmış olabileceği akla getirilmelidir. 

4.1.2.2.3. Teyit  

Rehber, kara para aklama ile mücadele açısından teyide büyük önem atfetmiş ve 

detayları ile açıklamalarda bulunmuştur.
 74

 Buna göre sigorta şirketleri, yazmakta 

oldukları bir poliçe ile ilgili olarak teyit işlemine konu olabilecek tüm unsurların 

varlığını ve doğruluğunu teyit etmelidirler. Teyit işlemleri, poliçede taraf olacak 

sigortalı, sigorta ettiren, lehdar, vekil vb. gibi tüm kişilere ve poliçe teminatına dâhil 

olacak tüm unsurlara uygulanmalıdır, bilhassa tüzel kişilere yönelik işlemlerde ve grup 

poliçelerinde en azından tüzel kişilerin ortakları ve yöneticileri değerlendirilmelidir. 

Yine bu kapsamda üçüncü bir tarafa yapılacak ödemeler ile reasürans ve retrosesyon 

ödemeleri gibi ödemeler teyit edilmelidir. 

                                                
74 Usluoğlu, a.g.m., s. 5. 
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Teyit işlemi ile öncelikle kastedilen kimlik tespitidir. Gerçek ve tüzel kişilere 

ilişkin işlemlerde her ülkenin kendi mevzuatı çerçevesinde kimlik tespiti yapılmalı, 

kişisel bilgiler, adres bilgileri, faaliyet bilgileri gibi bilgiler alınarak, bu bilgiler 

ulaşılabildiği düzeyde başka kaynaklardan teyit edilmelidir. Sigortalama işlemi bir aracı 

ya da acente vasıtası ile yapılıyor olsa dahi hem acente hem de sigorta şirketi işlemin 

doğru bilgileri içerdiğine dikkat göstermelidir. Sigorta ve reasürans  şirketleri bu teyit 

işlemini gerçekleştirmeksizin fonların başka bir tarafa aktarılmasına izin 

vermemelidirler. 

Teyit işlemi mümkün olabildiğince çok kaynağa dayalı olarak gerçekleştirilmeli, 

elde edilen veri, mevzuat ve teknolojinin elverdiği ölçüde farklı ve bağımsız 

kaynaklardan (internet, kamuya açık bir takım siciller, ticaret odaları, diğer sigorta 

şirketleri) teyit edilmelidir. 

Rehber teyit edilmesi gereken işlemler açısından FATF tavsiyelerini referans 

alarak bir eşik miktar belirlemiştir. Buna göre bir yılda tek başına bir poliçeden ya da 

aynı müşteriye ait pek çok poliçeden oluşan prim ödemesi 15.000 USD ya da muadili 

dövizi aşıyor ise bu işlemi gerçekleştiren tarafın bilgileri mutlaka teyit edilmeli ve 

sigorta şirketleri teyit işlemleri sonucunda kendilerini tatmin edici bilgilere 

ulaşamıyorlar ise bu iş ilişkisine girmemelidirler. Türkiye‟de teyit için gerekli alt eşik 

20 bin TL ya da muadili döviz tutarıdır. AB üyesi ülkelerde şüpheli bildirime esas teşkil 

edecek alt eşik tutarı 15 bin EURO
75

, ABD‟de ise 10.000 ABD Dolarıdır.
76

 

Belirlenen eşiği aşmayan tutardaki işlemlerin birleşerek eşik miktarını aşmadıkları 

sürece teyit edilmesi gerekmemektedir. Ayrıca ülke içindeki güvenilirliği herkesçe 

bilinen ve denetleyici otorite gözetiminde bulunan finansal kuruluşların 

gerçekleştirecekleri işlemlerde de teyide gerek olmadığı vurgulanmıştır.   

                                                
75

 European Union, Directive 2005/60/Ec Of The European Parliament And Of The Council, Of 26 

October 2005, Article 7 
76 FinCEN (2005), Insurance Companies Required to Establish Anti-Money Laundering Programs and 

File Suspicious Activity Reports; October 31, 2005, s. 1., 

http://www.fincen.gov/news_room/nr/html/20051031.html.  

http://www.fincen.gov/news_room/nr/html/20051031.html
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Teyit bir kere başladığı zaman işlem ya sonuçlandırılmalı ya da reddedilmelidir. 

Eğer sigorta için başvuruda bulunan bir kimse kimlik tespiti yapılacağı endişesiyle 

sigorta teklif formu doldurmuyorsa bunun kendisi şüpheli bir işleme delalet olabilir.  

 

Sigortacılar, yöneticiler, çalışanlar şüpheli bildirim işleminde bulunduklarına dair 

hiç kimseye hiçbir şekilde açıklamada bulunmamalıdırlar. Sigortacı eğer şüphelerini 

doğrulamak için ekstradan bazı bilgiler peşine düşerse, bu istemeden de olsa sigortalı ya 

da poliçe ile ilgili diğer kişileri telaşlandırabilir ve onları harekete geçirebilir. Sigortacı 

bunun ayırdında olmalı ve böyle durumlarda müşteri takip sistemi prosedürlerini 

uygulamak yerine sadece şüpheli işlem bildirim formunu doldurup teslim etme yoluna 

gitmelidir. 

4.1.2.2.4. Kayıtların Saklanması 

IAIS Rehberi FATF‟in 12 numaralı tavsiyesine göndermede bulunarak sigorta 

şirketlerinin iptal ya da vade bitiminden sonra en az 5 yıl süre boyunca kayıtları 

saklamalarını öngörmektedir.
 77

 Türkiye‟de bu süre 8 yıl olarak belirlenmiştir. 

Kayıtlar sigortalı ve sigorta ettirenin kimlik ve adres bilgileri
78

, yapmış oldukları 

işlemlerin çeşidi, poliçe, var ise fon hareketlerinin neler olduğu, işlem tutarı ve işlem 

tarihlerini içeren belgelerden oluşmalıdır. 

4.1.2.2.5. Eğitim 

Rehber sigorta ve reasürans şirketlerinin kara para mevzuatı, özel ihtimam 

gösterilecek işlemler, şüpheli işlemlerin tespit edilmesi ve raporlanması konularında 

ilgili ve sorumlu personellerini eğitime tabi tutmalarını öngörmektedir.
 79

 

Rehberde eğitim anlamında özellikle müşteri ile ilk temas noktası olan satış 

ekiplerinin, bunun yanında underwriterların (iş kabul elemanları), hasar departmanı 

                                                
77 Usluoğlu, a.g.m., s. 5. 
78Yürürlükteki mevzuata göre sigorta işlemlerinde adres teyidi yapılması zorunlu değildir.Adres teyidi 

yalnızca sürekli iş ilişkisinde söz konusudur.   
79 Usluoğlu, a.g.m., s. 5. 
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personelinin ve teftiş kurullarının kanuni yükümlülükler, raporlama süreçleri ve risk 

algılaması konularında aydınlatılmaları gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Bu şekilde özetlenebilecek olan “İhtimam Gösterme Zorunluluğu” ilkelerinin 

uygulanması bir zorunluluk olarak algılanmamalıdır. Rehberde belirtilen tüm hususların 

uygulanmasına her ülkenin mevzuatı ya da sigorta şirketlerinin operasyonel yapısı 

müsaade etmeyebilir. Sigorta şirketlerinin kendi ülke mevzuatlarının elverdiği ölçüde ve 

yapılarına uygun olarak burada sıralanan unsurları uygulamaya  geçirmeleri 

beklenmektedir.
80

   

 4.1.2.3. Denetleme Otoritelerinin Rolü  

 

Ülkeler, finansal kuruluşların yeterli düzenleme ve denetime tabi olmalarını ve 

FATF tavsiyelerini etkin biçimde uygulamalarını sağlamalıdırlar. Yetkili makamlar, 

suçluların veya onlara bağlı kişilerin bir finansal kuruluşta önemli bir hisse sahibi, 

lehdar veya yönetici olmasını engelleyecek gerekli yasal veya düzenleyici tedbirleri 

almalıdır.
81

 

  

 Türkiye‟de hem sigortacılık hem de bireysel emeklilik mevzuatında bir kişinin 

şirketlerde sermayenin yüzde onunu, yirmisini, otuzüçünü ve yüzde ellisini bulacak ya 

da aşacak hisse edinimleri ile bir ortağa ait hisselerin söz konusu oranları bulması veya 

bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Hazine Müsteşarlığının 

iznine tâbidir. 

  

Denetleme otoriteleri, sigorta şirketleri vasıtasıyla kara para aklanmasının önüne 

geçmek için kanun uygulayıcıları ve diğer denetleme otoriteleri ile yakın işbirliği 

içerisinde olmalı, sigorta şirketlerini titiz bir şekilde denetlemelidirler. 

 

IAIS‟in Temel Prensiplerinin kara para aklanması ve terörizmin finansmanı ile 

mücadeleye ilişkin 28. İlkesi (ICP 28), denetleme otoritelerinin “Kırk Artı Dokuz 

                                                
80 Usluoğlu, a.g.m., s. 6,   
81 FATF (2003b), Recommendation 23,  http://www.fatf-

gafi.org/document/28/0,3343,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#r23 
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Tavsiye” ile de uyumlu olarak, özellikle hayat sigortası ve yatırım niteliği taşıyan 

sigorta ürünleri satan sigortacı ve aracıların işlemlerini kara para aklanması ve 

terörizmin finansmanına ilişkin olarak da incelemeleri gerektiğini belirtmektedir. 

4.1.2.4. Ġlgili Sigorta Temel Prensiplerin Uygulanması  

 

IAIS Temel Prensiplerine göre verimli, güvenilir ve düzgün çalışan istikrarlı bir 

sigorta piyasası için iyi bir düzenleme ve denetleme sistemi şarttır. FATF Tavsiyeleri 

her ülkenin finansal kurumlarının yeterli bir düzenleme ve denetlemeye tabi olması ve 

de “Tavsiye”lerin etkili bir şekilde uygulanmasına vurgu yapmaktadır. Kırk Artı Dokuz 

Tavsiye‟nin 23. Tavsiyesi‟ne göre “Temel Prensiplere (the Core Principles) tabi olan 

finansal kuruluşlar
82

 için, düzenleme ve denetlemeye yönelik olan ve kara para 

aklamayla ilgili bulunan tedbirler, aynı zamanda kara para aklama ve terörün 

finansmanının önlenmesi amaçları için de geçerli olmalıdır.” 

