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ÖZET 
 

TÜRKİYE’DE KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEMEDE JANDARMANIN 
ETKİSİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

Mustafa ER 
 

Yüksek Lisans Tezi, İşletme Ana Bilim Dalı 
Danışman:  Prof. Dr. Zeki DOĞAN 

Haziran 2012, 173 Sayfa 
 

Dünya üzerinde yaşanan çeşitli gelişmeler ile birlikte ekonomik unsurların 

önem kazanması nedeniyle paraya olan ihtiyaç artmıştır. Bu artış nedeniyle de 

insanlar para elde etmenin yollarını aramış ve bu amaçla çeşitli faaliyetlerde 

bulunmuşlardır. Söz konusu bu faaliyetler yasal yollarla gerçekleştirildiği gibi yasal 

olmayan yollarla da gerçekleştirilmektedir. Yasal olmayan faaliyetlerle elde edilen 

ve suç geliri olarak da ifade edilen kara para kavramı bu noktada karşımıza 

çıkmaktadır. Elde edilen kara paranın yasal ekonomik sistem içerisine sokulması 

işlemine ise kara para aklama denilmektedir.  

 

Bu araştırma ile söz konusu kara paranın aklanması ile mücadele noktasında 

yapılan çalışmalara değinilmiştir. Kara para aklama ile mücadelede jandarmanın 

etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu noktada da jandarmanın kara para aklama 

ile mücadele noktasında kara paraya kaynak teşkil eden suçlarla mücadelesi ortaya 

konulmuştur. Konu ile ilgili yapılan araştırma, bir kolluk kuvveti olan jandarma 

teşkilatının kara para aklama ve kara para aklamaya kaynak teşkil eden suçlarla 

mücadelede etkisinin tespitine ilişkin olarak hazırlanan 5’li Likert tipi değerlendirme 

ölçeğinin uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değerlendirme ölçeği 

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kara paraya kaynak teşkil eden suçlarla 

mücadele eden “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele” şubelerinde ve kısım 

amirliklerinde görev yapan 159 personele uygulanmıştır. Bu ölçekle elde edilen 

verilerin istatistiksel analizinin yapılması sonucunda kara para aklamayla mücadele 

de jandarmanın etkisi tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan analizle kara para aklamayla 

mücadeleye ilişkisi olan çeşitli faktörlerin arasındaki ilişkiler de ortaya konulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler:  kara para, kara para aklama, suç geliri, jandarma 
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ABSTRACT 
 

A RESEARCH ON THE EFFECT OF GENDARMERIE ON PREVENTING 
MONEY LAUNDERING IN TURKEY 

Mustafa ER 
 

Master’s Thesis, Department of Business Administration 
Advisor:  Prof. Dr. Zeki DOĞAN 

Jun 2012, 173 Pages 
 

There has been an increase in the demand for money owning to the various 

developments throughout the world together with the economic factors gaining 

importance. As a result of this increase, people have sought for ways to obtain 

money and therefore have involved in various activities. Activities in question are 

achieved both in legal and illegal ways. At this very point we see the concept of 

illicit money obtained through illegal activities and also known as crime income. The 

process by which the illicit money is brought into the legal economic system is called 

money laundering.  

 
This research makes a reference to money laundering and the activities done 

to fight the problem.It is aimed to determine the gendarmerie’s influence in 

combatting money laundering. At this point, gendarmerie’s struggle with the crimes 

that constitute the source for illicit money, in terms of fighting money laundering,is 

put forward. This research has been carried out by the application of five-point Likert 

Scale in determining the efficiency of gendarmerie in fighting money laundering and 

the crimes that provide the source for money laundering.The evaluation scale in 

question has been applied on 159 personnel working at the department of “Fighting 

against Smuggling and Organised Crime” and sub-branches.As a result of the 

analysis of the data obtained through the scale, gendarmerie’s efficiency in fighting 

against money laundering has been established. In addition, through the analysis 

various factors associated with the fight against money laundering has been put 

forward. 

 
 
 
Keywords:  dirty money, money laundering, criminal income, gendarmerie 
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ÖNSÖZ 
 

Küreselleşen ekonomi ile insanların uluslararası ekonomik faaliyetlere 

giriştiği günümüzde, yasal olan pek çok unsurun yanı sıra yasal olmayan çeşitli 

unsurlar da ortaya çıkmaktadır. Söz konusu yasal olmayan unsurların temel 

kaynağını ise paraya dayalı ekonomik unsurlar oluşturmaktadır. Paranın elde 

edilmesi noktasında ise yakın geçmişimizden günümüze kadar görülmekte olan kara 

para kavramı bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma ile kara para 

kavramından hareketle kara paranın aklanması ve kara para aklamayı önleme konusu 

farklı bir boyutuyla ele alınacaktır. Araştırmada kara para ve kara para aklama 

kavramları tüm yönleri ile ortaya konulacak olup, hukuki ve kolluk kuvvetleri 

aracılığıyla mücadele edilmesine ilişkin kavramsal çerçeveye yer verilecektir. 

Ayrıca, kara para aklamayı önlemede jandarmanın etkisini ölçmek amacıyla bir 

değerlendirme ölçeği aracılığıyla uygulama yapılacaktır.  

 

Bu araştırmanın hazırlanmasında göstermiş olduğu yardım ve desteklerinden 

dolayı, değerli tez danışmanım Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı Sayın Prof. Dr. 

Zeki DOĞAN’a, eğitim sürecimde vermiş oldukları desteklerinden dolayı Niğde İl 
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GİRİŞ 

Gelişen ve değişen dünya üzerinde birçok noktada yaşananlar; insanlar, ülkeler 

hatta kıtalar arası bir iletişim ve etkileşim ortaya çıkarmıştır. Söz konusu bu iletişim ve 

etkileşim sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda varlığı geçmişten günümüze 

süregelmektedir. Ülkeler arasında gerçekleşen ikili ilişkiler zamanla ekonomik temeller 

üzerine kurulmuş ve çeşitli ticaret antlaşmaları imza altına alınmıştır. Ticaret söz 

konusu olunca da para kavramı ortaya çıkmış ve başrolü üstlenerek dünya sahnesindeki 

yerini almıştır. Para, dolaylı yollardan ya da direk olarak insanların, ülkelerin 

birbirleriyle rekabet içerisine girmesine sebep olmaya başlamış, böylelikle dünyayı 

egemenliği altına almıştır. Günümüzde ülkeler arası siyasi, sosyal vb. tüm ilişkilerin 

temelinde de ekonomik bir unsur olan para yer almaktadır. Bu noktadan hareketle 

küreselleşme kavramı doğmuş ve her konuda ortak bir nokta veya bir paydada buluşma 

yaşanır hale gelmektedir.  

Paraya sahip olmanın, kudret sahibi olmakla eş anlam taşıdığı bir dönem olan 

yakın tarihimizde insanlar bu güce sahip olmak için alternatif para elde etme yöntemleri 

geliştirmişlerdir. Bunlar arasında önemli bir yere sahip olan ise yasal olmayan yollardan 

elde edilen ya da edilmeye çalışılan paradır. Diğer bir ifade ile “kara para” veya “kirli 

para” kavramı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kara para insanların yasal 

olmayan çeşitli aktiviteleri  (uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı, silah ve 

mühimmat kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı vb.) sonucunda elde ettikleri parayı ifade 

etmektedir. Kanun dışı etkinliklerden elde edilen bu paranın doğal olarak elde edilmesi 

ve kullanılması da suç teşkil etmektedir ki işte bu noktada devreye söz konusu bu kara 

paranın aklanması girmektedir. Kara para aklama, söz konusu yasa dışı yollardan elde 

edilen kirli paranın kanuna uygun bir hale dönüştürülmesi, yasal ekonominin içerisine 

sokulmasıdır. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında hazırlanmış olan bu araştırma ile kara para ve kara 

para aklama kavramları tüm yönleri ile ele alınmakta ve detayları ile aktarılmaktadır. Bu 

araştırma üç bölümden oluşmakta ve kara para aklama ile mücadele noktasında 

jandarmanın etkisinin tespiti amaçlanmaktadır. 

Birinci bölümde kara para ve kara para aklama kavramları açıklanmakta ve 
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aklamanın tarihçesine değinilmektedir. Bu noktada kara para yasallaştırmanın doğuşu 

hakkında yaşanmış örneklerle ilgili bilgi aktarımı yapılmaktadır. Ayrıca, aklama 

girişimlerinin aşamalarına ve insanların hayal gücü ile sınırlı olan aklama 

yöntemlerinden en çok dikkat çekenlere değinilmektedir. 

Araştırmanın ikinci bölümünde ise kara para aklama suçuna genel bakış, kara 

para aklama suçu ile mücadelede alınan önlemler başlığı altında çeşitli bilgilerin 

paylaşımı yapılmaktadır. Söz konusu ikinci bölümde ilk olarak kara para aklama suçu 

hakkında genel bir bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Daha sonra kara para aklama suçu ile 

uluslararası mücadele ele alınmaktadır. Bu kısımda dünyanın önemli kurum ve 

kuruluşlarının  (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Interpol, Mali 

Eylem Görev Gücü - FATF vb.) kara para aklama ile mücadele noktasında yapmış 

oldukları çalışmalara da yer verilmiştir. İlerleyen bölümlerde ülkemizde kara para 

aklama ile mücadele noktasında yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Bu noktada 

araştırmanın bu bölümünde ülkemizde kara para aklamayla mücadele amacıyla çıkarılan 

kanunlara ve hazırlanan yönetmeliklere yer verilmektedir. Ülkemizde ve dünyada kara 

para aklama ile mücadele amacıyla yapılan hukuki çalışmaların ardından Türk 

hukukunda kara para aklamanın cezalandırılması ve hukuki açıdan alınan önleyici 

tedbirlere kısaca değinilmiştir. İkinci bölümün son kısmında ise kara para aklama ile 

mücadelede en önemli görevi üstlenmesi gereken mali istihbarat birimleri olan Mali 

Suçları Araştırma Kurulu  (MASAK) ile Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu  

(MSMKK) hakkında detaylı bilgi aktarımı yapılmış ve çalışmalarına yer verilmiştir. 

Araştırmanın temelini oluşturan ve asıl amacı jandarmanın kara para aklama ile 

mücadelede etkisinin tespitini içeren son bölümde ise ilk olarak teşkilat yapısının, 

görevlerinin, yetkilerinin ve sorumluluklarının genel hatları ile bilinmesi amacıyla 

kısaca Türk Jandarma Teşkilatı’na değinilmiştir. Daha sonra ülkemizde doğrudan veya 

dolaylı olarak kara para aklama ile mücadele sağlayan kara paraya kaynak teşkil eden 

suçlarla mücadele noktasında jandarmanın rolü ve önemine ilişkin konulara yer 

verilmiştir. Bu hususta jandarmanın kullandığı yöntemler, aldığı önlemler, 

gerçekleştirdiği faaliyetler ve kara para aklama ve kara paraya kaynak teşkil eden 

suçlarla mücadelede jandarmanın etkisinin tespitine yönelik bilgi paylaşımı yapılacaktır.  
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Araştırmanın son kısmında ise Türkiye’de kara para aklama ile mücadelede 

jandarmanın etkisinin tespitine yönelik bir araştırmaya yer verilecektir. Bu araştırma 

yapılırken söz konusu amaç doğrultusunda 5’li likert tipi değerlendirme ölçeği 

oluşturulmuş ve bu ölçek kara para aklama ve kara paraya kaynak teşkil eden suçlarla 

mücadele noktasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinde görev yapan 

jandarma personeline uygulanmıştır. Söz konusu jandarma personelinin genel olarak 

sayısının az olması nedeniyle değerlendirme ölçeğinin uygulanacağı kişi sayısı evrene 

göre yeterli bir örneklem oluşturmaktadır ve bu sayı oran açısından yeterlidir. Genel 

olarak ifade etmek gerekirse ülkemizde bu birimlerde görev yapan personel sayısı 

yaklaşık olarak 800 kişi civarındadır ve değerlendirme ölçeği toplam sayının yaklaşık 

%20’si olan 159 kişiye uygulanmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalar sonrasında değerlendirme ölçeği ile elde edilen veriler 

SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences) 16.0 for Windows sosyal bilimler 

için istatistik paket programına girilerek, çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri 

kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi ile elde edilen bulgular değerlendirilmiş 

ve çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu çıkarımlar ile de araştırmanın hipotezleri 

değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Araştırma hazırlanırken ortaya konulan 

hipotezlerin kabul ve reddi ile ilgili değerlendirmelere de bu bölümde yer verilmiştir.  

Son olarak da araştırmanın tümü hakkında bir değerlendirmenin yapıldığı sonuç 

bölümüne yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca, konuya ilişkin olarak elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda tartışma ve öneriler de ortaya konulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   4

BİRİNCİ BÖLÜM 

KARA PARA VE KARA PARA AKLAMAYA İLİŞKİN 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 Bu bölümde kara para ve aklama kavramları, kara para ve aklamanın tarihçesi 

son olarak kara para aklamanın ülkemizde var oluş nedenlerine yer verilecektir. 

1.1. KARA PARA KAVRAMI 

 Küresel ekonominin kendisini bütün yönleri ile kabul ettirdiği günümüzde 

ekonomik yaşamın en önemli unsuru olan para bulunduğu tarih itibariyle elde edilmek 

istenen ve uğruna çok fazla enerji harcanan bir maddi kaynaktır. Para, tarih boyunca 

farklı krallıklar, imparatorluklar ve ülkelerce ulaşabilmek adına savaşların ortaya 

konulmasına sebep olmuştur. Geçmişte bölgesel olarak veya ülke içinde yapılan 

ekonomik mücadele günümüzde küresel olarak gerçekleştirilmektedir. Geçmişte 

savaşlar, ticaret yolları  (ipek yolu, baharat yolu vb.), tarım vb. aracılığı ile elde edilen 

para artık farklı yollarla elde edilmeye çalışılmaktadır. İnsanların büyük çoğunluğu 

emek yoğun bir çalışma ile para elde ederken bir kısmı ise yasa dışı faaliyetler ile para 

elde etmektedir. Kara para kavramı bu noktada karşımıza çıkmaktadır.  

1.1.1. Kara Paranın Genel Tanımı 

Genel olarak suç geliri, kirli para gibi kavramlarla da ifade edilen kara para  

(MASAK, 2010), sözlük anlamıyla “yasa dışı yollardan sağlanan kazanç”  (TDK, 2011) 

olarak tanımlanmaktadır. Kara para kavramının açıklanmasında genel olarak benzer 

ifadeler söz konusu olmakla birlikte farklı kaynaklarda çeşitli tanımlar yer almaktadır. 

 Yaygın olarak kamuoyu ve medyada kullanıldığı anlamıyla suç faaliyetlerinden 

doğan kaynağı yasa dışı olan para, kara paradır (Ergül, 2001:  1). Diğer bir ifadeye göre, 

yasa dışı faaliyetler sonucunda elde edilen para, gayrimenkul, değerli kâğıt, mal vb. 

değerler şeklinde tanımlanmaktadır  (Atacanlı, 2002:  21).  

Daha geniş bir tanımla kara para,  ülkeler arasında kolay bir şekilde dolaşabilen 

ve bulunduğu ülkenin mali, ekonomik, sosyal, ahlaki ve siyasal yapısını tehdit eden, 

hukuka aykırı, yasalarda suç olarak belirtilen çeşitli fiillerin işlenmesi sonucunda elde 
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edilen ve ekonomik değeri olan her türlü mal varlığı olarak ifade edilmektedir (Kuban, 

2001). 

Bazı ülkelerde hukuki olarak kara paranın kapsamına her türlü suç faaliyetinden 

elde edilen gelir dâhil edilmekte, bazı ülkelerde ise sadece belli suçlardan elde edilmiş 

olan gelirler bu kapsamda yer almaktadır. Sadece belli suçlardan elde edilen gelirlerin 

kara para kapsamına dâhil edildiği ülkelerde, suçlardan elde edilip de hukuki olarak kara 

para olarak tanımlanmayan suçlardan elde edilen gelirler “gri para” olarak 

tanımlanmaktadır. Fakat tüm suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kara para olarak 

kabul edilmesi dünyanın bu noktada sahip olduğu kara para aklama ile mücadele eğilimi 

açısından da uygundur (Temur, 2009: 49). 

Söz konusu yasadışı gelirin kaynağını ise çoğunlukla uyuşturucu ve psikotrop 

maddeler, silah ve patlayıcı madde kaçakçılığı, organ ticareti ve canlı insan ticareti, 

insan sağlığını tehdit eden ürünlerin satışı vb. faaliyetler oluşturmaktadır (Başak, 1998: 

2). Ayrıca kara para; uyuşturucu satıcılarının, dolandırıcıların, kaçakçıların, silah 

tüccarlarının, terör örgütlerinin, karaborsacıların ve vergi kaçakçılarının güç kaynağıdır 

(Kitapçıoğlu, 2010: 33). 

Son dönemlerde kara para kavramı sıcak para kavramıyla karıştırılmaktadır. 

Sıcak para nakit formundaki paradır; kara para ise suç gelirlerinden elde edilen paradır. 

Bu noktadan hareketle her kara para neredeyse her zaman sıcak para, fakat her sıcak 

para her zaman kara para değil olarak görülmektedir (Akar,1997: 16).     

91/308/EEC Sayılı Avrupa Konseyi Direktifi’nde ise kara para şöyle 

tanımlanmaktadır; kara para, “uyuşturucu maddelerle ilgili faaliyetlerden ve bu 

faaliyetlere iştirak edilmesinden elde edilen her türlü kazançtır” (Başak, 1998:  2). 

Fakat, bu tanımın günümüzde yasa dışı olarak elde edilen suç gelirleri dikkate alındığı 

zaman kara para kavramının alanını ve kapsamını daralttığı düşünülebilir. Günümüzde 

kara para kavramının tanımı yapılırken işin içine uyuşturucu maddelerin yanında 

psikotrop maddeler, silah ve patlayıcı madde kaçakçılığı, organ ticareti ve canlı insan 

ticareti, insan sağlığını tehdit eden ürünlerin satışı gibi birçok yasadışı faaliyetler de 

katılmaktadır (Uyanık, 1996). 
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 Çeşitli ülkeler tarafından 19 Aralık 1988 tarihinde imzaya açılan Viyana 

Sözleşmesi olarak da bilinen “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı 

BM Sözleşmesi”nin 3. maddesinde yer alan kara para tanımı da 91/308/EEC Sayılı 

Avrupa Konseyi Direktifi’ne göre uyuşturucuya dayalı olarak yapılmıştır.  Bununla 

birlikte tanımın geliştirilebileceği, üye ülkelerin belirleyeceği diğer suçların da bu 

kapsama alınabileceği ifade edilmiş ve herhangi bir ekonomik değere sahip; maddi veya 

gayri maddi, taşınır veya taşınmaz varlıklar ile bu varlıklar üzerindeki bir hakkı veya 

menfaati kanıtlayan her türlü hukuki belge yasadışı yollarla elde edilmiş ise kara para 

olarak kabul edilmiş, kara para kavramının kapsamı genişletilmeye çalışılmıştır. Kara 

paranın uyuşturucu madde ticareti ile sınırlı olarak yapılan tanımı ayrıca, 29 Kasım - 1 

Aralık 1994 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenen Strazburg Konferansı’nda da 

genişletilmiş ve “her türlü kriminal aktivitelerden elde edilen kazanç” olarak 

tanımlanmıştır (Başak, 1998: 2). 

Türk ceza kanununun 2’nci maddesinde yer alan “kanunun sarih olarak suç 

saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza 

ile de kimse cezalandırılamaz.” hükmünün doğal bir sonucu olarak, kara para aklama 

suçunda kara para ve kara para aklama kavramları yorumlanırken sosyal içeriği değil, 

kanun koyucunun bu kavramlara yüklediği anlamın ölçü olarak alınması gerekmektedir. 

Dolayısıyla kamu vicdanına göre kara para olarak adlandırılacak her iktisadi kıymet 

hukuken kara para tanımı içine girmeyecektir (Aksakal, 2008: 7). Bu noktadan hareketle 

kara paranın değişik açılardan tanımlarını incelemek yararlı olacaktır. Ancak, bu 

araştırmada kara para kavramının hukuki anlamı dikkate alınacaktır. 

1.1.2. Kara Paranın Ekonomik, Sosyal, Ahlaki ve Hukuki Tanımı 

 Yukarıda genel olarak yapılan kara para tanımları ile birlikte önemli bir husus da 

kara para kavramının ekonomik, sosyal, ahlaki ve hukuki tanımlarının birbirinden 

ayrılması gereğidir. Kara paranın bu dört açıdan yapılabilecek tanımının tek bir tanıma 

indirgenmesi kara para sorununun analiz edilmesi, incelenmesi ve önlenmesi açısından 

yanılgılara yol açabilir. Fakat, kara para ekonomik, ahlaki, sosyal ve hukuki açıdan 

birbirinden farklı kavramlar olduğundan ait oldukları çerçeve içinde değerlendirilmeleri 
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gerekmektedir (Çelik v.d. 2000: 9). Çeşitli kaynaklarda kara paranın tanımı yapılırken 

bu dört farklı alan dikkate alınmıştır. 

1.1.2.1. Ekonomik Anlamda Kara Paranın Tanımı 

 Ekonomik anlamda kara para; kanunlar tarafından suç sayılan fiillerin yanı sıra, 

ekonomik hayatı düzenleyen kural ve usullerin ihlal edilmesi sonucunda elde edilen 

gelir ve kazançlar olarak nitelendirilebilir (Akar,1997: 11). Bu konuda verilebilecek en 

bariz örnek ise yasal olmadığı açık olan sahte para basımı ile elde edilen bu paraların 

ekonomik piyasada eritilmesi sonucunda elde edilen gelir ve kazançlardan söz edilebilir. 

1.1.2.2. Sosyal Anlamda Kara Paranın Tanımı 

Sosyal anlamda kara para; direk olarak veya dolaylı olarak da olsa toplumsal 

hayata zarar veren her çeşit faaliyetten elde edilen her çeşit kazanç olarak ifade 

edilebilir (Çelik, 2000: 10). Örnek vermek gerekirse trafik kurallarına uymayan 

sürücülerin yapmış olduğu faaliyetleri kontrol eden bir trafik memurunun trafik 

kurallarına uymayan sürücülerden rüşvet alması sonucunda bu hataya göz yumması 

sonucu elde ettiği gelirden söz edilebilir. Polis memurunun almış olduğu rüşvet 

nedeniyle sürücünün hatalarına göz yumması toplumsal hayata zarar verebilecek bir 

durum ortaya çıkarabilir. Bu noktadan bakıldığında trafik memurunun aldığı rüşvet bir 

kara paradır ve sosyal anlamda kara para kavramının içine girer. 

1.1.2.3. Ahlaki Anlamda Kara Paranın Tanımı 

Ahlaki anlamda kara para, kanunlarca yasaklanmış olsun veya olmasın toplum 

nazarında ahlaki görülmeyen fiiller sonucunda elde edilen tüm kazançlar olarak 

tanımlanabilir. Ahlaki boyutu esas alan bu tanım kara paranın en geniş tanımıdır 

(Aykın, 2010: 14). Örnek vermek gerekirse; zor durumda kalmış birinin mallarını 

değerinin çok altından satın alarak elde edilen kazanç toplumun büyük kesimi tarafından 

kara para olarak kabul edilebilir. 

1.1.2.4. Hukuki Anlamda Kara Paranın Tanımı 

Hukuki anlamda kara para ülke mevzuatlarında belirtilen suçlardan kaynaklanan 

gelirleri ifade etmekte olup bu nedenle bu tanım ülkeden ülkeye göre değişiklik 

göstermektedir. Örnek vermek gerekirse Amerika’da kara paraya kaynak 
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gösterilebilecek tüm suçlar kanunlarda tek tek sayılırken İngiltere’de tüm suç gelirleri 

kara para kavramının içine alınmıştır.  

Ülkemizde ise 4208 sayılı kara paranın önlenmesine dair kanunda kara para 

aklama suçuna ön şart olarak çeşitli suçlar sıralanmış olup, listeleme yöntemi 

kullanılmıştır. 5237 sayılı Türk ceza kanununun 282. maddesinde ise, kara para aklama 

suçuna ön şart olarak işlenen suçların alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezası 

gerektiren suçlar olduğu belirtilerek eşik yaklaşım benimsenmiştir (http: 

//www.masak.gov.tr/tr/suc-gelirinin-aklanmasi/genel-bilgi/aklama-sucu.aspx 

12.11.2011). 