 

Bundan dolayı Sigorta Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri kara para ile 

mücadelede IAIS‟in Sigortacılık Temel Prensipleri ile uyumlu olmak için görevlerinin 

kara para ile mücadele ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönlerinin de 

ayırdında olmalıdırlar. Örnekle açıklamak gerekirse,  şirketin kurucularının ve de şirketi 

kontrol eden kişilerin onaylanması, bunlarda meydana gelecek değişikliklerin izne tabi 

olması, dolayısı ile büyük hissedarların, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey 

yöneticilerinin uygunluğunun kontrolü (fit and proper testing
83

) ve şirket iç kontrol 

önlemleri aynı zamanda kara para ve terörün finansmanıyla mücadele ile ilgili 

konulardır. 

  

Denetleme görevleri açısından terörün finansmanı ve kara para ile mücadeleye 

gösterilecek özen sigortacılığın bu işler için kullanımının önüne geçmede uluslar arası 

çabaları ve yönetim kurulu üyelerinin ve şirket üst düzey yöneticilerinin konuya ilgisini 

                                                
82 Tavsiyede geçen “Temel Prensipler”: 1-Basel Komitesinin Bankacılık Denetimi  hakkında yayınladığı 

“Etkin Bankacılık Denetimi için Temel Prensipleri”; 2-Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu 

tarafından yayınlanan “Menkul Kıymet Düzenlemeleri için Amaçlar ve Prensipleri”;3-Uluslararası 

Sigorta Denetçileri Birliği tarafından yayınlanan Sigorta Denetleme Prensipleri” dir.  “Temel Prensiplere” 

tabi olan finansal kuruluşlar, bankalar, menkul kıymet piyasası kurumları ile sigorta kurumlarıdır. 
83 Bu denetleme IAIS‟in 7 nolu Temel Prensibine ve de Uygunluk Denetimine İlişkin Rehberine göre 

yapılmalıdır.  
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arttıracaktır. Denetim elemanlarının konuya ilişkin sorgulamaları iç kontrol 

sistemlerinin etkili bir şekilde işlemesine yardımcı olacak ve suçluların veya onların 

işbirlikçilerinin bir sigorta şirketini kontrol edebilecek büyüklükte hisse sahibi 

olmasının veya yönetimde yer almasının önüne geçilmesine engel olacaktır. 

 

Denetleme otoritesi en başından, şirketlere ruhsat verme aşamasından başlamak 

üzere, yerinde denetimler de dâhil olmak üzere her zaman kara para riskinin ayırdında 

olmalıdır. 

 

Denetleme otoritesi sigortacıların kara para mevzuatına uyumlu faaliyet 

gösterdiklerinden emin olmak ve bunun gözetimini yapmak için yerinde denetim yapma 

yetkisi de dâhil olmak üzere gerekli yetkilerle donatılmalı, sigortacılardan bu uyumu 

gözlemleme aşamasında istediği her türlü bilgiyi üretme ve eğer sigortacıların bu uyum 

için yerine getirmeleri gereken hususları yerine getirmede bir eksiklik gösterdiklerini 

tespit etmeleri halinde idari yaptırımlar uygulama yetkisine sahip olmalıdır.
 84

 Bununla 

birlikte ülkemizde sigorta sektörünün denetimini yapmakla yükümlü olan Sigorta 

Denetleme Kurulu denetim elemanları, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında Kanun‟da belirtilen kara para incelemesi yapacak denetim 

elemanları arasında sayılmamıştır.  

 

Denetleme otoritesi sektörün kara para aklama yeteneğini iyi yorumlayabilecek ve 

onu bu yetiden mahrum edebilecek personelle, mali ve teknik imkânlarla donatılmalıdır. 

Denetleme otoritesi, personeline kara para mevzuatı, kara para aklama tipolojileri ve 

sigortacıların kara para mevzuatı ile uyumunu gözlemlemek için kullanabilecekleri 

teknikleri öğretecek eğitim programları hazırlamalı, personelinin gerekli donanıma 

sahip olmasını sağlamalıdır.  

 

 

 

 

                                                
84 FATF (2003b), Recommendation 29, http://www.fatf-

gafi.org/document/28/0,3343,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#r29 
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4.1.2.5. ġirketlerin Mevzuata Uyumunun Takibi  

 

Denetim elemanı yerinde denetim yaparken sigorta şirketinin politikalarını, 

stratejilerini, sistemini bir bütün olarak ele almalıdır: poliçelerin açıklayıcı ilavelerini, iş 

prosedürlerini, muhasebe kayıtlarını, her tür belge ve kaydı, eğitim programlarını, teyit 

işlemlerinde kullanılan dokümanları, şüpheli işlemlere ilişkin olarak uyum yetkilisine 

yapılan raporlamaları ve Mali İstihbarat Birimi (Finansal Intelligence Unit-MASAK)‟ne 

verilen resmi şüpheli işlem bildirim formlarını incelemesinin kapsamına almalıdır. 

 

Denetim elemanı uygun önlemlerin alınmasını istemeli veya idari yaptırım 

talebinde bulunmalıdır; şayet sigortacı mevzuata uyum göstermemek konusunda 

diretiyorsa adli makamlara başvurmalıdır.  

 

4.2. ULUSAL ÖNLEMLER 

 

Türkiye, Viyana Konvansiyonu‟nu 1989 yılında imzalamasına rağmen, bunu 

ancak 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nden geçirebilmiştir. 

  1996 yılının Haziran ayında ABD‟ de yapılan FATF toplantısında kara para 

aklama konusundaki kanunun çıkarılmaması sebebiyle ülkemize yaptırımlar 

uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda FATF,  bünyesinde faaliyet gösterdiği 

OECD aracılığıyla yaptığı basın açıklamasında,  üyelerinden sadece Türkiye‟nin 

konuya ilişkin yasayı çıkarmadığını belirterek Türkiye için bazı müeyyidelerin 

uygulanabileceği mesajını vermiştir.
85

  

Bu gelişmeler sonucunda ülkemizde yapılan çalışmalar hızlandırılmış ve 

13.11.1996 tarihinde Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanun 

çıkarılmıştır. Söz konusu kanuna dayanılarak Mali Suçlar Araştırma Kurulu 

kurulmuştur. 18.10.2006 tarihinde 4208 sayılı Kanun‟un yerini 5549 sayılı Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun almıştır. 

                                                
85 Başak, a.g.e, s. 24. 
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FATF‟ın 2007 yılı Şubat ayı değerlendirmesi kapsamında hazırlanan Türkiye 

Raporunda, 49 Tavsiye‟den 33‟ünde zayıf not alan ve bunları düzeltmesi için 2 yıl süre 

verilen Türkiye, bu sürenin dolmasının ardından, 9 Mart 2009 tarihli FATF Genel Kurul 

toplantısında yeniden gündeme alınmıştır. Söz konusu toplantı sonrası Türkiye 

Tavsiyelere uyum bakımından 33 Tavsiye‟den geçer not almıştır. 33 tavsiyeden 

20‟sinde tam uyum sağlayan Türkiye‟ye diğer tavsiyelerdeki eksikliklerini 

tamamlaması için bir yıllık süre verilmiştir.
86

 

4.2.1. Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) 

 

Türkiye‟de kara paraya ilişkin ilk kanun 13.11.1996 tarihinde 4208 sayılı 

kanundur. Söz konusu kanuna dayanılarak 17 Şubat 1997 tarihinde Mali Suçları 

Araştırma Kurulu Başkanlığı kurulmuştur. 

 

Kara paranın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında 

uluslararası standartların yakalanarak, daha etkin bir mücadele sisteminin kurulabilmesi 

için 13.11.1996 tarih ve 4208 sayılı kanunun yerine 18.10.2006 tarih ve 5549 sayılı 

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kabul edilmiştir. 

 

5549 sayılı Kanuna dayanılarak MASAK Başkanlığının görev ve yetkileri yeniden 

belirlenmiştir. Kanun‟un 19‟uncu maddesine göre MASAK, suç gelirlerinin 

aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri 

geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak 

çalışmalar yapmak, veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve 

değerlendirmek, aklama suçunun tespiti halinde Cumhuriyet başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunmak, Cumhuriyet savcıları tarafından intikal ettirilen konuları 

incelemek, aklama suçunun tespitine ilişkin talepleri yerine getirmek ve yükümlülük 

denetimi yapmakla görevlendirilmiştir. 

 

                                                
86 Referans Gazetesi; Türkiye karapara sınavını geçemedi; 09.03.2009,  

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=118434&KTG_KOD=480.  

 

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=118434&KTG_KOD=480
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19‟uncu maddenin MASAK‟a verdiği görevlerden MASAK‟ın fonksiyonları şu 

şekilde özetlenebilir.
87

 

1. Politika belirleme ve düzenleme, 

2. Koordinasyon, 

3. Veri toplama, analiz, değerlendirme, 

4. Yükümlülük denetimi, 

5. İnceleme 

Yukarıda belirtilen fonksiyonların ilk dördü önleyici faaliyetlere yöneliktir. 

Yapılan değerlendirme ve incelemelerle Cumhuriyet savcılarına uzmanlık desteği 

sağlanmaktadır, ki Kanun‟un adı da “Kara paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 

Kanun”dur. Dolayısıyla MASAK‟ı soruşturmacı bir kurumdan ziyade suçla mücadelede 

önleyici tedbirlere ağırlık veren bir kurum olarak değerlendirmek daha uygundur.
 
 

 

2007 yılı itibariyle MASAK‟ta 13‟ü idari personel, 40 Mali Suçları Araştırma 

Uzmanı, 22 Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı, 3 vergi denetmeni, 12 bilgi-

işlem uzmanı, 56 mütercim, teknisyen memur, hizmetli gibi diğer personel olmak üzere 

toplam 146 kişi çalışmaktadır. MASAK Başkanlığı doğrudan Maliye Bakanı‟na 

bağlıdır. 