Kısacası dünyanın farklı ülkelerinin hukuki yapısında kara paranın kapsamı 

değişiklik göstermektedir ve kara paranın hukuki boyutuna araştırmanın ikinci 

bölümünde detaylı olarak yer verilecektir. 

1.2. KARA PARA VE KARA PARA AKLAMANIN TARİHÇESİ 

Modern anlamda kara para, uyuşturucu ve psikotrop madde ile mücadele 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. İlk zamanlarda kara para, uyuşturucu ve psikotrop 

maddelerin satışından elde edilen kazanç olarak ele alınmış daha sonra ise yukarıda da 

ifadesini bulan şekliyle zamanla birçok ülkede her türlü ağır suçlardan elde edilen 

kazanç olarak ele alınmaya başlanmaktadır. 1974 dünya ekonomi krizi zamanında 

oldukça hızlı bir şekilde yayılan uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen kara para, bu 

noktadan sonra uluslararası boyutta ciddi bir sorun teşkil etmeye başlamıştır. Mafya 

oluşumlarının çoğalması sonrasında kara para oluşumu da artmıştır. Günümüz 

dünyasında artık aşırı hızlı olarak gelişim gösteren teknoloji ve küreselleşme ile paralel 

olarak kara para aklama yöntemleri de gelişmiştir (Ergül, 2005a: 2-5). Söz konusu kara 

para aklama yöntemlerine ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. 

Kara para aklama terimi ile ilgili aklama kelimesinin kullanılmasının 1928 

yılında ünlü mafya lideri Al Capone ‘un uyuşturucu ve kaçakçılık işlerinden elde ettiği 

gelirleri yasal göstermek için nakit para sistemiyle çalışan çamaşırhaneler zinciri 

kurması gösterilmektedir (Arıcan, 2010: 3-4). Zaten terimin İngilizce karşılığı “Money 

Laundering”dir. Ancak, terimin tanınması ve yaygın olarak kullanılması, özellikle 

1980’li yıllarda kanun dışı uyuşturucu ticaretinin patlamasıyla olmuştur (Yılmaz, 2006: 
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5). Kara para aklama vakaları söz konusu olunca akla ilk gelen isimlerden bir diğeri de 

Meyer Lansky’dir. Lansky, suçtan elde ettiği kara parayı ülke dışına çıkartarak vergi 

cennetlerine ve İsviçre’deki isimsiz hesaplara yatırmıştır. Daha sonra bu kara paralar 

ABD’deki büyük şirketlerin doğrudan yatırımları veya borçları olarak gösterilip tekrar 

geri getirilmekle aklama yapmıştır. Bu şekilde akladığı kara para ile elde ettiği fonlar 

sayesinde ABD’deki Las Vegas’ı kurduğunu iddia etmektedir (Danzanjamts: 2008: 8).  

Kara para aklama terimi, dünya basınında ilk defa 1973-1974 Watergate 

skandalı sırasında kullanılmaya başlanmıştır. 19 Nisan 1973 tarihli The Guardian 

gazetesi, Meksika’da aklanan ve Cumhuriyetçi Parti kampanyasında kullanılan 

200.000$’dan bahsetmektedir (Çelik, 2000: 6). Kara paranın aklanması deyiminin 

uluslararası nitelik kazanması ise 1980’li yıllarda Amerika’da kokainin ortaya çıkması 

sonucunda, suç örgütlerinin uyuşturucu satışından elde ettikleri büyük miktarda kara 

paranın aklamasıyla gerçekleşmiştir. Kara para aklama teriminin hukuki olarak 

kullanılışı ise ilk kez 1982’de Kolombiya’da kokainden elde edilen gelirin müsaderesine 

ilişkin bir dava sırasında görülmektedir (Ergül, 2005a:  5-7). 

Kara paranın aklanması yeni bir olgu değildir ayrıca, suç ve suçlulukla özdeş bir 

süreçtir. Bu nedenle devletin ve yasa uygulayıcıların dikkatini çekmemesi için kara 

paranın kaynağının gizlenmesine, suçlular her dönemde ihtiyaç duymuşlardır. Bu 

ifadeler ışığında ortaya konulması gerekirse, kara paranın aklanmasına ihtiyaç 

duyulmasını gerektiren sebepler (Temur, 2009: 51); 

• Daha çok gelir elde etmek, 

• Adli soruşturmalardan korunmak, 

• Yasa dışı kazançların müsadere edilmesini önlemek, ileride kaynağı 

sorulduğunda, yasal olarak kazanıldığını iddia edebilmek, 

• Yasa dışı fonlara yasal bir görüntü verebilmek şeklinde 

sıralanmaktadır. 

1.3. KARA PARA AKLAMA KAVRAMI VE YÖNTEMLERİ 

Kara para kavramının tanımından sonra kara para aklama kavramının tanımına 

ve temel özelliklerine bu bölümde yer verilecektir. Bu bölümde ilk olarak kara para 
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aklama kavramının tanımı yapılacak ardından kara para aklamanın temel özelliklerine 

yer verilecektir. Kara para aklamanın temel özellikleri bölümünde kara para aklamanın 

aşamaları ve kara para aklamada kullanılan çeşitli yöntemlerden söz edilecektir. Kara 

para aklamanın literatürde genel kabul görmüş üç aşaması  (yerleştirme, ayrıştırma ve 

bütünleştirme) ve kara para aklayıcılar tarafından genel olarak kullanılan çeşitli 

yöntemlere  (şirinler, parçalama, vergi cennetleri, nakit para kullanılan işyerleri vb.) bu 

başlıkta yer verilecektir. 

1.3.1. Kara Para Aklamanın Tanımı 

 Suç gelirleri genellikle nakit oldukları için toplu olarak kısa sürede ve serbest bir 

şekilde kullanımı söz konusu olmamaktadır. Bu durumda, bahsi geçen gelirlerin 

yasadışı faaliyetlerden elde edildiğinin tespit edilmesi halinde müsadere cezasının yanı 

sıra para ve hapis cezası da gündeme geleceği için,  elde edilen kara paraların aklanması 

zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kara paranın aklanması; yasadışı faaliyetlerden elde 

edilen gelire meşru görünüm kazandırarak kullanılabilir hale getirmek amacıyla, kasıtlı 

olarak kara paranın kaynağının gizlenmesi fiilidir (Başak, 1998: 2-3). 

Kara para aklama, geniş anlamda; suçlunun suçlarını gizleyebilmek ve elde ettiği 

suç gelirlerine yasal görüntü kazandırmak amacıyla, suçtan elde edilen malvarlığı 

değerlerinin niteliğini, kaynağını, yerini, durumunu, hareketini ve kime ait olduğunu 

saklama, örtme veya olduğundan farklı göstermektir. Suç geliri çeşitli yöntemlerle 

aklanarak, yasal gelir görüntüsü kazanır. Aklama ile bir taraftan öncül suçtan 

uzaklaşılırken diğer yandan suç gelirlerinin müsaderesinin önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır (Aykın, 2008: 37). 

 Kara para aklama; yasalarla ortaya konulmuş olan belirli suçlar sonucunda elde 

edilen para, kıymetli evrak, mal veya diğer ekonomik değerlerin, yasadışı nitelikten 

çıkarılarak yasal ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacıyla yapılan her türlü işlem 

olarak tanımlanabilir. Kısaca, kara para aklama kavramı da özü itibariyle kara paranın 

kayıtlı sisteme dâhil edilme çabasıdır (MASAK, 2011a). Kara para aklama benzer 

nitelikte bir tanımda ise yasal olmayan, suç teşkil eden ekonomik faaliyetlerden elde 

edilen gelirin yasal ekonomik faaliyetlere sokulması ve bu faaliyetlerde kullanılması 

süreci olarak ifade edilmektedir (Temur, 2009: 51). 
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Kara para aklamanın kapsamlı bir tanımı FATF tarafından yapılmıştır.  FATF’ye 

göre kara para aklama, hukuki sonuçlardan kaçınmak için suç içinde yer alan bir 

kimseye yardım etmek, bir malın kanunsuz kaynağını gizlemek veya değiştirmek veya o 

malın suçtan kaynaklandığını bilerek transfer etmek veya değiştirmek; bir malın suçtan 

kaynaklandığını bilerek onun doğru tabiatını, kaynağını, pozisyonunu, tasarrufunu, 

hareketini, üzerindeki haklarını veya sahibini gizlemek veya değiştirmek; bir malın 

suçtan kaynaklandığını bilerek o malın elde edilmesi, sahiplenilmesi veya 

kullanılmasıdır (Yazıcı, 2008: 155). 

Başka bir ifadeyle kara para aklama, kanun dışı yollardan kazanılan gelirin, 

değerini mümkün olduğunca kaybetmeden, mali veya adli yetkililerin dikkatini 

çekmeden ve kullanılabilirliğini artıracak şekilde gizleyerek veya kanuni gerekçe 

kazandırarak başka varlıklara dönüştürülmesi işlemi olarak da tanımlanmaktadır (The 

Money Laundering Theme, 2001: 8).  

Dikkat edilecek olursa kara para aklamanın tanımlarındaki ortak ifade aklama 

işleminin belirli aşamalardan geçmesidir. Aşağıda kara para aklama işleminin başlıca 

aşamalarına yer verilecektir. 

1.3.2. Kara Para Aklamanın Aşamaları 

 Kara paranın suç ile olan bağı ortadan kaldırıldıktan sonra tespit edilmesi 

imkânsız bir hal alır. İşte bu suç ile olan bağının ortadan kalkması için ise çeşitli işlem 

aşamalarından geçirilerek aklanması gerekmektedir. Kara para aklama işlemi literatürde 

genel olarak ifade edildiği gibi üç temel aşamada gerçekleştirilmektedir. Kara para 

aklama işlemlerinde bu aşamaların üçünün de gerçekleşmesi zorunlu değildir. Bazen bu 

işlemlerin üçü de kara para aklama işleminde gerçekleştirilirken bazen biri veya ikisi 

gerçekleştirilmeden de işlem sona erebilmekte ve kara para aklanabilmektedir 

(MASAK, 2006: 9). Bu durum para aklanacak ülkeye, finansal olanaklara, aklayıcıların 

diğer faaliyetlerine kadar pek çok şeye bağlı olabilir. Sözü edilen bu aşamalar bir kirli 

çamaşırın makinede yıkanmasına benzetilerek açıklanmaktadır. Birincisi çamaşırın 

makineye atıldığı yerleştirme  (placement) aşaması, ikincisi çamaşırın makinede 

yıkanmakta olduğu ayrıştırma  (layering) aşaması, üçüncüsü ise çamaşırın temizlenmiş 

halde makineden çıkarıldığı bütünleştirme  (integration) aşamasıdır (Çelik, 2000: 75).   
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Kara para aklama işleminde aklayıcıların önemsediği dört temel amaç aşağıda 

sıralanan şekilde ortaya koyulmaktadır. Bu amaçlar şunlardır (Kitapçıoğlu, 2010: 34); 

• Paranın gerçek sahibi ve kaynağı gizlenmelidir, 

• Paranın şekli değiştirmelidir. Dolayısıyla şeklin değiştirilmesi suç geliri 

malların azalması anlamına gelir, 

• Bu işlemle ilgili iz ve ipuçları ortadan kaldırılmalıdır,  

• Kara para daima kontrol altında tutulmalıdır. 

FATF uzmanlarına göre ise; ilk aşamada “yerleştirme” olarak adlandırılan, nakit 

parayı normal ekonomik dolaşımı içine sokmak ya da yurt dışına transfer etmekten 

ibaret ön yıkama faaliyeti yapılmaktadır. Daha sonra, çeşitli işlemlerle paranın 

kaynağını gizleyerek suç izini silmeye yarayan “yıkama” ya da “ayırma” işlemi yapılır. 

Son olarak ise aklayıcılar akladıkları paraları risksiz olarak kullanmak amacıyla ortaya 

çıkarmaktan ibaret “bütünleştirme” işlemine tabi tutmaktadırlar. Bu tarif de BM’inkine 

benzemekle birlikte daha çok kabul görmüştür (Ergül, 2001: 7-8). Her kara para aklama 

olayında bu aşamalardan üçü de birbirinden ayrı zamanlarda gerçekleşebileceği gibi eş 

zamanlıda meydana gelebilir. Bu durum paranın aklanacağı ülkeye, finansal olanaklara, 

suç örgütlerinin ihtiyaçlarına ve aklayıcıların diğer faaliyetlerine kadar pek çok şeye 

bağlı olabilir (Yoncalık, 2008: 7) 

Kara para aklama suçuyla mücadelede önleyici tedbirler ve özel soruşturma 

tekniklerin geliştirilmiş ve önemli aşamalar kaydedilmiş olunmasına rağmen kara para 

aklama işinde uzmanlaşan profesyoneller de kendilerine özgü aklama teknikleri 

kullanmaya başlamışlardır. Bu kişiler, içinde bulundukları ülkenin mali sistemine, 

ekonomik şartlarına ve denetim gücüne bağlı olarak yeni teknikler geliştirebilmekte, 

özellikle denetimin zayıf olduğu ülke ve sektörlerden rahatlıkla faydalanabilmekte ve 

kara para aklama işlemlerini gerçekleştirebilmektedir (MASAK, 2006: 7). 