 

5549 sayılı Kanun ile kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, eğitim, iç denetim, 

kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması, devamlı bilgi verme, ve belgeleri 

muhafaza ve ibraz yükümlülükleri getirilmiştir. Yükümlülerin bu yükümlülüklere 

uyumunun denetimi Kanunun 11 inci maddesi uyarınca MASAK Başkanlığının talebi 

üzerine, Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri, Gelirler 

Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, Sermaye Piyasası 

Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzmanları vasıtası ile yerine 

getirilmektedir. Kanun‟da ilginç bir şekilde Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri 

inceleme yapmaya yetkili denetim elemanları arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla 

sigorta sektöründe yükümlülük denetimleri Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri 

vasıtasıyla yapılmaktadır. Söz konusu husus “Kırk artı Dokuz Tavsiye”nin 29 nolu 

                                                
87 MASAK (2008), Faaliyet Raporu 2007, Mart 2008-Ankara, s. 2.  
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tavsiyesinde belirtilen “denetim birimlerinin inceleme yapma yetkisi de dahil, finansal 

kuruluşların kara para aklama ve terörün  finansmanının önlenmesiyle ilgili 

yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini izleme ve bu yükümlülüklere uymasını 

sağlama yetkileri olmalıdır” hükmüne aykırıdır.   

 4.2.2. 5549 Sayılı Kanun’un Sigorta ve Reasürans ġirketlerine Getirdiği 

Yükümlülükler 

Kanun‟un 1‟nci  maddesi ve Tedbirler Yönetmeliği‟nin 4‟ncü maddesine göre 

sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ve bunların şube, acente, temsilci ve ticari 

vekilleri ile benzeri bağlı birimleri “yükümlü” sayılmışlardır.
88

 “Yükümlü”  tabiri ile 

5549 sayılı Kanunda hüküm altına alınan hususların yerine getirilmesinden sorumlu 

olanlar kastedilmektedir. 

Yükümlü olarak sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerine getirilen 

yükümlülükleri dört başlık altında toplayabiliriz:  

1. Kimlik tespit yükümlülüğü 

2. Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü 

3. Bilgi ve Belge Verme, Kayıtların İbrazı 

4. Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri kurulması 

4.2.2.1. Kimlik Tespit Yükümlülüğü 

Kimlik tespit yükümlülüğü ile kastedilen yükümlülerin, kendileri nezdinde yapılan 

veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya 

hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etme zorunluluğudur.  

Hangi durumlarda yükümlülerin kimlik tespiti yapacağı Tedbirler  

Yönetmeliği‟nin 5‟nci maddesinde ayrıntısıyla düzenlenmiştir.  

Buna göre, 

                                                
88

 ABD‟de sigorta acenteleri ve brokerlar yükümlü grupları içerisinde sayılmamaktadır; acente ve 

brokerlar kara para aklanmasını önlemeye dönük programlar oluşturmak zorunda değillerdir. Şüpheli 

işlem bildiriminde bulunma yükümlülüğü de yalnızca sigorta şirketlerine aittir. Bununla birlikte şirketler, 

acente ve brokerlarını kara para aklanmasını önlemeye dönük programlarına entegre etmekle 

yükümlüdürler. Bu entegrasyondan özellikle “uyum görevlisi” sorumludur. 
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a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin
89

,  

b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20 bin 

TL veya üzerinde olduğunda, 

c) Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla 

işlemin toplam tutarı 2 bin TL veya üzerinde olduğunda,  

ç) Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim 

tutarı toplamı 2 bin veya tek primli olup prim tutarı 5 bin TL veya üzerinde olduğunda, 

 

d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, 

 

e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu 

konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, 

 

kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle 

müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit 

etmek zorundadır. 

 

Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanmalıdır. 

Alınan bilgiler Tedbirler Yönetmeliğinde belirtilen belgeler üzerinden doğrulanarak 

teyit edilmelidir. Doğrulamada kullanılan teyit belgelerinin fotokopisi ya da elektronik 

görüntüsü alınmalı ya da bilgileri kaydedilmelidir.  

 

Gerçek kişilerde kimlik tespiti için tüm branşlarda teklif formu doldurulurken 

ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları 

için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, 

varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve mesleğine ilişkin 

bilgilerin eksiksiz olarak alınması gerekmektedir.  

 

                                                
89

 Sigortacı ile sigortalı arasındaki ilişkinin sürekli bir ilişki olup olmadığı konusunda mevzuatta bir 

hüküm bulunmamaktadır. MASAK‟ın sürekli iş ilişkisine ilişkin 7 sıra nolu tebliğinin 1 nolu dipnotunda 

sürekli iş ilişkisi “Yükümlü ile müşteri arasında hesap açılması, kredi veya kredi kartı verilmesi gibi 

niteliği itibariyle devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkisi” olarak tanımlanmış, sigorta poliçesinden doğan 

ilişki örnekler arasına dahil edilmemiştir.  
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Bir gerçek kişi adına işlem yapılması durumunda hem noter onaylı 

vekaletnamenin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi alınmalı, hem  adına işlem yapılanın 

hem de işlemi gerçekleştiren kişiye ait bilgiler kaydedilmelidir. 

  

İlgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu ve kimlik 

belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu;  

 

a) Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport, 

b) Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun 

görülen kimlik belgesi, üzerinden teyit edilir. 

 

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde tüzel kişinin unvanı, ticaret 

sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası, 

varsa faks numarası ve elektronik posta adresi ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin 

adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu ve Türk vatandaşları için 

T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ile imza 

örneği alınır.  

 

Ticaret sicilinde yetkilendirilmiş kişilerce işlem talep edilmesi durumunda kimlik 

tespitinde dikkat edilmesi gereken husus işlem talep edenin ticaret sicilinde 

yetkilendirilmiş bir temsilci, örneğin şirket müdürü olmasıdır.  

 

Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresinin teyidi 

ticaret siciline tescile dair belgeler; vergi kimlik numarasının teyidi ise Gelir İdaresi 

Başkanlığının ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler (vergi levhası) üzerinden 

yapılır.  

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin kimlik tespiti için kişinin adı soyadı, doğum 

yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için TC kimlik numarası, 

temsil yetkisi, imza örneği alınır. 

 

Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, gerçek kişilerde 

kimlik tespit ve teyidine ilişkin kimlik belgeleri; temsil yetkileri ise tescile ait belgeler 
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üzerinden belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkileri ise tescile dair belgeler üzerinden 

(imza sirküleri) yapılır.  

 

  Bir gerçek kişi müşteri adına başka bir gerçek kişi tarafından talep edilen 

işlemlerde öncelikle gerçek kişi müşteri ile işlem talep eden diğer gerçek kişinin kimliği 

ayrı ayrı tespit edilir. Yetki durumu noter onaylı vekaletname üzerinden tespit edilir. 

 

  Tüzel kişilerin tescil belgelerinde yetkili olan temsilcileri tarafından 

yetkilendirilen bir başkası tarafından talep edilen işlemlerde tüzel kişinin, tescil 

belgelerine göre tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin, tüzel kişiyi temsile yetkili olan 

kişinin yetkilendirdiği kişinin (başkası adına hareket eden kişi) kimlik tespiti yapılır.  

Yetkilendirilen kişinin yetki durumu noter onaylı vekaletname veya yazılı talimat 

üzerinden tespit edilir. Temsile yetkili kimselerin yazılı talimat üzerindeki imzaları 

bunlara ait noter onaylı imza sirküleri üzerindeki imzalar ile teyit edilir. 

 

 Müşterinin kimliğinin daha önce tespit edilmiş olması şartıyla yazılı talimat da 

yetkilendirmede kullanılabilir. Bu durumda yazılı talimat üzerindeki müşteri imzasının 

yükümlü nezdinde ki imza ile teyit edilmesi gerekir. Her iki gerçek kişinin de adres 

bilgileri kaydedilmelidir.  

 

  Sigorta şirketleri kimlik tespitini gerektiren işlemlerde kendi adına ve fakat 

başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla genel 

müdürlüklerinin, bölge müdürlüklerinin ve acentelerinin sigortacılık işlemlerinin 

gerçekleştirildiği bölümlerine müşterilerce rahatça görülebilecek şekilde duyurular 

asmalıdır. Duyuru şu şekilde yapılabilir: Önemli Uyarı! “Kimlik tespitini gerektiren 

işlemlerde, kendi hesabına ve fakat başkası hesabına hareket eden müşteriler, bu 

işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği 

takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılırlar.” 

Tedbirler Yönetmeliğinin 5‟nci maddesine göre şayet sigortalı tarafından sigorta 

ve emeklilik şirketine ödenecek prim toplamı 20 bin TL‟yi aşıyorsa sigorta veya 
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emeklilik şirketi ile bunların aracıları sigortalı ya da var ise sigortalı ile birlikte adına 

hareket edenin kimlik tespitini yapmak zorundadır. Aynı şekilde eğer sigortalıya 20 bin 

TL üzerinde bir tazminat ödemesinde bulunulacaksa ödeme öncesinde kimlik tespiti 

yapılması gerekmektedir. 

5549 sayılı Kanunun kimlik tespiti yapılması açısından yükümlüler arasında 

acente ve ticari vekilleri açıkça saymış olması, sigorta şirketlerinin kimlik tespiti yapma 

ve kayıtları saklama sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
 90

 ABD‟de acente ve 

brokerların ayrı bir kara para aklanmasını önlemeye dönük programlar oluşturmaları 

şart koşulmamıştır, sigorta şirketlerinin bir parçaları olduğu kabul edilmiş, onların kara 

para ile mücadele programlarının içine dâhil edilmeleri öngörülmüştür. Bu açıdan 

bakıldığında, benzer şekilde bizde de aracılar ile sigorta şirketlerinin bir arada 

düşünülmesi gerektiği ve sorumluluğu paylaşmalarının esas olduğu, dolayısıyla her 

ikisinin de ihtimam gösterme borcu sebebiyle kimlik tespitinde sorumlu olacağı 

söylenebilir. 

Sigorta şirketleri, prim tahsilatı, hasar ödemesi, prim iadesi, zeyilname, iştira 

bedeli ödemesi gibi poliçenin akdedilmesinden sonra sigortalama işleminin devamı 

niteliğindeki işlemlerde, ödeme sigortalının kendisine yapılıyor ise 20 bin TL‟yi ya da 

muadili döviz tutarını aşan tutarlar için kimlik tespiti yerine kimlik teyidi ile 

yetinebileceklerdir.
91

 Ancak ödeme sigortalının temsilcisine, göstermiş olduğu bir 

kişiye veya varislerine yapılıyor ise, 20 bin TL‟yi ya da muadili döviz tutarını aşan 

işlemlerde bu kişilerin de usulüne uygun kimlik tespitinin  yapılması ve kayıtların 

saklanması gerekecektir. 

Aynı yoğunlukta olmasa da sigortalama ile ilgili işlemler dışında sigorta 

şirketlerinin uygulamada başka parasal işlemler yapmaları da söz konusudur. Sigorta 

şirketlerinin hasar ödemesini yaptıktan sonra halefiyet ilkesi gereği kendi mülkiyetlerine 

geçen hasarlı malların satım işlemleri buna örnek olarak verilebilecektir. Kanun 

maddesinden anlaşıldığı üzere bu tür alım satım, ödeme işlemlerinde de 20 bin TL ve 

muadili döviz tutarını aşan ödemeler için kimlik tespiti yapılması gerekecektir. Bu 
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 Usluoğlu, a.g.m., s. 7. 
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 Usluoğlu, a.g.m., s. 7.  



68 

 

örnek dışında uygulamada karşılaşılabilecek eksper ödemeleri, rücu ödemeleri, hizmet 

alımı karşılığında yapılan ödemeler gibi diğer ödemeler de bu kapsamda 

algılanmalıdır.
92

 

Tedbirler Yönetmeliğinin “Basitleştirilmiş İşlemler” başlıklı 26‟ncı maddesinin 1 

nolu fıkrasında “Finansal kuruluşların kendi aralarında kendi ad ve hesaplarına 

gerçekleştirdikleri işlemlerde” müşterinin tanınmasına yönelik tedbirler bakımından 

yükümlülerin daha basit tedbirler almalarına izin verilebilir “ denilmektedir. Bununla 

birlikte Kanun „da sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri “finansal kuruluş” tanımı 

içerisine sokulmamaktadır. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin birbirleri ile yapacakları 

rücu ödemeleri, koasürans prim devri, koasürans hasar ödemesi, reasürans prim devri, 

reasürans hasar ödemeleri, acentelerden prim tahsili, acentelere hasar ödemesi gibi 

işlemler kanunun lafzi yorumundan gidilirse “basitleştirilmiş tedbirler” kategorisine 

girmemekte, yüksek risk içerebilecek işlemler olarak addedilip şirketlerin bu tür 

işlemler için kanun ve ilgili yönetmeliklerde talep edilen her tür tedbiri almaları 

istenmektedir. 

Yukarıda belirtilen 26‟ncı maddenin 1 nolu fıkrası ç) bendinde “Çalışanlara 

ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ve 

kişinin haklarını temlik etme yetkisi içermeyen emeklilik sözleşmelerine ilişkin 

işlemlerde” de basitleştirilmiş işlemler yapılabileceği ifade edilmektedir. Bu durumda 

emeklilik şirketleri grup planlarında yer alan kişilere dönük olarak kimlik tespit etmede 

Yönetmeliğin yukarıda belirtilen 6‟ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgileri, teyit 

belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabilirler.  

 

Finansal kuruluşlar kendi aralarında yaptıkları işlemlerde  Yönetmeliğin “Gerçek 

faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” başlıklı 17‟nci 

maddesindeki:  

    

“(1)Yükümlüler bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini ve işlemin 

gerçek faydalanıcısının kimliğini tespit etmek için gerekli tedbirleri alır. Bu 
kapsamda kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere 
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sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla yükümlüler, gerekli duyuruları hizmet 
verdikleri tüm işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asarlar. 

Finansal kuruluşlar ayrıca sürekli iş ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket 

edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanını alır. Bu beyan müşteri 
sözleşmesinde belirtilebilir veya uygun formlar kullanılarak alınabilir.  

 

 (2) İşlemi talep eden kimse, bir başkası hesabına hareket ettiğini beyan 
ettiğinde, 6 ila 14 üncü maddelere göre işlemi talep edenin kimliği ve yetki 

durumu ile hesabına hareket edilenin kimliği tespit edilir. 

 

 (3) Finansal kuruluşlar ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş 
ilişkisi tesisinde, tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve 

tüzel kişi ortaklarının kimliğini 6 ve 7 nci maddelere göre tespit eder. 

 
 (4) Finansal kuruluşlar sürekli iş ilişkisi kapsamında müşterisi olan bir 

tüzel kişiliği gerçekte yöneten, kontrolünde veya sahipliğinde bulunduranlar 

hakkında doğru bilgilere ulaşmak için gerekli tedbirleri alır. 

(…) ”  

 

  yükümlülüğü ile;  

 

  “Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi” başlıklı 19‟uncu 

maddesinde geçen: “Finansal kuruluşlar, mesleği, iş geçmişi, mali durumu, 
hesapları, ticari faaliyetleri, yerleşik olduğu ülke ve ilgili diğer göstergeleri 

dikkate alarak müşterilerinin aklama ve terörün finansmanı açısından risk profilini 

çıkarmak, yüksek risk taşıyan müşterilerini, iş ilişkilerini ve işlemleri belirlemek ve 
bunları devamlı olarak takip etmek, müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları 

güncel tutmak zorundadır. Finansal kuruluşlar bu amaçla uygun risk yönetim 

sistemi oluşturur.” 

 

yükümlülüğünü uygulamak zorunda değillerdir. 
93

  

 

Ancak daha önce de belirtilmiş olduğu üzere sigorta, emeklilik ve reasürans 

şirketlerinin finansal kuruluş olarak sayılmamış olması, bu şirketlerin kendi aralarında 

ve diğer finans şirketleri ile yapacakları işlemlerde yukarıda belirtilen 17 ve 19‟ncu 

maddelerini uygulamalarını gerektirmektedir.  

 

Sigorta ve emeklilik şirketleri ancak ve ancak  “çalışanlara ücretlerinden kesinti 

yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ve kişinin haklarını 

temlik etme yetkisi içermeyen emeklilik sözleşmelerine ilişkin işlemlerde” yukarıda 

                                                
93 Basitleştirilmiş işlemlere ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5), 9 Nisan 

2008 
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belirtilen iki madde hükmünü uygulamak zorunda değillerdir. Diğer bütün işlemleri 

basitleştirilmiş işlemler kapsamı dışında kalmaktadır.  

 

Benzer basitleştirilmiş işlemler kuralı Avrupa Birliği‟nin 2005/60 sayılı 

Direktifinde de mevcuttur.
94

  Söz konusu direktife göre, 

 

1- Yıllık toplam primi 1 000 Avroyu, eğer tek ödemeli ise 2 500 Avroyu 

geçmeyen hayat sigortası poliçeleri, 

 

2-  İştira edilemeyen ve teminat olarak kullanılamayan emeklilik sözleşmeleri, 

 

3- Çalışanlara emeklilik hakkı sağlayan ve katkı paylarının çalışanın maaşından 

kesildiği grup emeklilik sözleşmeleri 

 

kapsamındaki işlemler için basitleştirici tedbirler uygulanabileceğini 

belirtmektedir. Bu açıdan bakıldığında mevzuatımızın AB Muktesabatı ile büyük 

oranda uyumlu olduğu görünmektedir. Türkiye uygulamasında “iştira edilemeyen ve de 

teminat olarak kullanılabilen emeklilik sözleşmeleri” mevcut olmadığı için bu madde 

açısından bir düzenlemeye gitmek gerekmemektedir.  Ayrıca “yıllık toplam primi 2 000 

TL, eğer tek ödemeli ise 5 000 TL‟yi geçmeyen hayat sigortası poliçeleri” için ise 

mevzuatımızda zaten kimlik tespit yükümlülüğü bulunmaktadır. 

4.2.2.2. ġüpheli ĠĢlem Bildirimi 

 

Kara para aklanması ile mücadele mevzuatı, yükümlülere aklama ile ilgili 

olduğunu düşündükleri işlemleri şüpheli işlem olarak bildirme yükümlülüğü 

getirmektedir. Bu şüphe, işlemin büyüklüğü, özellikleri, niteliği gibi genel özelliklerden 

doğabileceği gibi müşterinin gelir ve servet durumu, işinin niteliği ve kapasitesi gibi 

öznel durumlardan ve her halükarda tüm bu nedenlerin bir araya gelmesinden ortaya 

çıkabilir. 
95

 

                                                
94 European Union, Directive 2005/60/Ec Of The European Parliament And Of The Council Of 26 

October 2005; L 309/24 EN Official Journal of the European Union 25. 11. 2005 
95 MASAK (2006b), Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi, Temmuz 2006, Ankara, s. 38. 
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Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin de dahil olduğu yükümlüler grubu 

kendileri nezdinde veya kendileri aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen 

işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı 

amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir 

hususu tespit etmeleri halinde, tutar gözetmeksizin bu işlemleri işleme ilişkin şüphenin 

oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde MASAK Başkanlığı‟na bildirmek 

zorundadırlar. Şirketler şüpheli işlem bildirimini uyum görevlisi vasıtasıyla yerine 

getirirler. Bölge Müdürlükleri, acenteler ve şirkete bağlı olarak çalışan diğer tüm 

birimler de şüpheli işlemin varlığından şirket uyum görevlisini haberdar etmekle 

yükümlü kılınmışlardır. MASAK‟la iletişime geçecek olan kendileri değil, şirket uyum 

görevlisidir. 

  

Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük 

denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler 

dışında, işleme taraf olanlar dâhil hiç kimseye açıklayamazlar. 

 

Bu yükümlülük şüpheli işlemi Başkanlığa bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar veya 

bu kimselerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanuni 

temsilcileri ve vekillerinin yanı sıra şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna herhangi 

bir şekilde vakıf olan diğer personeli de kapsamaktadır. Uyum görevlisi tayin edilen 

yükümlülerde, uyum görevlisine yapılan dâhili bildirimler de gizlilik kapsamındadır. 

Şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda gerçekleştiren uyum görevlileri, sisteme 

erişimi sağlayan her türlü ortamdaki kart, şifre ve sair bilgi ve araçları hiç kimseye 

veremezler.  

 

Mevzuata göre yükümlüler yurt dışındaki merkezlerine veya şube, acente, temsilci 

ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerine de, müşterisi hakkında şüpheli işlem 

bildiriminde bulunduğuna dair hiçbir şekilde bilgi veremezler.  Buna göre çoğu yabancı 

sermayeli olan sigorta şirketlerinin MASAK‟a yapacakları şüpheli işlem bildirimlerini 

yabancı sermayedarlarına raporlamamaları istenmektedir. Lakin şirketin 
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sermayedarının, şirketinin düzenleme ve denetleme otoritelerine yapmış olduğu 

bildirimden haberdar olmasının önüne geçmeye çalışmanın hem sermayedar açısından 

adil olmadığı hem de gerçekleştirilmesi zor bir beklenti olduğu, ayrıca çok sıkı 

düzenlenen, kuruluş ve ruhsat ile şirket el değiştirmelerinin izne tabii olduğu bankacılık 

ve sigortacılık sektörlerinde halen daha yabancı sermayedara şüphe ile yaklaşmanın 

doğru bir yaklaşım olmadığı düşünülmektedir.  

 

Kanun, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel 

kişilerin, bunların uyum görevlilerinin, yükümlülerin kanuni temsilcisi, yöneticisi ve 

çalışanlarının hiçbir şekilde hukukî ve cezaî bakımdan sorumlu tutulamayacağını 

hüküm altına almıştır. 

Şüpheli işlem bildirimi, yükümlü guruplarının işleme ilişkin kendi 

değerlendirmelerini içermesi sebebi ile sübjektif bir kavramdır. MASAK 6 sıra nolu 

tebliğin ekinde sektörel bazda  ile bir takım yol gösterici, örnek şüpheli işlem tipleri 

belirtilmiştir. Tebliğde belirtilen şüpheli işlem tipleri aşağıdaki gibidir: 

1. Müşterinin şahsı, işi veya serveti ile makul bir ilgisi bulunmayan bir riski 

sigorta ettirmek için başvuruda bulunması, 

2. Müşterinin genel durumu ve mali profiliyle bağdaşmayan yüksek miktarlı ve 

tek primli poliçe talep etmesi, 

3. Müşterinin başka şirketlerden de poliçeleri olduğunu söylemesi ya da bunun 

tespit edilmesi ve bu durumun müşterinin mali profili ile uyumsuzluk göstermesi,  

4. Müşterinin açıkça ilgisiz olduğu anlaşılan üçüncü bir taraf adına sigorta poliçesi 

satın almayı önermesi veya sigorta tazminatının söz konusu tarafına hesabına transfer 

edilmesinin talep edilmesi veya açıkça ilgisiz olduğu anlaşılan üçüncü taraf adına lehdar 

değişikliği istenilmesi, 

5. Müşterinin hayat sigortası primleri yüksek miktarda ve peşin olarak ödemesi, 
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6. Küçük miktarlı ve düzenli ödemeye dayalı poliçeye sahip olan müşterinin 

poliçenin kalan primlerini aniden peşin ödeme ile kapatması veya önemli miktarda 

yükseltme teklifinde bulunması ya da yüksek tutarlı yeni bir poliçe alması, 

7. Müşterinin, makul bir nedeni olmaksızın ve önemli oranda maddi kayba 

uğrayacağını bilerek, poliçenin vadesinden önce geri ödenmesini istemesi ya da 

ödemenin üçüncü bir kişi lehine yapılmasını talep etmesi, 

8. Sigorta sözleşmesinde prim ödemelerinin riskli bir ülkede yerleşik bir finans 

kurumundan elektronik transfer yoluyla yapılması, 

9. Müşterinin yaşı ve sağlık durumu ile uyumlu olmayan emeklilik planı veya 

hayat sigortası sözleşmesi için başvuruda bulunması.  

Unutulmamalıdır ki sigorta sektöründe kara para aklamanın yukarıda 

sıralananların haricinde çok çeşitli bilinen ve henüz bilinmeyen yöntemleri mevcuttur. 

Daha iyi fikir vermesi açısından incelememizin “Kara para Aklanmasına İlişkin 

Alınacak Önlemler ve Takip Edilecek Yollar” ve “Sigorta Sektöründe Kara para 

Aklanmasına İlişkin Örnekler” başlıkları altında yer alan sigortacılık ile ilgili şüpheli 

işlem tiplerine bakılabilir. 

Şüpheli işlem bildiriminde bulunan yükümlülere Başkanlıkça, bildirimin kayda 

alındığına dair bilgi verilir. 

MASAK Başkanlığı‟nca şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen 

sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerine 10 bin TL,  yükümlülüğü yerine getirmeyen 

ilgili görevliye de ayrıca 2 bin TL idari para cezası uygulanır. Şüpheli işlem 

bildiriminde bulunulduğunu yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim 

elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında kişilere açıklayan kimse bir 

yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

4.2.2.3. Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü ve Kayıtların Ġbrazı 

5549 sayılı Kanunun 7 inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişiler, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Başkanlığın talebi ile 



74 

 

görevlendirilecek denetim elemanları
96

 tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri 

vermek ile yükümlüdürler. Bu noktada savunma hakkına ilişkin hükümler hariç olmak 

üzere özel kanunlara dayanarak bilgi ve belge vermekten imtina edilemeyecektir. 

Bilgi sözle veya yazıyla istenir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı 

ile tekit edilir ve cevap vermeleri için kendilerine yedi günden az olmamak üzere uygun 

bir mühlet verilir. 

Sigorta ve reasürans şirketleri ile bunların acenteleri ve sigorta brokerları ile 

sigorta eksperleri de gerçek veya tüzel kişilerden oluştuklarından, Kanun çerçevesinde 

her şeyden önce istenildiğinde bilgi ve belge vermekle yükümlü sayılmaktadırlar. Buna 

göre örneğin sigorta eksperleri açısından Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde yer alan 

“Sırların saklanması “hükmüne istinaden bilgi veya belge vermekten kaçınılması 

mümkün olmayacaktır. Zira belirtildiği üzere (5549) sayılı Kanunun 5 inci maddesine 

göre yükümlüler özel kanunlara dayanarak bilgi ve belge vermekten imtina edemezler. 

 

Kanun‟a göre bilgi ve belge verme yükümlülüğünü ihlâl eden kimse bir yıldan üç 

yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suç 

dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

 

 Şirketler ve onların aracıları her türlü ortamdaki, yükümlülüklerine ve işlemlerine 

ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden, kimlik 

tespitine ilişkin belge ve kayıtları son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile 

muhafaza etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek zorundadırlar. FATF 

Tavsiyelerinde söz konusu süre beş yıl olarak öngörülmüştür. 

 

 Yükümlü nezdindeki hesaplarla ilgili kimlik tespitine ilişkin belgelerin muhafaza 

süresinin başlangıç tarihi hesabın kapatıldığı tarihtir.  

 

                                                
96 Kanun‟da denetim elamanları olarak Maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, banka 

murakıpları, hazine kontrolörleri, gümrük müfettişleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve 

Sermaye Piyasası Kurumu uzmanları belirtilmiştir. 
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Başkanlığa yapılan şüpheli işlem bildirimine veya uyum görevlisine yapılan dâhili 

bildirimlere yönelik belge ve kayıtlar, bildirime ek yapılan belgeler, uyum 

görevlilerince bildirimde bulunmama kararı verilen şüpheli işlemlere ilişkin yazılı 

gerekçeler de, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü kapsamındadır. 

4.2.2.4. Yükümlülüklere Uyum Programı Hazırlanması ve Uyum Görevlisi 

Atanması  

  

ABD‟de FinCEN 31 Ekim 2005 tarihli duyurusu
97

  ile birlikte bazı sigorta 

ürünlerini satan sigorta şirketleri için uyum programı zorunluluğu getirmiştir. FinCEN 

sigorta ürünlerini belirlerken kara para aklama için risk oluşturabilecek ürünleri 

seçmiştir. Bu ürünler şunlardır, 

 

1- Grup poliçeleri haricindeki ömür boyu hayat sigortası (permanent life 

insurance) poliçeleri 

2- Grup poliçeleri haricindeki irat poliçeleri (annuities) 

3- Yatırım ve nakit özelliği taşıyan diğer sigorta ürünleri 

 

Görüleceği üzere bütün sigorta şirketleri için uyum programı hazırlama 

yükümlülüğü getirilmemiştir, sadece yukarıda belirtilen ürünleri sunan sigorta şirketleri 

için söz konusu zorunluluk mevcuttur. 

 

 Acente ve brokerlar uyum programı hazırlama yükümlülüğünün dışında 

tutulmuştur. Lakin sigorta şirketlerine acente ve brokerlarını kendi uyum programlarına 

entegre etme yükümlülüğü getirilmiştir. FinCEN sigortalı hakkında en iyi bilgiye acente 

ve brokerların sahip olduğunu düşünerek sigorta şirketlerinin acente ve brokerlara 

işbirliği yapması gerektiği görüşündedir.    

 

 Türkiye‟de de MASAK tarafından çıkartılan 16.09.2008 tarihli Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum 

Programı Hakkında Yönetmeliğe göre sigorta ve emeklilik şirketleri uyum programı 

hazırlamakla yükümlü tutulmuşlardır. Yönetmelikte sigorta şirketleri arasında bir 

                                                
97 FinCEN (2005), a.g.e.; s. 2,  http://www.fincen.gov/news_room/nr/html/20051031.html.  

http://www.fincen.gov/news_room/nr/html/20051031.html
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ayrıma gidilmemiş, tüm sigorta şirketleri yükümlü tutulmuştur. Reasürans şirketleri 

uyum programı hazırlama yükümlülüğünün dışındadır. Ayrıca ABD uygulamasına 

benzer şekilde acente ve brokerların da uyum programı hazırlama yükümlülüğü 

bulunmamakta, sigorta ve emeklilik şirketlerinin acente ve brokerları kendi uyum 

programlarına entegre etmeleri beklenmektedir. 