1.3.2.1. Yerleştirme  (Placement)   Aşaması 

Yerleştirme aşaması için çeşitli tanımlamalarda plasman (İpek, 2000: 22; 

Atacanlı, 2002: 13), ön yıkama, makineye atma aşaması da denilmektedir (Ergül,2001: 

7-8). Kara para aklama işleminin en zor aşaması olan bu aşamada, yasadışı yollardan 

elde edilen suç geliri nakit formundan kurtarılarak finansal sisteme dâhil edilmektedir. 
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Fakat elde edilen suç geliri nakit değilse bu aşamaya gerek yoktur. Kara para aklayıcılar 

için en zor aşama olmasına rağmen kara para aklama ile mücadele eden birimler 

açısından ise kara paranın tespiti ve yakalanıp el konulması açısından en kolay 

aşamadır. Dolayısıyla da paranın kaynağının yasadışı olduğunun ispatı diğer aşamalara 

oranla daha kolaydır (Çelik, 2000: 75-76). 

Yasadışı yollarla elde edilen kara parayı aklamak isteyen kişi açısından en 

önemli problemlerden birisi bu paranın nakit şeklinden kurtarılmasıdır. Çünkü, nakit 

şeklindeki paranın dikkat çekici olmasının yanı sıra aktarılması, taşınması veya benzeri 

işlemlere tabi tutulması zordur ve kamu otoritelerince bulunması ve el konulması riski 

önemli oranda yüksektir (Us, 2004: 5). 

Yerleştirme aşamasında nakit para; küçük tutarlara bölünerek ülke içerisindeki 

çeşitli bankalara, farklı kişiler adına açılmış hesaplara yatırılabilir veya fiziki olarak yurt 

dışına çıkarılarak denetimin az olduğu ülkelerde bankaya yatırılabilir. Bu paralar banka 

hesaplarına yatırılmadan önce ihracat geliri, turizm geliri, kumarhane geliri vb. çeşitli 

sektörlerden kazanılmış bir gelir gibi gösterilerek her hangi bir açıklama yapılmasına 

gerek duyulmadan mali işlemlere dâhil edilebilir. Lüks araba, gayrimenkul, mücevher, 

antika eserler veya sanat eserleri alımında kullanılabilir. Hisse senedi, tahvil, poliçe, 

bono, çek gibi mali araçlara dönüştürülebilir. Finans kuruluşlarının çalışanları ile 

işbirliği yapılarak sisteme sokulabilir veya suç örgütleri tarafından finans kuruluşlarına 

sahip olmak suretiyle nakit formundan kurtarılabilir (Çelik, 2000: 77).   

1.3.2.2. Ayrıştırma  (Layering) Aşaması 

Aynı zamanda işleme “makinede yıkama” ya da “layering” aşaması da 

denilmektedir. Bu aşamada çok sayıda finansal işlemlerle, kara para dağıtılmakta ve 

böylelikle aklayıcının yaptığı karmaşık işlemlerle kara paranın elde edildiği kaynaktan, 

fiziksel ve nedensel olarak uzaklaştırmakta, iz sürmesi zorlaştırılmaktadır. Bu aşamanın 

süreci, kara paranın kullanılmasına olan ihtiyaca ve aklayıcıların kara paranın kaynağı 

ile irtibatının koparılmış olduğuna dair inancına bağlıdır (Güner, 2003: 204). 

Kara para aklamanın ikinci aşaması olan ayrıştırma aşamasındaki amaç, nakit 

formundan kurtarılan parayı, kanun dışı kaynağından mümkün olduğunca 

uzaklaştırmaktır. Böylece amaç paranın izinin sürülmesini, bulunmasını ve 
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yakalanmasını imkânsız hale getirmektir. Yerleştirme aşamasında kara para özellikle 

bankacılık sistemine sokulabilmiş ise sistemin tüm olanaklarından yararlanarak transfer 

edilebilir ve kaynağından son derece hızlı ve kolay bir şekilde uzaklaştırılabilir. Bu 

aşamada paranın kanun dışı kaynağından uzaklaştırılması için sıklık, karmaşıklık ve 

hacim açısından kanuni işlemlere benzeyen bir dizi mali işlem yapılmaktadır ve denetim 

mekanizması aşılmaya çalışılmaktadır (Çelik, 2000: 78). Böylelikle suçlu kazandığı 

parayı kaynağından uzaklaştırmış ve yaptığı çok fazla işlem ile paranın izinin 

sürülmesini zorlaştırmış olur (Atacanlı, 2002: 23). 

Ayrıştırma aşaması, karışık bankacılık işlemleri gerektirmektedir. Yasa dışı 

yollarla elde edilen büyük miktardaki kara para çok küçük miktarlara bölünerek, dünya 

bankacılık sistemine bir kere girdikten sonra bankadan bankaya, ülkeden ülkeye 

aktarılmaya başlanmaktadır. Bankalar arasındaki hareketleri hızlandırmak ve paraları 

kaynağından mümkün olan en etkili şekilde ayırmak için en karmaşık vasıtalar 

kullanılmaktadır. Özellikle kısa adı SWIFT  (Society for World Wide Interbank 

Financial Telecommunication) olan “Dünya Bankalar Arası Mali İletişim Sistemi”nden 

faydalanılmaktadır (Ergül, 2001: 10). Bu aşamada sahte evrak oluşturma, nakit paranın 

diğer parasal enstrümanlara dönüştürülmesi, nakit parayla satın alınan ve dönüştürülen 

gerçek mallar, elektronik transferler gibi yöntemlerden yararlanılır (Aydın, 2008: 183).  

Ayrıştırma aşaması, kara para aklayan kişilerin yasadışı yollardan kazanmış 

oldukları gelirleri gayrimeşru kaynaklarından ayırdığı aşamadır. Bu aşama, inceleme 

yapan görevlileri bıktıracak kadar çok sayıda işlem içermektedir. Dolayısıyla 

incelemeyi sürdürmek için her işleme ilişkin bilgiye eksiksiz olarak ulaşılması, her bir 

işlem için aynı sürecin tekrarlanması ve işlemin çeşitliliğine göre farklı alanlardaki 

uzmanlarla çalışılması gerektirmektedir (Akar, 1997: 69-70). 

 1.3.2.3. Bütünleştirme  (Integration) Aşaması 

 Bütünleştirme aşamasında ise kara para, önceki iki aşama geçildiği için yasal bir 

görünüm almıştır. Makineden çıkartma ya da kurutma aşaması olarak da adlandırılan bu 

aşamada kara para yasal bir görünüm almıştır. Artık şekil değiştirmesine gerek 

kalmamıştır ve ekonomi içerisinde rahatça kullanılabilmektedir. Ortada kara paranın 
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kaynağına ilişkin sorular sorulmasını gerektirecek bir durum kalmamıştır. Bu tür sorular 

sorulsa dahi verilecek cevaplar ve açıklamalar da artık mevcuttur (Güner, 2003: 204). 

Bir başka ifade ile bütünleştirme aşaması, kara paranın ekonomiye entegre 

olması aşamasıdır. Yasadışı yollardan elde edilen kazancın, yasal bir kazanç gibi 

görünmesidir ve bu aşamada kara paranın tespiti, önceki iki aşama geçildiğinden ve 

sayısız işlemler neticesinde ülke ekonomisine ve finansal sisteme girdiği için oldukça 

güçtür (İpek, 2000: 18). Kara para aklayıcı bütünleştirme aşamasında parayı normal 

ticari para olarak ekonomiye sokar. Bu parayla menkul veya gayrimenkul, hisse senedi, 

tahvil, bono satın alabilir; bir finans kuruluşundan kredi almak için teminat gösterebilir, 

borçlarını ödeyebilir ve buna benzer her türlü işlemi yapabilir. Böylece para sistemle 

bütünleşmekte ve kanuni fonlardan farklı olan yönlerinden arındırılmaktadır (Çelik, 

2000: 80). 

1.3.3. Kara Para Aklama Yöntemleri 

Kara para aklamadaki ana kural, her zaman mümkün olduğu ölçüde yasal bir 

işleme benzer şekilde işlem yapmaktır. Kara para aklama yöntemleri ile ilgili olarak 

belirli bir sayı vermek mümkün değildir. Bu konuda pek çok kişinin aklına gelmeyecek 

yöntemler kullanılabilir. ABD uyuşturucu ile mücadele bürosunun yayınladığı bir 

dergide “para aklama teknikleri ancak hayal gücü ile sınırlıdır” diye bir ifade söz 

konusudur. Bununla birlikte son yıllarda yayınlanan yeni kaynaklarda ise 180 kadar 

yeni yöntem olduğu belirtilmektedir (Ergül, 2005a: 20). Birçok yöntemin olmasının 

sebebi deşifre olan yöntemlerin yerine aklayıcıların sürekli yeni yöntem arayışı içerisine 

girmesidir. 

          Aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların 

çeşitliliğine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca, günümüzde yasadışı gelir elde edenler 

artık kendi paralarını kendileri aklamamakta, bu işte profesyonelleşen aklayıcıları 

kullanmaktadırlar. Aklama işiyle uğraşanlar işlerini çok iyi bilen muhasebeciler, 

bankerler, hukukçular, mali danışmanlar vs. olabilir. Bunların sağlam bir mesleki 

geçmişleri vardır, çoğu sabıkasızdır, öncül suçla hiçbir alakaları bulunmamaktadır. 

Hizmetlerine karşılık olarak komisyon, prim adı altında gelir elde ederler (MASAK, 

2011a).    Araştırmanın bu bölümünde yaygın olarak kullanılan kara para aklama 

yöntemlerine yer verilecektir. 
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 1.3.3.1. Şirinler  (Smurfing) Yöntemi 

Bu terim ilk olarak Florida‘da Amerikan yetkilileri tarafından yürütülen bir 

soruşturmada ortaya çıkmıştır. Soruşturmayı yapan yetkililer, yasa dışı işlerden elde 

edilen fonların çok sayıda kişi tarafından çok sayıda bankaya ya da aynı bankanın 

şubelerine yatırılmasından ibaret yöntemin, genel olarak suç şebekeleri tarafından 

kullanıldığını ortaya çıkarmışlardır. Floridalı yatırımcılar, bu işi yapanlara şirin  (smurf) 

adını takmışlardır (Mavral, 2003: 66).  

Devletlerin mali denetleme kurumlarının bankalardaki paraları denetlemede 

kullandıkları bazı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden bir tanesi de belirli bir miktar 

belirlemek ve bu miktar üzerinde yapılan her türlü banka işleminin bankalarca ilgili 

birimlere bildirilmesiyle ilgili zorunluluktur (Öztürk, 2003: 151-152). 

Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte konuyla ilgili düzenlemelerin yapıldığı 

ülkelerde belirli miktarın üzerindeki nakit işlemlerde kimlik bildirilmesi zorunluluğu 

bulunmaktadır (Akar, 1997: 71). Türkiye için ise eskiden 12.000,00 TL olarak 

belirlenmiş olan miktar, Mali Suçları Araştırma Kurulu  (MASAK) tarafından yapılan 

düzenleme ile miktarı ne olursa olsun her işlemde kimlik tespiti zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıştır (Yılmazer, 2010: 17).  

1.3.3.2. Parçalama  (Structuring) Yöntemi  

Bir önceki şirinler yönteminde pek çok kişi bankalara kimlik bildirim 

yükümlüğünün altındaki limitlerde para yatırarak kara parayı aklarken, parçalama 

yönteminde kara para sahibi olan kişi tek başına elindeki kara parayı parçalara bölerek, 

kimlik bildirim yükümlülüğü altındaki miktarlarda kara parayı bankalara yatırmaktadır. 