 

Şirketlerin hazırlayacakları uyum programları, 

a) Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, 

b) Risk yönetimi faaliyetlerinin oluşturulması, 

c) İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, 

ç) Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması, 

d) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

e) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi 

konularını kapsamalıdır.  

 

Uyum programının hazırlanmasından ve uygulanmasından yönetim kurulu 

sorumludur. Yönetim kurulu uyum programının hazırlanması ve yürütülmesi 

maksadıyla bir uyum görevlisi atamalıdır. MASAK Başkanlığı ile koordinasyonu 

sağlamak ve şirket adına şüpheli işlem bildiriminde bulunmak sorumluluğu da uyum 

görevlisinin uhdesindedir.  

 

Reasürans şirketleri uyum programı hazırlama yükümlülüğü kapsamı dışında 

olsalar bile uyum görevlisi atamakla yükümlüdürler. 

 4.2.3. Kara Para Aklama Suçu Ġçin Getirilen Ceza  

 

Kara para aklama suçu 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

282‟nci maddesinde düzenlenmiştir. “Suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama” başlıklı 

maddeye göre  

“(1) Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru 

kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak 
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maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır 

(2) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi 

tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde, verilecek hapis cezası yarı 

oranında artırılır. 

(3) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 

işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 

(4) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 

tedbirlerine hükmolunur. 

(5) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu malvarlığı 

değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber 

vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç 

nedeniyle cezaya hükmolunmaz.” 

 

Kanun maddesinin birinci fıkrasına göre bir gelirin suçtan elde edilmiş gelir olarak 

addedilebilmesi için geliri yaratan fiilin alt sınırı en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı cezası 

olan bir öncül suç olması gerekmektedir. Bununla birlikte “tüm ayrıntıları aydınlığa 

kavuşmamış olsa bile bir kez ön suçun varlığı belirlendiğinde, bu suçun failinin 

bilinmemesi, kovuşturulmamış veya cezalandırılmamış olması önemli değildir. Şu 

halde, ön suçun faili kovuşturmaya uğramamış, öldüğü için mahkum olmamış, kaçmış 

bulunsa ve hatta bilinmese dahi kara para aklama suçu oluşabilecektir. Belçika 

hukukunda da, ön suç failinin kovuşturmaya maruz kalmamış olması, kara para aklama 

suçunun oluşumuna veya takibine engel olmadığı gibi, kim olduğunun bilinmesinin 

veya mahkum olup olmamasının da önemi yoktur. Hakimin objektif olarak bir suçun 

işlenmiş olduğunu belirlemesi yeterlidir.”
98

    

 

Kara para Türkiye dışında elde edilmişse ancak  aklaması Türkiye‟de yapılmışsa 

ve aklama teşebbüsünde bulunulmuşsa TCK hükümleri uygulanacak mıdır?  “Bu 

konuda TCK‟da açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak bunun için Türkiye dışında 

                                                
98 Ümit Kocasakal, “Kara para Aklama ile Mücadele ve Yeni Türk Ceza Kanunun 282. Maddesinde 

Düzenlenen Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu”,  Kara para Aklama ve Terörizmin Finansmanı, Haz. 

Süleyman Aydın, Adalet Yayınları, Ankara, 2008, s.76. 
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işlenen fiilin hem işlendiği ülkede ve hem de Türkiye‟de suç sayılması gerekmektedir. 

Bu suçta ve cezada kanunilik ve hukuk güvenliğinin bir gereğidir. Gerçekten, aklama 

fiilinin gerçekleştirildiği ülkede (Türkiye) bu fiilin kara para aklama suçunu 

oluşturabilmesi için, bir ön suçun ve bu suçtan elde edilen kara para kapsamında bir 

değerin varlığı gerekir. Bu kara para aklama suçunun konuya bağlı ön şartıdır. Hal 

böyle olunca, işlendiği ülkede suç sayılmayan, o ülke yasalarına göre suç oluşturmayan 

bir fiilden elde edilen geliri kara para saymak, kanunilik ilkesine aykırıdır.”
99

 

 

Suçun yaptırımı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para 

cezasıdır. TCK suç karşılığı verilecek para cezasını aklanılan malvarlığının miktarına 

göre belirlememiş, hakime takdir yetkisi de tanıyacak şekilde yirmi bin güne kadar adli 

para cezası olarak düzenlemiştir. 

 

“Kanun‟da aksi hüküm bulunmayan hallerde adli para cezalarının miktarı 

TCK‟nın 52‟nci maddesinde belirlenmiş süredir. Aklama suçu için öngörülen adli para 

cezasının alt sınırı belirlenmediğinden dolayı, TCK‟nın 52‟nci maddesi gereğince alt 

sınırı beş günden az olamayacaktır. Üst sınır TCK‟nın 52‟nci maddesinde 730 gün 

olarak belirlenmiştir ancak 282‟nci maddede belirlenen süre farklı olduğundan (yirmi 

bin gün) bu süre uygulanacaktır.”
100

 52‟nci maddeye göre beher gün 20 TL ve 100 TL 

arasında bir miktarla çarpılarak para cezası hesaplanır. Buna göre aklama suçu failine 

100 TL ile 2.000.000 TL arasında bir para cezası verilebilecektir. 

 

Maddenin 4‟üncü fıkrasında bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında 

bunlara özgü “güvenlik tedbirlerine” hükmolunacağı belirtilmiştir. Söz konusu 

“güvenlik tedbirlerinin” neler olduğu ise yine Türk Ceza Kanununun 60‟ıncı 

maddesinde yer almaktadır. Buna göre;  

 

 (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk 

tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye 

                                                
99 Kocasakal, agm, s. 84. 
100 Olgun Değirmenci, “5237 Sayılı Kanunda Düzenlenen Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini 

Aklama Suçunun 4208 Sayılı Kanundaki Düzenleme ile Karşılaştırılması”, Kara para Aklama ve 

Terörizmin Finansmanı, Haz. Süleyman Aydın, Adalet Yayınları, Ankara, 2008, s. 147. 



79 

 

kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet hâlinde, 

iznin iptaline karar verilir.  

 

(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri 

hakkında da uygulanır.  

 

(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha 

ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda, hâkim bu tedbirlere hükmetmeyebilir.  

 

Yukarıdaki madde hükmüne göre Hazine Müsteşarlığı‟nın vermiş olduğu izne 

dayalı olarak faaliyet gösteren sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, yöneticileri 

tarafından kara para aklama suçuna kasıtlı olarak dahil edilmişlerse sigortacılık yapma 

izinleri Türk Ceza Kanunu‟na göre iptal edilir.  

 

 282‟nci maddenin 5 nolu fıkrasında bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan 

önce suç konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri 

yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu 

maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunamayacağı belirtilmektedir.  

 

  Sigorta şirketlerinin “suçtan kaynaklanan malvarlığını aklamak” için bir araç 

olarak kullanılmalarının yanında bizzat bir suç geliri (kara para) yaratmak için 

kullanılmaları da yaygın rastlanılan bir durumdur. Sahte belge tanzim olunması ya da 

sahte beyanda bulunulması sureti ile sigorta şirketinden hasar talebinde bulunulması, 

sigortalı riskin kundaklama ya da muhtelif başka yöntemlerle kasten zarara uğratılarak 

hasar talebinde bulunulması, özellikle kasko branşında aynı riskin birden fazla sigorta 

şirketine sigorta ettirilerek birden fazla hasar ödemesi elde edilmesi bilinen en yaygın 

sahte hasar türleridir. Sahte hasarlar ceza kanunları açısından dolandırıcılık suçu 

kapsamında değerlendirilmektedir.  

 

26.9.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nun 157 nci maddesinde “hileli 

davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya 

başkasına bir yarar sağlamak olarak tanımlanan dolandırıcılık” şayet sigorta bedeli 
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almak için yapılıyorsa 158‟nci maddede belirtilen nitelikli dolandırıcılıklardan 

sayılmaktadır; müeyyidesi iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 

para cezasıdır.  

Ceza Kanunundan ayrı olarak 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında Kanunun “Yükümlülük İhlalinde İdari Ceza” başlıklı 13‟üncü 

maddesinde Kanunun kimlik tespiti (Madde 3), şüpheli işlem bildirimi (Madde 4/1) ve 

Bakanlıkça belirlenen tutarı aşan işlemlerin Başkanlığa bildirilmesi (Madde 6) 

yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile 

bunların yetkili acentelerinin işlem başına 10 bin TL idari para cezası ile 

cezalandırılacağı hükmolunmuştur. Kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi 

yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinde ihmali olan personel için Kanun‟un 

öngördüğü idari para cezası iki bin TL‟dir. 

Kanun‟un 5‟nci maddesinde belirtilen personelin eğitimi, iç denetim, kontrol ve 

risk yönetim sistemleri oluşturulması ve uyum görevlisi atanması yükümlülüklerine 

uymayan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerine eksiklerin giderilmesi ve uygun 

önlemlerin alınması için 30 günden az olmamak üzere ek süre verilir. Verilen süre 

içerisinde eksikleri gidermeyen sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri 10 bin TL idari 

para cezası ile cezalandırılır.  

Şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunun, işleme taraf olanlar dahil herhangi bir 

kimseye açıklanması, bilgi ve belge verme ile muhafaza ve ibraza ilişkin 

yükümlülüklerin ihlali halinde uygulanacak adli ceza Kanunun 14‟üncü maddesine 

göre, ihlâl eden kimse için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para 

cezası,  tüzel kişiler için ise bunlara özgü (ruhsat iptaline gidebilecek) güvenlik 

tedbirlerine hükmolunması olarak öngörülmüştür.  

 

Kanun‟un “El koyma” başlıklı 17‟nci maddesine göre “ (1) Aklama ve terörün 

finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 128‟ inci maddesindeki usule göre malvarlığı değerlerine el 

konulabilir.” 
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Kanunun 15‟nci maddesine göre kendisi adına fakat başkası hesabına sigorta 

poliçesi satın alan bir sigortalı kimin hesabına hareket ettiğini sigorta şirketine veya 

acentesine yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş 

bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.              

4.2.4. Sigorta Sektöründe MASAK Tarafından YapılmıĢ Denetimlerin 

Sonuçları 

MASAK tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine 

Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 2005–2006 sonbahar-kış 

dönemi denetim programlarında, 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelikte sayılan yükümlü gruplarından banka, yetkili müessese, aracı kurum ve 

sigorta şirketleri ile ilgili olarak yükümlülüklere uyum denetimi yapılması istenilmişti. 

Gerçekleştirilen denetimler sonucu düzenlenen ve MASAK‟a intikal ettirilen raporlara 

ilişkin sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
101

. 

 

Tablo 2: MASAK tarafından yapılan “2005-2006 Sonbahar Kış Denetim Programı”nın 

sonuçları 

Yükümlü Grubu 
Toplam Yükümlü 

Sayısı 

Denetlenen 

Yükümlü Sayısı 

Yükümlülük Ġhlali 

Yapan Yükümlü 

Sayısı 

Banka  50 30 13 

Yetkili Müessese 761 257 43 

Aracı Kurum 144 104 2 

Sigorta Şirketi 45 11 - 

Toplam 1000 402 58 

 Kaynak: MASAK, Faaliyet Raporu 2006, Ankara, 2007, s. 23 

MASAK Faaliyet Raporu‟nun hazırlanmış olduğu dönemde faaliyette bulunan 

toplam 45 sigorta şirketinden 11‟i denetlenmiştir. Denetimler daha çok kimlik tespit 

yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği üzerine yapılmıştır. Denetlenen 

şirketlerde yükümlülük ihlaline rastlanılmamıştır. 

 

                                                
101 MASAK (2006a), a.g.e.,, s. 23. 
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2006 sonuçlarına istinaden 2007 yılında sigorta sektöründe yükümlülüklere uyum 

denetimi yapılmamıştır. 

1.1.2003–31.12.2007 tarihleri arasında yapılan şüpheli işlem bildirimlerine (ŞİB) 

bakıldığında sigorta sektörü için ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır.
 102

  

Tablo 3: Şüpheli İşlem Bildirimi Kaynakları 

ġüpheli ĠĢlem Bildirim 

Kaynağı 
2003 2004 2005 2006 2007 Toplam 

Bankalar 177 288 349 1103 2871 4788 

Katılım Bankaları 3 1 2 30 32 68 

Sigorta Kurumları - - - - 3 3 

Aracı Kurumlar - 1 1 7 40 49 

Toplam 180 289 352 1140 2946 4908 

Kaynak: MASAK, Faaliyet Raporu 2007, Ankara,  2008, s.18 

2003-2007 yılları arasında MASAK‟a intikal eden ŞİB sayısı genel olarak yıldan 

yıla artmış ve 2007 yılında intikal eden ŞİB sayısında bir önceki yıla göre %158'lik bir 

artış gerçekleşmiştir. Bununla birlikte sigorta şirketlerinden MASAK‟a yapılan şüpheli 

işlem bildirim sayısı sadece üçtür. 

 

Sigorta sektöründe ŞİB sayısının bu kadar az olması sektörün aklayıcılar 

tarafından önemli ölçüde kullanılmadığının mı yoksa kara para aklama olaylarının tespit 

edilemediğinin mi bir göstergesi olduğu konusunda net bir fikre sahip olunması çok 

zordur. Sigorta sektörünün Türkiye‟de bankacılığın gölgesinde kalmış olması ve henüz 

aklayıcıların dikkatini çekmemiş olduğu söylenebilir.  Ancak sigorta sektörünün çok 

gelişmiş olduğu ve finansal sistem içerisinde önemli yere sahip olduğu ülkelerde de, çok 

sıkı bildirim yükümlülüklerine rağmen şüpheli işlem bildirim sayıları çok düşüktür.
103

 

FATF tarafından Kanada için hazırlanmış değerlendirme raporunda da 2004‟ten bu 

yana yıllık ortalama 20 binin üzerindeki şüpheli bildirime rağmen sigorta ve emeklilik 

sektöründen gelen bildirimlerin çok sınırlı olduğu belirtilmektedir.
104

 

                                                
102 MASAK (2007), a.g.e., , s. 18. 
103 FATF (2004), a.g.e., p.18.  
104 FATF (2008), Third Mutual Evolation on Anti-Money Laundering and Combating The Financing of 

Terrorism, Canada, 29 February 2008, s. 159  



83 

 

4.2.5. Kamu Otoritesince Yapılması Gerekenler ve SDK 

FATF Tavsiyelerinin 23‟üncüsü üye ülkelerin, finansal kuruluşlarının yeterli 

düzenleme ve denetime tabi olmalarını ve FATF tavsiyelerinin etkin bir biçimde 

uygulanmasını sağlamalarını, yetkili makamların suçluların veya onlara bağlı kişilerin 

bir finansal kuruluşta önemli bir hisse sahibi, lehdar veya yönetici olmasını 

engelleyecek gerekli yasal veya düzenleyici tedbirleri almalarını gerekli kılmaktadır.  

Türkiye‟de hem sigortacılık hem de bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin 

düzenleme ve denetleme kanunları çok yenidir. Her iki kanun da sektöre giriş 

koşullarını çok sıkı düzenlemiştir. Bir sigorta ya da emeklilik şirketinin kurucusu, 

yönetim veya denetim kurulu üyesi ya da şirkette üst düzey yönetici olabilmek için 

getirilen koşullar kara para aklayıcıların bu sektörlere rahatlıkla girmesini önleyici 

mahiyettedir.  Söz konusu kanunlarda sigorta şirketi kurucu ve yöneticilerinin arşiv 

kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgelerini Hazine Müsteşarlığı‟na 

sunmaları şart koşulmuştur. 5634 sayılı Sigortacılık Kanununun 3‟üncü maddesi 2 nolu 

fıkrasına göre sigorta şirketi kurucu ve yöneticilerinin:  

 

 “Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya 

sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para 

cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 

görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve 

alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 

Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş 

olması” gerekmektedir. 

 

Ayrıca müflis ve konkordato ilan etmemiş olmak, vergi borcu bulunmamak, mali 

güç ve itibara sahip olmak şirket kurucusu veya bu şirketlerde üst düzey yönetici 

olabilmek için aranan diğer koşullardan bazılarıdır.  

Hem Sigortacılık Kanunu hem de Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Sistemi 

Hakkında Kanun sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye yapısında meydana gelen 

değişiklikler için de izin koşulu getirmektedir. Buna göre “bir gerçek veya tüzel kişinin, 
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şirketin sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya fazlasını temsil eden 

payları edinmesi, bir ortağa ait payların şirket sermayesinin yüzde onunu, yüzde 

yirmisini, yüzde otuz üçünü ya da yüzde ellisini aşması sonucunu doğuran hisse 

edinimleri ile bir ortağa ait payların söz konusu oranların altına düşmesi sonucunu 

doğuran hisse devirleri Bakanlığın iznine tâbidir.” (Sigortacılık Kanunu, Madde 9; 

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 14).  

Yukarıda alıntılanan kanun ve yönetmelik hükümlerine göre sermaye yapısında 

meydana gelecek önemli değişikliklerin izne tabi tutulması, kara para aklayıcıların 

sektöre girmesini önlemek konusunda düzenleme ve denetleme otoritelerinin elini 

sağlamlaştırmaktadır. 

FATF‟ın 29 nolu tavsiyesine göre denetim birimlerinin, inceleme yapma yetkisi 

de dâhil, finansal kuruluşların kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesiyle 

ilgili yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini izleme ve bu yükümlülüklere 

uymasını sağlama yetkileri olmalıdır. Birimlerin, söz konusu uyumun izlenmesiyle ilgili 

bilgileri finansal kuruluşlardan alma ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 

durumunda bu kuruluşlara idari yaptırımları uygulama yetkileri bulunmalıdır. 

 

Türkiye‟de sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün denetimi, bünyesindeki 

sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri vasıtasıyla Sigorta Denetleme Kurulu‟nca 

yapılmaktadır. 1963 yılından beri sigorta ve reasürans şirketlerinin her tür iş ve işlemini, 

2003 yılından itibaren de bireysel emeklilik şirketlerinin emeklilik faaliyetlerini 

inceleyen Kurul, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 

Kanun‟da yukarıda FATF‟ın 29 nolu tavsiyesinde belirtilmiş olan yetkilerle 

donatılmamıştır. Bu açıdan 5549 sayılı Kanun‟da kara para incelemesi yapacak denetim 

elemanları arasında Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerlerinin de yer alması şeklinde 

bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

 

Her ne kadar 5549 sayılı Kanun‟da kara para incelemesi yapacak denetim 

elemanları arasında sayılmamış olsalar dahi Sigorta Denetleme Uzmanları ve 

Aktüerlerinin incelemeleri sırasında şüpheli gördükleri işlemler üzerinde kara para 

mevzuatı açısından da ayrıca durmalı ve şüpheli işlemleri MASAK‟a ihbar etmelidirler. 
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SDK sigorta şirketlerinin hasar verilerini her ay bir araya getirerek konsolide 

etmektedir. Daha çok sahte hasarları önlemeye ve hasarlara ilişkin sektörel istatistikî 

veri tabanı oluşturmaya dönük bu çalışmada şirketler tarafından her bir hasar ve 

tazminat ödemesine ilişkin ayrıntılı sorulara cevap verilmektedir. Bu şekilde geniş 

veriye dayanan bir hasar-tazminat veri bankası üzerinden yapılan denetim çalışmaları 

kara para aklamasını da kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Bu çalışma aynı zamanda 

sigorta sektörü için de bir kara para veri bankası olma özelliği taşıyacaktır. Söz konusu 

çalışma üzerinden şirketler ile Kurul arasında iletişim arttırılmalı, şirketler şüpheli 

gördükleri işlemleri sorgulamak için Kurul veri tabanından faydalanabilmelidirler. Bu 

veri tabanı aynı zamanda MASAK‟ın da hizmetinde olmalıdır. 