Eldeki fonu küçük miktarlara bölüp bunları bankaya yatıracak çok sayıda kişiyi bulmak 

her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda insan sayısı yerine işlem sayısını artırarak 

kimlik bildiriminden kaçınmak mümkün olmaktadır (Çelik, 2000: 76). 

Kara para ile mücadele konusunda Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı  (Organization of European Economic Cooperation and Development - OECD) 

bünyesinde 1989 yılında Paris’te kurulan FATF konu hakkında her yıl raporlar 

sunmakta ve ele geçirilen kara para ile ilgili bilgileri örnek olaylarla anlatmaktadır. 

FATF Uzmanlar Grubu yetkililerinin 17-18.11.1998 tarihlerinde Londra’da yaptıkları 
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toplantı sonucunda kara para aklama tipolojileri hakkında çalışma yapmıştır. Burada 

verilen bir örnek olayda parçalama yöntemi anlatılmıştır. Olay polise bir muhbir 

aracılığıyla iletilmiş olup küçük bir kasabada yaşayan bir şahsın, ülkenin en büyük 

bankalarından ikisi ve kredi kurumuna, üç yıllık süre içerisinde küçük miktardaki 

paraları parça parça olmak üzere yatırmış ve toplam 1.038.354 $ yatırdığı tespit 

edilmiştir. Yatırılan miktarın %95’i nakit olup, yapılan araştırmada hesabına para 

yatırılan hesap sahibinin, komşu bir ülkenin 1982 yılından beri adına tutuklama emri 

çıkartılmış bir vatandaşı olduğu ve bu yolla kara paranın aklandığı tespit edilmiştir 

(1998-1999 Report on Money Laundering Typologies, 1999: 22). 

1.3.3.3. Vergi Cennetleri 

Vergi cenneti ülkelerinde, bankalarda sır saklama yükümlülüğü veya ticaret 

gizliliği esası vardır. Nakit üzerinde kontrol yoktur. Şirket, banka kurmak veya satın 

almak çok kolaydır. Politik ve ekonomik istikrara sahiptir. Modern bir haberleşme 

sistemi vardır. Ülkeye giriş kolaydır ve müsait bir coğrafyası vardır. Bu ülkelere örnek 

olarak İsviçre, Belçika, Hollanda verilebilir. Aklayıcılar, kara paralarını bu gibi 

ülkelerde rahatlıkla finansal sisteme sokabilmektedirler (İpek, 2000: 23). Kapsamlı bir 

tanım yapmak gerekirse “Kıyı Bankacılığı ülke dışından sağlanan fonların ülke dışında 

veya koşullara göre ülke içinde kullandırılması, uluslararası devletsiz paraların fon 

fazlası bulunan merkezlerden fon açığı bulunan merkezlere transfer edilmesi gibi 

finansal hizmetler yürüten, genellikle serbest bölgelerde kurulan merkezlerde faaliyet 

gösteren ve ülke içindeki bankacılık sisteminin tabi olduğu yasal düzenlemelerin 

kapsamı dışında tutularak getirilen mali ve hukuksal avantajlar sayesinde cazip çalışma 

koşullarının sağladığı bankacılık türüdür” (Çelik, 2000: 86). 

Sakıncalarına rağmen vergi cenneti ülkeler, kıyı bankacılığı aracılığı ile 

müşterilerine sundukları gizlilik, politik istikrar, düşük vergilendirme, modern iletişim 

olanakları, sermaye hareketlerinde tam serbesti, gerekli altyapı, uzman personel gibi 

olanaklar sayesinde dünya ekonomisinde önemli yer tutmaya devam etmektedirler 

(Errico ve Musalem, 1999: 6). 
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1.3.3.4. Paravan Şirketler  (Shell Company) 

 Paravan ya da hayali olarak adlandırılan şirketler genellikle yurt dışında kurulan 

veya hiç var olmayan ve sadece kara para aklamak için kullanılan şirketlerdir (Akar, 

1997:  74). Bu şirketler kara paranın ve aklayıcının izinin sürülmesini zorlaştırmak için 

kullanılmaktadır. Kara para aklayıcıları bu tipten pek çok şirkete sahip olabilirler ve 

izleri daha fazla karmaşık hale getirmek için fonları birinden diğerine aktarmakta 

kullanırlar (Çelik, 2000: 89-90). Belirli bir süre sonra bu şirketlerden sayısız şirket 

kurularak kara paraya kanuni zemin hazırlanır. Paravan şirketlerin kullanılmasındaki 

esas amaç ayrıştırma aşamasında para transferlerinin bu şirketler üzerinden 

gerçekleştirilmesi suretiyle inceleme neticesinde tespit edilmesini zorlaştırmaktır (İpek, 

2000: 25). 

1.3.3.5. İşçileri Kullanma  

Birçok gelişmiş ülkede, gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerden çalışmak 

için gelen ve buralarda elde ettikleri gelirleri ülkelerindeki yakınlarına gönderen işçiler 

vardır ve bunların sayısı oldukça fazladır. Bu yöntemde aklayıcılar bu tip işçilerle 

anlaşarak işçinin havalesinin dikkat çekmeme özelliğinden de faydalanmak suretiyle 

farklı bankalardan ülke dışına para transfer ettirir. Parçalama yöntemine benzeyen bu 

işlemde hem nakit bildirim yükümlülüğünün üzerinde işlem yapılabilmesi hem de daha 

az şüphe uyandırması nedeniyle avantajlıdır (Mavral, 2003: 95) 

Bu yöntemle aklayıcılar işçilerle anlaşarak, işçi havalesinin dikkat çekmemesi 

özelliğinden faydalanmaktadır. Kullanılan işçiler vasıtasıyla farklı bankalardan transfer 

yapılabilmektedir. Parçalama işlemine benzeyen bu yöntem, hem nakit bildirim 

yükümlülüğünün üstünde işlem yapılabilmesi hem de daha az şüphe uyandırması 

nedeniyle avantajlı bir yöntem olarak kabul edilmektedir (İpek, 2000: 25). 

1.3.3.6. Kıyı Bankacılığı  (Off-Shore)  

Kıyı bankacılığı, bir ülkenin mevcut bankacılık kanun ve düzenlemelerin dışında 

tutulan bankacılık türüdür. Sıkı bankacılık kurallarına tabi olmaması, özellikle ulaşım, 

politik istikrar, altyapı ve pazar potansiyeli yüksek ülkelere yakınlık gibi avantajların 

yaşandığı serbest bölgelerde, rahat bir çalışma ortamını sağlamaktadır. Bu bankalara 

yatırılan kara paralar rahatlıkla aklanmaktadır. Yakalanma riski de yoktur. (İpek, 2000: 
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22). Ülkemizde kıyı bankacılığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  (BDDK) 

kuralları ile çalışmaktadır. Fakat, devlet bu bankalardaki mevduatları garanti altına 

almaz. Garanti altına almadığı mevduatları da sıklıkla denetlemez. Bu durumda kara 

para aklayıcıları, kıyı bankalarını kullanarak yasadışı yollarla elde etmiş oldukları suç 

geliri kara paralarını rahatça aklayabilmektedirler (Atacanlı, 2002: 24). 

Kıyı bankaları bulundukları ülkede geçerli olan para birimi dışındaki bir para 

birimi ile işlem yapmaktadır. Bu bankalar yerleşik olmayan kişi veya kurumlarla işlem 

yapabilmektedir. Yurt içi finans piyasalarının tabi olduğu kanunların, sınırlamaların ve 

kontrollerin çoğundan muaftırlar. Faiz oranlarının belirlenmesinde serbesti vardır. Sır 

saklama ilkesi sıkı bir biçimde uygulanmaktadır. Dolaysız vergi olarak alınan gelir ve 

kurumlar vergisinin kaldırılması veya çok düşük seviyelere çekilmesi söz konusudur 

(Blum, Levi, Naylor ve Williams, 1998:  37).  

Sayılan özellikleri sayesinde diğer bankalardan ayrılan kıyı bankacılığının pek 

çok avantajı vardır. Yatırılan para muhasebe oyunlarıyla dışarıda yatırılmış gibi 

gösterilse de, para yatırımcısının emrindedir. Mevduat için Merkez Bankası’na sıfır 

faizle kanuni karşılık yatırmaktan kurtulurlar. Tasarruf mevduat sigorta fonuna prim 

ödemezler. Nispeten daha yüksek faiz verdikleri için daha çok gelir elde ederler. 

Hesaplar yurt dışında tutuluyor gösterildiğinden Hazine, Sermaye Piyasası Kurulu  

(SPK) ve Merkez Bankası denetiminden kurtulurlar. Bu yükümlülüklerden kurtuldukları 

için bilânço kârlarını artırırlar (Yılmaz, 2006: 14).  

Kıyı bankaları özel bir banka olmayıp, temel olarak diğer bankalar gibi mevduat 

toplamakta, kredi vermekte ve güvene dayalı işlemler yapmaktadır. Kıyı bankalarını 

diğer bankalardan ayıran temel özellikler şunlardır (Kalem, 2004); 

• Mevduat herhangi bir yasal sorguya tabi değildir, 

• Bankacılık işlemleri çoğunlukla vergiden muaftır, 

• Faiz oranları serbestçe belirlenmektedir, 

• Döviz kurları ile ilgili kısıtlamalar yoktur, 

• Banka hakkında likidite ve sermaye yeterliliği konusunda dikkatli bir 

araştırma ve inceleme yapılmamaktadır, 

• Gizlilik esastır, 
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• Sermaye hareketlerinde tam serbesttir. 

Başka bir kaynak da ise genel olarak off-shore sistemi ve vergi cennetlerinin 

bankalara sağladığı avantajlar şu şekilde aktarılmaktadır (Akdiş, 2006); 

• Yatırımcılar mevduatları karşılığında, merkez bankasına sıfır faizle karşılık 

yatırmaktan kurtulurlar, 

• Tasarruf mevduat sigorta fonuna prim ödemezler, 

• Bu tür bankalar daha yüksek faiz vaat ettikleri için mevduat çekerler, 

• Hesaplar yurtdışında gösterildiğinden, resmi denetimlerden kaçarlar ancak 

parayı ülke içinde kullanabilirler, 

• Yükümlülükleri az olduğu için de bilânço kârlarını arttırırlar. 

Dünya genelinde lisanslı 4000  off-shore banka olduğu ve bunların yaklaşık 

%44'ünün Karayipler ve Latin Amerika Bölgesi'nde, % 29'unun Avrupa'da, % 19'unun 

Asya ve Pasifik Bölgesi'nde, % 10'unun ise Afrika ve Ortadoğu’da olduğu bu bankaların 

yaklaşık 5 trilyon dolar civarında varlığı kontrolü altında bulundurduğu tahmin 

edilmektedir (Kalem, 2004). 

1.3.3.7. Döviz Büroları  

Döviz büroları, bankalara göre daha kolay kurulabilmekte ve daha az denetime 

tabi tutulmakta bu nedenle aklama fiilinde sıklıkla kullanılabilmektedir. İlk olarak suç 

kaynaklı gelirlerin kaynağından uzaklaştırılması mümkün olmaktadır. Ayrıca, küçük 

banknotların büyükleriyle değiştirilmesi imkânı vardır ve nakit karşılığında parasal 

araçlar alınabilmektedir. Aklayıcılar döviz büroları ile işbirliği yaparak döviz bürosu 

adına açılan mevduat hesaplarını suç gelirlerini yerleştirmek amacıyla 

kullanabilmektedirler (Çelik, 2000: 91).  

 1.3.3.8. Oto Finans Borç Yöntemi  (Loan-Back)  

Oto finans borç yönteminde ise; suçtan elde edilmiş olan gelir kıyı bankacılığı 

merkezlerinde bulunan bankalara yatırılır. Herhangi bir ülkede yatırım amaçlı kredi 

talebinde bulunulur ve kıyı bankacılığı merkezlerinde bulunan suçtan elde edilmiş olan 

gelir teminat olarak gösterilir. Bankadan alınan teminat ile bir ülkede otel vb. yatırımlar 

gerçekleştirilir. Kredi ödeme zamanı geldiğinde kredi borcu bilinçli olarak ödenmez ve 
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banka otele el koymak yerine nakit olan ve kıyı bankacılığı merkezlerinde bulunan 

paraya el koyar. Bu şekilde aklayıcılar suçtan elde etmiş oldukları parayı yasal bir 

zemine yerleştirmiş olur ve kara parayı aklamış olur (South, 1995).  

1.3.3.9. Sahte veya Yanıltıcı Fatura  (Hayali İthalat - İhracat) 

Sahte ya da şişirilmiş; halk arasında bilinen adıyla “naylon” fatura kanun dışı 

kara para elde edilmesinde ve bu kara paranın aklanmasında da kullanılabilmektedir 

(Güner, 2003: 269). Bu şekilde sahte veya içeriği yanıltıcı bilgi ve belgeler kullanılarak 

gerçekleştirilen hayali ihracat işlemleri yoluyla da para aklanabilmektedir. Bu tür 

faturalar birden fazla işlemde kullanılarak, hem aklanan paranın miktarı arttırılabilir, 

hem de takibi daha da zorlaştırılabilir. Fakat maliye birimlerince yapılacak herhangi bir 

denetleme sonucunda yapılan bu yasadışı işlem ortaya çıkarılabilir ve aklayıcı tespit 

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

gösterilmekte ve fatura buna uygun olarak düzenlenmektedir. Örneğin gerçek değeri 

50.000 dolar olan mal için 500.000 dolar karşılığı fatura düzenlenmek suretiyle, 

uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 450.000 dolar tutarındaki suç geliri ihracat 

geliri gibi gösterilebilmekte ve bu şekilde aklanabilmektedir. İhracatın yapıldığı 

belirtilen ülkedeki firma, faaliyeti olan yasal bir firma, göstermelik firma veya paravan 

bir firma olabilir (Çelik, 2000: 99). 

1.3.3.10. Nakit Kaçakçılığı  

Nakit para genellikle kuryeler aracılığı ile veya yaygın olan bir taşımacılık 

vasıtasıyla bankacılık sisteminde müşteri gizliliğinin ve bilgilerin sırrının yüksek olduğu 

ülkelere kaçırılmaktadır. Akabinde bu nakitler o ülkenin mali sistemine sokularak paranın 

izi kaybedilmekte ve yasal görüntü verilmektedir (Yılmazer, 2010: 18). Bu yöntemde nakit 

haldeki karapara fiziksel olarak taşınır. Para kuryesi olarak taşıma işleminde görevli 

olan şahıs, nakit parayı ya kendisi doğrudan veya başka herhangi bir taşımacılık 

vasıtasıyla nakit para üzerinde denetim olmayan ve banka gizliliği prensibinin mevcut 

olduğu bir ülkeye taşımaktadır. İkinci aşamada da bu iki özelliğin sağladığı imkanlardan 

faydalanılarak, nakit parayı banka hesabına yatırıp, suç kaynaklı paraya kanuni bir 

kaynak görüntüsü kazandırılmış olur (İpek, 2000: 19). 
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Örneğin, 1996 yılı Aralık ayında polis tarafından Atatürk Hava Limanı’nda bir 

kurye yakalanmış ve yapılan aramada kuryenin çantasında 28 milyar TL değerinde 

döviz bulunmuştur. Araştırmalar sonucunda paranın eroin satışından elde edilen bir para 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kuryenin bu suç gelirini aklanmak için ülkemize 

defalarca sokulduğu, 52 kez ülkeye giriş-çıkış yaptığı belirlenmiştir (Ergül, 2001: 29).  

1.3.3.11. Mali Kuruluşlarla İşbirliği Yapmak  

Kara para aklamada kullanılan bir yöntem de banka temsilcilikleri, finans 

kurumları ve bankalar gibi mali kuruluşların kullanılmasıdır (Kitapçıoğlu, 2010: 35). 

Mali kuruluşların, belli bir limitin üzerindeki tüm nakit işlemlerin bildirilmesi ile 

miktarına bakılmaksızın tüm şüpheli işlemlerin bildirilmesi olmak üzere iki tip bildirim 

yükümlülükleri vardır (İpek, 2000: 21). Bu tip bir işlem ile bildirim yükümlülüğünü 

aşmak için bildirim tutarının üstünde paranın yatırıldığı kuruluşun yönetimi veya 

çalışanı ile anlaşarak bildirimin yapılmaması, yanlış doldurulması veya tanınan 

muafiyetlere sokulması sağlanmaktadır (Güner, 2003: 210).  

1.3.3.12. Değerli Madenler, Taşlar ve Sanat Eserleri Almak 

Kara para elde edildikten sonra nakit haldedir, bazen de paranın küçük 

banknotlar halinde olması bu parayı taşımak, saklamak konusunda sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Bu durumda, kara para aklayıcılar paralarıyla yükte hafif, pahada ağır 

olan değerli madenler, taşlar veya sanat eserleri satın almaktadırlar. Söz konusu mallar 

sahip oldukları değerden dolayı değişim aracı olarak kullanabilmekte ve çok rahatlıkla 

taşınabilmektedir. Bu işlerde, nakit karşılığı büyük miktarlarda toptan alımlar herhangi 

bir şüphe uyandırmamaktadır. Satışlar, çoğunlukla komisyoncular aracılığı ile 

yapılmakta ve yapılan birçok işleme karşın söz konusu mal fiziksel olarak el 

değiştirmemekte, komisyoncular aklamada kullanılabilmekte ve paranın sahibi olarak 

komisyoncular gösterilmektedir. Bu yüzden söz konusu malın, gerçek sahibini tespit 

etmek çok zordur. Yine söz konusu bu malları bizzat aklayıcıların kendileri de alarak 

aklama işlemini gerçekleştirebilmektedirler (İpek, 2000: 28). 

1.3.3.13. Kumarhaneler  (Casino)  

Kredi açılması, kredi vadesinin uzatılması, kiralık kasa hizmeti, çeklerin ciro 

edilmesi ve fonların havale edilmesi gibi birçok finansal işlemi yapabilmektedirler. 
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Aklayıcılar çok büyük miktarlı nakit parayı kumarhaneye yerleştirebilir ve herhangi bir 

bildirim yapılmamasını isteyebilirler. Bundan sonra artık para kumarhane çekleri ile 

istenildiği zaman çekilebilir veya transfer edilebilir. Kumarhaneler için de bildirim 

yükümlülüğünün bulunabilmesi nedeniyle kimi durumda kara para bildirim tutarının 

altında, dikkat çekmeden fişlere çevrilebilir. Ayrıca, kumarhane sahipleri ile işbirliği 

yapılmak suretiyle kara paranın kumar kazancı olarak gösterilmesi veya bildirim 

limitinin üstündeki nakdin bir kerede yatırılması mümkün olabilir (Şahinler, 2006: 109). 

1.3.3.14. Nakit Para Kullanılan İşyerleri  (Göstermelik İşletmeler) 

Bu yöntemde taksi durağı, benzin istasyonu, hamburgerci, simit dükkânı ve 

yukarıda sözü edilen Al Capone’un yaptığı gibi çamaşırhaneler gibi nakit para akışının 

yoğun olduğu işyerleri kullanılmaktadır. Bu tür işyerlerinin seçilmesinin nedeni 

bunların muhasebe denetimlerinin yapılmasının oldukça zor olmasıdır. Bu tür 

işletmelerde bir gün, bir hafta, bir ay ya da bir yılda ne kadar para kazanıldığının 

belirlenmesi oldukça zordur (Güner, 2003: 251). Böylece yasa dışı kaynaklardan gelen 

fonlar, bu işyerlerinden elde edilen gelirlere karıştırılabilmektedir. Göstermelik bu 

işletmelerin asıl amacı, kara para aklamak iken yasal bir faaliyet yapılmakta, mal ve 

hizmet üretilmektedir (İpek, 2000: 23). 

1.3.3.15. Yeraltı Bankacılığı 

Bankacılık sisteminin üzerindeki denetimin artması ve bu denetim artışının 

suçlular açısından yarattığı risk alternatif sistemlere olan yönelimi ve talebi arttırmıştır. 

Diğer taraftan maliyetlerinin düşüklüğü, daha hızlı olması, bürokrasinin azlığı, gizlilik 

güvencesinin varlığı gibi etkenler de alternatif bankacılığın kullanımını tercih 

ettirmektedir (Şahinler, 2006: 96). Alternatif bankacılığın karşılığı ise yeraltı bankacılığı 

olarak ifade edilmektedir. Yeraltı bankacılığı sistemi genellikle ekonomik ilişkileri 

tarihe dayanan ve sermaye hareketleri belli bir sisteme oturmuş olan ülkeler arasında 

geçerliliğini korumaktadır. Aklayıcı elinde bulundurduğu kara parayı alıp bu sistemin 

geçerli olduğu ülkeye götürüp orada faaliyette bulunan bir bankere verir. Banker o 

ülkede çok iyi tanındığından dolayı para ile ilgili olarak herhangi soru sorulmaz ve 

güvenilir olduğundan bu parayı kendi ülkesindeki bankadan ülkenin para birimine 

dönüştürüp belli bir komisyon alarak aklayıcıya iade eder. Aklayıcı bu para ile tekrar 
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kendi ülkesine geri döner (Koçak, 2006). Bu yöntemde ise, Chop, Hundi veya Hawala 

sistemi olarak da bilinen farklı alt yöntemler kullanılmaktadır.  Bazı az gelişmiş ülkeler 

ülkelerine giren kara para ile yapılan yatırımları görerek bunların ekonomik 

sistemlerinde oluşturdukları zararları görmemektedir. Daha sonra ise bankacılık 

sistemleri karanlık yeraltı ve yolsuzluk şebekeleri tarafından kontrol edilir bir duruma 

gelmektedir (McDowell, 1999: 5). 

1.3.3.16. İnternet Bankacılığı ve Elektronik Fon Transferleri 

SWIFT, yurt dışına havale, kuşet mektubu, akreditif mektubu gibi işlemlerin 

gönderildiği ve telekse benzer işlem gören bir cihazdır. Bu cihazla, müşterinin adı ve 

soyadı, telefon bilgileri kullanılarak sayılan işlemler yapılabilir. Hesap açma 

zorunluluğu yoktur. Dünya Bankalar Arası Mali İletişim Sistemi  (Society For 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication-SWIFT), 1974 yılında kurulmuştur. 

Yurt içinde iki farklı banka birbirine para aktarırken EFT sistemi kullanılır. SWIFT de, 

dünyanın kullandığı bir EFT sistemi olarak tanımlanabilir (Ergül, 2001: 10).  

Sistem başlangıçta toplam 500 Avrupa ve Amerikan bankasının bir araya 

gelmesiyle kooperatif şeklinde oluşturulmuştur. Merkezi Belçika’da olan ve üyeleri 

arasında bankalar ve aracı kurumlar olan önemli para hareketlerinin çoğu bu sistemden 

geçmektedir. Sistemin 153 ülkede 6 bin, Türkiye’de ise 61 üyesi bulunmaktadır. 

Sistemde günde ortalama 3 milyon işlem yapılmaktadır ve 1996 yılında toplam 700 

milyon işlem yapılmıştır. Sözü edilen böyle bir ağ sayesinde, hangi miktarda olursa 

olsun para birkaç saat içerisinde neredeyse dünyadaki bütün bankaları dolaşabilmektedir 

(Ergül, 2001: 10-11).   

Günümüzde pek çok ülke bankasının internette bir web sayfası vardır ve bu 

sayfalarda hesap bakiye öğrenmekten, başka hesaplara para transfer etmeye kadar çeşitli 

imkânlar sunulmaktadır. Bu tür çevrimiçi  (online) bankacılığın dikkat çekici yönü 

müşteri ile finansal kuruluş arasındaki yüz yüze ilişkinin azalmasıdır. Müşteri normal 

olarak hesabına, bir kişisel bilgisayar kullanarak web aracılığıyla ulaşabilmektedir. 

Bağlantı ancak müşterinin kişisel kimlik kodunu bankanın web sunucusuna girmesiyle 

sağlanacaktır. Bunun nedeni, bağlantının dolaylı olması ve finansal kuruluşun, 

bağlantıyı kuran kişinin kimliğini doğrulatma imkânı olmayışıdır. Dahası, internette 
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bağlanma olanaklarının gün geçtikçe daha mobil hale gelmesinden dolayı kişi, hesabına 

dünyanın herhangi bir yerinden ulaşabilmektedir. Bağlantının internet servis sağlayıcısı 

tarafından sağlanması nedeniyle, finansal kuruluşun bir hesaba dünyanın neresinden 

girildiğini belirlemesi mümkün değildir. Dolayısıyla aklayıcılar, dünyanın herhangi bir 

yerinden hesabıyla bağlantı kurma ve hesabını kontrol etme imkânı ile kara para aklama 

işlemlerini daha kolay yapabilmektedirler (Yılmaz, 2006: 27).  