 

Kurul, incelemeleri sırasında tespit etmiş olacağı kara para aklamalarına ilişkin 

örnek olayları IAIS‟in yaptığına benzer şekilde tipolojiler haline getirmeli ve 

MASAK‟a sunmalıdır.  
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

Kara parayla mücadele açısından bakıldığında Türkiye FATF üyesi olunan 1994 

yılı öncesine göre bugün çok ileri bir konuma gelmiştir.  Kara paraya ilişkin uluslar 

arası anlaşmaların imzalanması, FATF‟a üye olunması, FATF Tavsiyelerinin kabulü ve 

bunların gereği olarak MASAK‟ın kurulması, MASAK‟ın ülke içi mevzuatı uluslararası 

mevzuata uyumlu hale getirme konusundaki yoğun çabası ülkemizde kara para 

aklayıcılarının faaliyet alanlarını daraltan sonuçlar getirdiği muhakkaktır. Ancak bu 

konuda halen daha uluslar arası düzenlemelerin tam olarak tatbik edildiği de 

söylenemez ki, OECD‟nin son gözden geçirme toplantısında 40 konu başlığından 

11‟inde Türkiye yetersiz olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte ülkemiz finans 

sektörünün sıkı düzenlemeler yardımıyla kara para aklayıcıları için kolay bir aklama 

aracı olmasının büyük oranda önüne geçilmiştir. Finans sektöründeki öneminin ağırlığı 

sebebiyle bankacılık sektörü söz konusu düzenlemelerin ilk ve en geniş anlamıyla 

uygulandığı sektör olmuştur. Bununla birlikte bankacılık sektöründeki çok sıkı 

düzenlemeler, görece gevşek düzenlemelerin olduğu ve kamu otoritelerince dahi pek 

bilinmeyen, karmaşık piyasa yapısına, sofistike ürünlere sahip ve reasürans boyutu ile 

uluslararası özelliği çok güçlü olan sigortacılık sektörünün kara para aklayıcıların hedef 

tahtasına oturması sonucunu doğurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sigorta sektörü de 

şimdiden sıkı düzenlemelerle koruma altına alınmalıdır. 

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun‟un yükümlüleri arasında sayılması, FATF 

Tavsiyelerinde şart koşulan ve Uluslar Arası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) 

Rehberinde de vurgulanan kimlik tespiti yapılması, kayıtların saklanması, şüpheli işlem 

bildiriminde bulunulması gibi hususları sigorta şirketleri açısından da yükümlülük 

haline getirmiştir. 

5549 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan Uyum Programı Hazırlama 

Yönetmeliğine göre sigorta ve emeklilik şirketlerine uyum programı hazırlama 

yükümlülüğü getirilmesi şirketlerin kara para açısından risk oluşturan unsurları 

tanımlamalarını ve söz konusu risklere karşı ne tür önlemler aldıklarını MASAK‟a 
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bildirmelerini zorunlu kılmıştır. Şirketler söz konusu uyum programları vesilesiyle kara 

para riskinin ayırdında olmuşlardır. Bununla birlikte şunu belirtmekte fayda vardır. 

Hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinde kara para aklanması ihtimali 

göreli olarak çok düşüktür. Dolayısıyladır ki ABD‟de hayat dışı branşlarda faaliyet 

gösteren sigorta şirketleri için uyum programı hazırlama zorunluluğu getirilmemiştir. 

Bizde ise reasürans şirketleri hariç sigorta ve emeklilik sektöründe faaliyet gösteren tüm 

şirketler uyum programı hazırlamakla yükümlü tutulmuştur.  

Kara para ile mücadele ancak önleyici tedbirler alındığında başarılı olabilir. 

Aklanmış kara paranın tespiti kara parayla mücadelede ancak tamamlayıcı bir role sahip 

olabilir. Şirketlerin kara para ile mücadelede önleyici tedbir olarak alabilecekleri 

önlemlerin başında aşağıdaki hususları iş akış süreçlerine entegre etmeleri gelmektedir: 

1.  Şirketler müşterilerini tanımalıdırlar, müşterilerini tanımak için usulüne uygun 

şekilde kimlik tespiti ve teyidi yapmalıdırlar.   

2.  Şüpheli işlem bildirimi iş akışlarına yerleştirilmelidir. Uyum görevlileri “işlem 

rehberi” oluşturmalı ve iş akış süreçlerini planlamalıdırlar. 

3. Sadece satışa değil, temiz paraya odaklanmış bir müşteri kabul politikası 

oluşturulmalıdır. Bu amaçla hayat sigortalarında müşteri profiline verilen önem, hayat 

dışı sigortacılıkta sigorta konusu emtia ya da riski de kapsamalıdır. Emtianın fiziksel 

olarak saklandığı veya gösterilmesinden kaçınıldığı durumlarda sigortacı durumu riskli 

işlem olarak algılamalı ve şüpheli bir işlem olup olmadığı konusunda yeterli tetkiki 

yapıp, gerekiyorsa uyum görevlisini sürece dahil etmelidir.  

4. Kara para aklanması riski hasar ve tazminat ödemeleri sırasında da dikkate 

alınmalı, özellikle hayat ve emeklilik şirketlerinde poliçe ve sözleşme iptalleri periyodik 

aralıklarla incelenmeli, iptallerin gerekçeleri iyi tartılmalıdır. Ayrıca hasar ve tazminat 

ödemeleri mutlaka banka kanalıyla yapılmalıdır.  

5. Acenteler şirketlerin en önemli prim üretim kanallarıdır ve müşteriler hakkında 

en dolaysız bilgiye sahip olanlar da onlardır. Dolayısıyla şirketler, geliştirecekleri kara 

para ile mücadele programlarına acentelerini dâhil etmeli, acentelerine 5549 sayılı 
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Kanun ile kendilerinin de sorumlu kılındığı bu alanda almaları gereken tedbirleri, 

“müşterini tanı” ilkesini nasıl hayata geçireceklerini anlatmalıdırlar. Şirketler, 

acentelerine verdikleri eğitimlere şirketin satış pazarlama elemanlarını da dâhil etmeli, 

hem acentelerine hem de satış pazarlama elemanlarına önceliğin yüksek tutarda satış 

yapmak değil, yasal yollardan elde edilmiş gelirlere dayalı poliçeler üzerinden yüksek 

tutarda satış yapmak olduğunu vurgulamalıdır. Şirketler acentesi, satış pazarlama 

elemanlarıyla tüm üretim kanallarına, müşterilerin kimlik tespitinin iyi yapılması ve 

sağlam kaynaklardan teyit edilmesi, sigortalanacak risklerin analizinin kara para 

açısından da yapılması ve şüpheli işlem durumunda şirket yetkililerinin acilen haberdar 

edilmesi konusunda hassas olduklarını vurgulamalıdırlar. 

Önleyici tedbirlerin uygulanması sektörü kara para aklayıcıları için bir hedef 

olmaktan önemli ölçüde uzaklaştıracaktır. Bununla birlikte bir şekilde sektörü araç 

olarak kullanmayı başarmış aklayıcıların tespitinde kamuya önemli bir rol düşmektedir. 

Sigorta Denetleme Kurulu Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri denetleme yaptıkları 

sigorta ve emeklilik şirketlerinde şirket yönetimleri ile işbirliği içerisinde özellikle hayat 

sigortası ve bireysel emeklilik katılım sözleşmesi iptallerini, ayrıca prim ve katkı payı 

ödemelerinde sigortalı ve katılımcıların gelir profiline uygun olmayan olağan üstü  

artışların nedenlerini usulüne uygun bir şekilde sorgulamalıdırlar. Her ne kadar 5549 

sayılı Kanun Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerlerine kara para hakkında inceleme 

yetkisi vermiyorsa da Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı denetimlerinde Sigorta 

Denetleme Uzman ve Aktüerlerine şüpheli gördükleri işlemler konusunda MASAK‟a 

ihbarda bulunmalarını salık vermelidir. 

Ülkemizde son dönemde yabancıların sigorta ve emeklilik sektörlerine ilgisi 

artmış, pek çok sigorta ve emeklilik şirketi satın alımı gerçekleşmiştir. Şirket satın 

almalarında ve şirket kuruluşlarında off-shore merkezlerden yapılan para transferlerinin 

kaynağı iyi araştırılmalı, şayet bir bilgiye ulaşılamıyorsa sermayedarın ve onun ilişikte 

olduğu şirketlerin, ayrıca yakın çevresinin suç geçmişine iyi bakılmalıdır. Bununla 

birlikte bütün yabancı sermayedarlara şüpheli bakmak küreselleşme çağında uluslar 

arası sermaye hareketlerinin doğasına aykırı bir tutum olacaktır.  
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Kara para mevzuatına göre yükümlülerin yurt dışındaki merkezlerine veya şube, 

acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerine müşterisi hakkında 

şüpheli işlem bildiriminde bulunduğuna dair hiçbir şekilde bilgi veremeyecekleri hüküm 

altına alınmıştır.  Buna göre çoğu yabancı sermayeli olan sigorta ve emeklilik 

şirketlerinin MASAK‟a yapacakları şüpheli işlem bildirimlerini yabancı 

sermayedarlarına raporlamamaları istenmektedir. Lakin şirketin sermayedarının, 

şirketinin düzenleme ve denetleme otoritelerine yapmış olduğu bildirimden haberdar 

olmasının önüne geçmeye çalışmanın hem sermayedar açısından adil olmadığı hem de 

gerçekleştirilmesi zor bir beklenti olduğu, ayrıca çok sıkı düzenlenen, kuruluş ve ruhsat 

ile şirket el değiştirmelerinin izne tabii olduğu bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde 

bu kadar şüpheci olmanın rasyonel olmayacağı açıktır.  

 Son olarak, sigorta ve emeklilik şirketlerinin iştirak edeceği, MASAK uzmanları 

ile Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerlerine de açık bir hasar veri bankası sektörde 

kara para aklama girişiminde bulunanların izini sürmeyi kolaylaştıracaktır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

EKLER 

Ek–1 Değerlendirme ve Ġnceleme Sonucu Aklandığı Ġddia Edilen Suç Gelirleri 
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Ek–2 Aklama Suçu Duyurularının Öncül Suçlara Göre Dağılımı 
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Ek–3 Dünyada Ülkeler ve Bölgeler Ġtibariyle Sigorta Prim Üretimi 
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