1.3.3.17. Leasing  (Kiralama) 

Ana faaliyetleri kiralama işleri olan leasing şirketlerinin sundukları hizmetler 

yoluyla veya bu şirketler üzerinden de aklama yapılabilmektedir. Normal faaliyet 

gösteren şirketlere göre daha güçlükle kurulan leasing şirketleri, belli başlı bazı yasal 

yükümlülüklere ve denetimlere tabiidir. Leasing şirketlerinin kurulması görece daha zor 

olmasına rağmen aklama faaliyetlerine girişilmesi durumunda daha az dikkat çekicidir. 

Aynı zamanda kara para aklayıcıların bu şirketleri kurmak veya satın almak yoluyla da 

kara para aklamaları da mümkündür (Temur, 2009: 53-54). 

1.3.3.18. Faktöring Şirketleri 

Şirketlerin satışlarından doğan alacak haklarını, faktör adı verilen finansal 

kuruluşa satmasıyla ortaya çıkan faktöring de faktör, satıcı ve alıcıdan oluşan üçlü bir 

ilişki söz konusudur. Genellikle 60-180 gün arasındaki mal ve hizmet satışlarından 

doğan kısa vadeli alacakların faktöre devredilmesiyle ortaya çıkan faktöring; satışla 

ilgili olarak ticari riskin üstlenilmesi, alacağın tahsili, ilgili muhasebe kayıtlarının 

tutulması, borçlunun kredi değerliliği hakkında gerekli bilgilerin toplanması gibi 

hizmetleri de içeren bir kredileme yöntemi olarak tanımlanabilir. Faturaya dayalı mal ve 

hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakların tahsilini üstlenen ve bu 

alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak, finansman sağlayan faktöring şirketleri 

aklayıcıların hedefleri arasında yer alırlar (Şahinler, 2006: 117-118). 

 1.3.3.19. Sigorta Poliçeleri 

Bazı ülkelerde görülen ve özellikle hayat sigortası poliçelerinin özelliklerinden 

dolayı satılması ile ortaya çıkan bir kara para aklama aracı olarak kullanılabilmektedir. 

Hastalar öleceklerini bildiklerinden poliçelerini kalan günlerini iyi geçirmek için 

satmakta, alanlar ise gerçek değerin altında fiyatlardan bu poliçeleri satın alarak hasta 
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öldüğünde aradaki farkı kara para aklamak için kullanmaktadır (İpek, 2000: 29). Son 

dönemlerde kanser gibi ölümcül hastalıkların sayısında görülen artış nedeniyle 

hastaların sahip olduğu poliçeleri satmaları ile ilgili bir ikincil piyasa oluşmuştur. Bu 

yöntem kara parasını güvenli bir şekilde aklamak isteyen aklayıcılar için de avantajlı bir 

kara para aklama yöntemi olarak kullanılmaktadır.  

 1.3.3.20. Spor Kulüplerinin Kurulması ve Faaliyetleri 

 Spor kulüplerinin kullanılması da kara para aklamada kullanılan bir yöntemdir  

(Kitapçıoğlu, 2010: 35). Spor kulüpleri kurulması ve işletilmesi suretiyle de kara 

paranın aklanması uygulamasına birçok ülkede sıkça rastlanılmaktadır. Organize suç 

örgütleri basketbol, futbol, golf ve uzak doğu sporları gibi alanlarda faaliyet göstermek 

üzere kulüp kurmakta, bunlara üyelik için yüksek aidatlar aldıklarını varsayarak üye 

sayısıyla orantılı olarak kara paralarına yasallık kazandırmaktadır (Güner, 2003: 265). 

 1.3.3.21. Talih Oyunlarından Kazanılan Paralar 

Bu yöntem zamanında ülkemizde de çok sıkça kullanılan bir yöntem olarak 

bilinir. İkramiye kazanan talihli, ikramiyesini almadan önce aklayıcılar tarafından 

kendisine kazandığı ikramiyeden fazlası nakit olarak verilerek elindeki bilet, kupon vs. 

alınır. Böylece elde edilen kara paranın talih oyunlarından kazanıldığı seklinde bir 

izlenim verilmektedir (Başak, 1998: 7). 

1.4. KARA PARANIN VE KARA PARA AKLAMANIN TÜRKİYE’DE 

VAR OLUŞ NEDENLERİ 

 Dünya ekonomisinin 1980'li yıllar itibariyle yaşamış olduğu küreselleşme 

hareketi ve serbest ekonomiye geçişler, ekonomik pazarı genişleterek, dünyaya pek çok 

avantajlar sağlamıştır. Bununla birlikte organize suç örgütleri de kendilerine çok geniş 

bir faaliyet alanı bulmuşlardır. Organize suç örgütlerinin 1980’lerin ortalarından itibaren 

tüm dünyada faaliyet alanlarını genişleterek daha büyük bir güvenlik sorunu teşkil 

etmeye başlamıştır. BM, NATO ve AB, soğuk savaş dönemi sonrasında uluslararası 

organize suç örgütlerini tehdit sıralamasında ön sıralara yerleştirmeye başlamışlardır. 

Bunun nedeni ise küreselleşme ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile yasal 

ekonomik sisteme sokularak aklanan kara paranın önemli bir rolü vardır (Aykın, 2010: 

161). Ülkemiz, küresel ekonomi içerisinde yerini zamanla almış ve doğal olarak bu 
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ekonomi içerisinde yer alan kara para kavramı ile karşı karşıya gelmiştir.  

Ülkemizin sistematik olarak kara para ve kara para aklama ile tanışması ilk 

olarak 1960’lı yılların ortalarına rastlamaktadır ve özellikle gurbetçi çalışanlar yoluyla 

başta uyuşturucu maddeden sağlanan kara paranın, yüksek işçi geliri gibi gösterilerek 

kara para yasal sisteme girmiştir (Ergül, 2002). 1970’li yıllarda ülkemizde organize suç 

örgütleri gelişmiş, artan terör olayları ile birlikte, silah, içki, sigara ve döviz kaçakçılığı 

çoğalmış, ülkede yaşanan döviz sorunu kaynağı sorulmayan dövize çevrilebilir 

mevduatla aşılmaya çalışılmıştır (İpek, 2000: 73-74). 1980 sonrasında ise döviz 

bürolarının kullanılması gibi farklı kara para aklama yöntemleri geliştirilmiştir. 1990 

yılında ise ülkemizce alınan konvertibilite kararıyla birlikte, döviz giriş çıkışı serbest 

bırakılmış, ülkemize giren sıcak para vasıtasıyla Türkiye’ye giren dövizlerin serbest 

dolaşımına imkan tanınmıştır (Yazıcı, 2008: 157). 

Kara paranın niteliği olarak kayıt dışı olması ve suç ile olan bağlantısından söz 

edilebilir. Bu noktadan hareketle Türkiye’de kara paranın varlık nedenlerinin 

değerlendirilmesinde, Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin nedenleri ve suç olgusunun, 

nedenlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Suç işleyen insanlarla ilgili 

olarak yapılan sosyolojik çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre suçlu olmanın 

veya suç işlemenin nedenleri şu şekilde ifade edilmektedir (Mutlu, 2008: 293); 

• Ekonomik olarak yoksulluk, 

• İçinde bulunulan yaşam koşulları nedeniyle kendini mağdur olarak hissetme, 

• Aile içi şiddet, boşanma, anne veya babanın madde bağımlısı olması gibi 

nedenlerle aile ortamının sağlıklı olmaması, 

• Arkadaş gurubu ve ailenin yaşadığı çevrede suç oranının yüksek olması ve yasal 

olmayan yaşam tarzının benimsenmesi, 

• Toplumda egemen değerler açısından negatif bir önyargıya sahip olması gibi 

faktörler sıralanmaktadır. 

Bununla birlikte kara para ve aklamanın ülkemizde var oluş nedenleri ülkemize 

ait çeşitli özelliklerden kaynaklanmaktadır.  

Türkiye coğrafi konumu itibariyle stratejik öneme sahiptir. Bu doğrultuda Asya 

ve Avrupa kıtaları arasında yasal/yasadışı ticareti yapılan ürünlerin yoğun akışına maruz 
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kalmaktadır. Nitekim Asya ve Avrupa arasındaki uyuşturucu, silah, göçmen kaçakçılığı 

ve insan ticareti faaliyetlerinde ülkemizin kritik bir konumda bulunduğunda şüphe 

yoktur. Terör ve mafyanın varlığı da kara parayı davet eden önemli unsurlardır 

(Aksakal, 2008: 71). Bu bağlamda, ülkemiz Afganistan kaynaklı afyon türevleri, 

Avrupa-İran kaynaklı sentetik uyuşturucular ve bunların üretiminde kullanılan ara 

kimyasalların trafiğinden olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca ülkemiz, Güney Amerika 

menşeli kokain maddesi ile İran ve Suriye menşeli esrar maddesinin kaçakçılığına 

maruz kalmaktadır (KOM, 2010: 1).  

Bir diğer önemli nokta ise Türkiye’deki para ve maliye politikalarıdır. 

Ülkemizde geçmiş yıllarda uygulanmış olan para ve maliye politikaları dolaylı 

yollardan kara para aklayıcıları için cazip ortamlar yaratmıştır. Özellikle 1980’li 

yıllardaki üretim yetersizliği, ihracatın daralması ve yatırım mallarının ithalatının 

mecburiyeti ülkemizde ödemeler dengesinin bozulmasına neden olmuştur. Uzun yıllar 

bu ödeme dengesinin bozulması, döviz girişini özendirici ve kolaylaştırıcı para 

politikalarının uygulanması sonucunu doğurmuştur. Dünya üzerinde kara paranın 

olmadığı ülke yok denilebilir. En geri kalmış ekonomilerden en gelişmiş ekonomilerde 

bile kara para ve kara paranın aklanması gerçeğini göz önünde bulundurursak ülkemizde 

de kara paranın varlığının kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Suç işlenmeyen ve yasa 

dışı yollardan gelir elde edilmeyen ülke yoktur (Öztoprak, 2005: 67–69). 

Bu noktada ülkemizde de kara paranın aklanması suçunun yeniden düzenlenmesi 

konusunda yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. Söz konusu suçun önlenmesi için 

hazırlanmış kanun ve yönetmeliklerde de yenilik ve gelişmeler kaydedilmektedir. Bu 

kanun ve yönetmeliklere araştırmanın bir sonraki bölümünde detaylı olarak yer 

verilecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KARA PARA AKLAMA SUÇLARINA GENEL BAKIŞ, 

KARA PARA AKLAMA SUÇLARI İLE MÜCADELE VE ALINAN 

ÖNLEMLER 

 Bu bölümde, kara para aklama suçu kapsamında uluslararası ve ülkemizde 

mücadeleye ve Türk hukukunda kara para aklamanın cezalandırılması, önleyici tedbirler 

hakkında bilgi verilecek, son olarak kara para aklama suçu ile mücadele eden mali 

istihbarat birimlerine yer verilecektir. 

2.1. KARA PARA AKLAMA SUÇLARINA GENEL BAKIŞ 

Bugün dünyada kara paranın tutarı 2 trilyon dolar civarında tahmin edilmektedir. 

Bu tutarın yarısı uyuşturucu kaçakçılığından elde edilmektedir. IMF tarafından 2000 

yılında yapılan bir araştırmaya göre, dünyada kara para aklama miktarı dünya 

GSMH’sinin %2 ile %5’i arasındadır. Kara paranın döviz işi ve petrol ticaretinden sonra 

dünyanın üçüncü büyük alternatif ekonomisi haline geldiği bir gerçektir. Suç örgütleri 

ve kara para aklayıcıları bu parayı yasal hale getirmek için çeşitli yolları 

denemektedirler. Daha sonra elde ettikleri bu paralarla ekonomik ve siyasi sisteme 

nüfuz ederek devletin bağımsızlığını tehlikeye düşürmektedirler (Aydın, 2008: 175).  

Ayrıca, Demir’in  (Demir, 2007: 118) çeşitli kaynaklardan aktardığına göre 

İngiliz istihbarat servisinin yapmış olduğu araştırmalar doğrultusunda bulunduğu 

tahminde ise dünyada 1993 yılında 500 milyar dolar para aklanmıştır. ABD 

Senatosunun araştırmalarına göre ise dünyada her yıl 500 milyar - 1 trilyon dolar 

arasında para aklanmaktadır. ABD Merkez Bankası’nın  (FED) tahminine göre de 

sadece Amerika’da yıllık kara para aklama miktarı 300 - 500 milyar dolardır. Birleşmiş 

Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin  (United Nations Office on Drugs and Crime - 

UNODC) 1995 yılı için yaptığı tahmine göre sadece uyuşturucu kaynaklı kara para 

miktarı 400 – 500 milyar dolar dolayındadır. Bu rakamın içerisine polis tarafından ele 

geçirilen miktarlarla yerel tüketim için ayrılan miktarlar düşülmüştür.  

Ülkemizde ise kara para 1960’lı yılardan itibaren kara para kulvarına girmiştir. 

Bu yıllarda uyuşturucu ticareti ile başlayan kara para bugün; silah kaçakçılığı, mali 
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suçlar, kadın ticareti, göçmen ticareti, otomobil kaçakçılığı ve bavul ticaretini kapsayan 

zengin bir yelpazeye sahip konumdadır. Yerli ve yabancı birçok kaynak tarafından bir 

kara para cenneti olarak görülen Türkiye’de kara para aklama konusunda yapılan 

tahminler belli yöntemler kullanılarak elde edilmiş değerler değildir (Mavral, 2003: 

341).  

1994 yılında TBMM Hesapları İnceleme Komisyonu’nca yaptırılan “Türkiye’de 

Tefecilik Sektörü” adlı araştırmaya göre; Türkiye’de iki binin üzerinde tefeci 

bulunmaktadır ve bu tefeciler yılda 100 trilyon lirayı kontrol etmektedir. Bu tefecilerin 

faaliyetleri nedeniyle 1984 – 1994 yılları arasında devletin vergi kaybı 200 trilyon lira 

olarak belirlenmiştir (Demir,2007: 120).  

Bu geniş ölçekli ekonomik faaliyetleri kapsayan kara para aklama olaylarını 

engellemek ve bu işe karışanları cezalandırmak adına öncelikle uluslararası sonrasında 

ülkeler boyutunda çeşitli önleyici tedbirler alınmış ve çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmaların bir kısmına kanunlarla bağlayıcı bir boyut kazandırılmıştır.  

Kanun dışı maddi menfaat sağlayıcı fiil ve faaliyetler topluma ve bireylere 

verdikleri zararlardan dolayı genel olarak bütün hukuk sistemlerinde suç sayılmaktadır 

ve bu suçlara ilişkin çeşitli cezalar öngörülmektedir. Özellikle 20. yüzyılın son 

çeyreğinde dünyanın gelişmiş hukuk sistemlerinin tamamında, bu paraların kaynağı 

olan fiillerin yanı sıra bu paraların aklanmak suretiyle mali sisteme dâhil edilmesi ve 

sanki yasal bir kaynaktan elde edilmiş gibi kullanılması da suç olarak kabul edilmeye ve 

bu fiiller için ceza hükümleri getirilmeye başlanmıştır. Sözü edilen bu durum başlıca iki 

temel zorunluluktan kaynaklanmaktadır. İlki; bu paraların kullanımına ilişkin yapılacak 

mücadelenin, bu paralara kaynaklık yapan öncül fiillerle mücadeleyi daha etkin kılacak 

ve cazibesini azaltacak olmasıdır. İkincisi ise; bu şekilde elde edilen maddi kıymetlerin 

dolaşımının ve bu paralarla yaratılan zenginleşmenin büyüklüğünün, ülkelerin 

ekonomik, sosyal ve siyasal sistemlerini eskiye göre daha fazla tehdit eder duruma 

gelmeye başlamış olması gerçeğidir (Tokmakkaya, 2000). 

Kara paranın uluslar arası boyutta gerçekleşen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı 

gibi organize suçlardan kaynaklanması ve bu organize eylemlerden elde edilen kazancın 

uluslararası boyutta, malî sistemi elverişli ülkelerde aklanması kara paranın aklanmasına 
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karşı uluslararası örgütlenmeyi ve iş birliğini zorunlu bir hale getirmiştir (Kuban, 2001: 

54). Uluslararası mali sisteme uyum sağlayan ülkeler ile özel bankaların yaygın olduğu 

tüm ekonomilerde kara paranın aklanmasından söz edilmektedir. Kara paranın 

aklanabilmesi ise kanun dışı faaliyetlerin yaygınlaşmasına ve artışına zemin 

hazırlamaktadır. Türkiye için yeni sayılabilecek olan bu sorun, ABD’de 1970’li 

yıllardan beri, Avrupa ülkelerinde ise 1980’li yıllardan beri gündemde olup, bu konuda 

çeşitli kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Fakat kara para aklama uluslararası bir sorundur 

ve ülkelerin sadece iç mevzuatlarında düzenleme yapmaları yeterli değildir (Quirk, 

1997).  

Kara paranın aklanması ile mücadelede söz konusu büyük çaplı artış nedeniyle 

uluslararası ve ulusal boyutta etkin ve önemli kurum ve kuruluşlar kurulmuş; bu 

kuruluşlar da kara para aklamayı engellemek ve ortadan kaldırmak adına çeşitli 

önlemler almış ve çalışmalar yapılmıştır. Bu nedenle uluslararası işbirliğine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Aşağıda öncelikle bu noktadan hareketle yapılan çalışmalara daha sonra 

da Türkiye’de yapılan çalışmalara yer verilecektir. 

2.2. KARA PARA AKLAMA SUÇLARI İLE ULUSLARARASI 

MÜCADELE VE ALINAN ÖNLEMLER 

 İkinci dünya savaşında gerilen ülkeler arası ilişkilerde soğuk savaş döneminin 

sona ermesi ile olumlu gelişmeler yaşanmış, zamanla sınırlarını birbirlerine açarak 

ekonomik ilişkiler, ticaret, teknoloji ve sanayi alanlarında işbirliğine gidilmiştir. 

Özellikle ekonomi alanındaki işbirliği, ülkeleri birbirine bağımlı hale getirmiş ve 

ilişkilerin devam ettirilmesini; yeri geldiğinde birlikte hareket edilmesini zorunluluk 

haline getirmiştir. Zamanla kıtalararası hatta küresel bir boyut kazanan ekonomik ve 

siyasal birliktelikler oluşmuştur. Liberal ekonomiyi doğuran küreselleşme nedeniyle 

yabancı sermayeleri kendi ülkelerine çekmek isteyen ve küresel bir cazibe merkezi 

olmak isteyen dünya ülkeleri; yatırımcılar için özel imkânlar, fırsatlar ve muafiyetler 

sağlamışlardır. 

Küreselleşme sürecinin bu noktasında kapitalist kâr mantığı ve zayıf düşen ulus 

devlet olgusu karşısında birtakım çevreler, kara para temelinde yeni rant kaynakları 

arayışlarına yönelmektedirler. Zira denetim yetkilerini rahatlıkla kullanamayan ve 



 

   32

birçoğunu da uluslar üstü yapılara devreden ulus devletler, yaşanan süreçte kara para ile 

mücadelede etkin başarı sağlayamamaktadır. Dolayısıyla gelinen noktada ulus-devletin 

karşılaştığı sorunlara bir yenisi daha eklenmiş olup gelinen noktada mevcut düzlemde 

bu sorunun giderilmesine yönelik çeşitli çözüm parametrelerinin geliştirilmesi hayatî 

derecede önem arz etmektedir (Özyakışır, 2005: 88). 

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ile sermaye hem fiziki hem de diğer 

formları ile çok kolay bir şekilde hareket etmektedir. Teknolojinin tüm imkânlarına haiz 

olarak yasa dışı faaliyetleri gerçekleştirenler ile mücadelede de uluslararası birliktelik 

önem kazanmıştır. Bu noktadan hareketle kara para aklamayı önlemek için uluslararası 

işbirliği ortamı oluşturulmuş ve kara para aklamayla mücadele için çeşitli sözleşmeler 

ve belgeler tanzim edilip, birçok ülke tarafından imza altına alınmıştır. 

Problem sadece belirli ülkelere özel değildir. Müşterek gayretler başarıya 

ulaşmada şarttır. Tüm dünya ülkelerinin bu problemi hep beraber çözmeleri gerektiğini 

görmeleri gerekir. Kara para aklanmasına karşı mücadele faaliyeti sadece kolluk 

kuvvetlerini değil aynı zamanda finans kurumlarının, banka denetçilerinin, kanun 

hazırlayıcıların da sıkı bir işbirliğinde bulunmasını gerekli hale getirmiştir (Güner, 

2003:  277). 

Uluslararası hukuk alanında, kara para aklamaya ilişkin önemli bir uluslararası 

kurallar çerçevesiyle karşılaşılmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan birçok belgede kara 

para aklamanın önlenmesi ve cezalandırılması konusunda yol gösterici çeşitli özelliklere 

ve tavsiye niteliği taşıyan düşüncelere yer verilmektedir. Ayrıca, bu konuda çeşitli 

sözleşmeler de hazırlanmış ve taraf devletlerce imza altına alınmıştır. Bu belgelere 

örnek olarak; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 27 Haziran 1980 tarihli R (80)10 

sayılı tavsiye kararı, çeşitli ülkelerin merkez bankalarının temsilcileri ve denetim 

otoritelerinden oluşan Basel Komitesi’nin Aralık 1988’de yayınladığı ülkeler bildirisi ve 

1989 yılında kurulan Mali Eylem Görev Gücü’nün  (FATF) 40 tavsiyesi verilebilir 

(Ergül, 2007:  246). 

Bu çalışmalar ile ilgili bilgi aktarmadan önce genel hatlarıyla kara paranın cazip 

hale gelmesinin sebeplerinden ve kara paranın temel unsurlarından söz etmek doğru 

olacaktır. Kara para ekonomisinin cazip ve çekici bir hal almasının temelinde aşağıda 
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ifade edilen başlıca sekiz neden vardır. Ekonomik nedenler, hızlı nüfus artışı ve işsizlik, 

kentleşme, toplumsal değişim, siyasi nedenler, adli nedenler, bürokratik nedenler, diğer 

nedenlerdir (Mavral, 2003: 261-276). 

Bununla birlikte suç teşkil etmesi açısından kara para aklamadan söz 

edilebilmesi için aşağıda yer alan üç unsur gerekmektedir (Us, 2004: 5); 

• Bir suç işlenmiş olmalıdır, 

• İşlenilen suçun sonucunda bir ekonomik değer elde edilmiş olmalıdır, 

• Elde edilen ekonomik değerlerin yasa dışı görünümden kurtarılıp yasal 

görünüme kavuşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunulmalıdır. 

Söz konusu üç unsurun bulunması durumunda kara para aklama eyleminden söz 

edilebilmektedir ve bu unsurlar meydana geldiği için hukuki işlemler devreye 

sokulmaktadır. Söz konusu hukuki işlemler kara para aklamanın önlenmesi durumunda 

da önlenememesi durumunda da işletilmektedir.  

Araştırmanın bu bölümünde, kara para ve kara para aklama ile bağlantılı suç 

unsurlarının önlenmesine ilişkin uluslararası kurum ve kuruluşlara, bu kurum ve 

kuruluşların yapmış oldukları çalışmaları kapsayan sözleşmelere ve belgelere yer 

verilecek olup, içerikleri hakkında bilgiler aktarılacaktır. 

2.2.1. Birleşmiş Milletler 

Birleşmiş Milletler, düzenlediği değişik konferans ve sözleşmeler ile kara para 

aklamaya karşı alınacak tedbirler konusunda çok sayıda çalışma yapmıştır. BM’nin kara 

paranın aklanmasıyla mücadeleye yönelik başlıca çalışmaları aşağıda açıklanmaktadır. 

2.2.1.1. Viyana Sözleşmesi 

Söz konusu BM çalışmalarının kara paranın aklanması ile ilgili olarak en 

önemlisi, hazırlanması esnasında Türkiye’nin de katkıda bulunduğu “Viyana 

Sözleşmesi”dir. 19 Aralık 1988 yılında Birleşmiş Milletler gözetiminde imzaya açılmış 

olan “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesi  (Viyana 

Sözleşmesi) Temmuz 2004 tarihine kadar 168 ülke imzalamıştır (Ergül, 2004).  

20 Kasım 1990 yılında yürürlüğe giren sözleşmeyi Türkiye 22 Kasım 1995 tarih 

ve 4136 Sayılı “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş 
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Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla” 

onaylamıştır. 20 Aralık 1988 tarihinde Viyana’da imzalanan “Uyuşturucu ve Psikotrop 

Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” aslında genel olarak 

uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili olup, bu kapsamda kara paranın aklanması 

hakkında birçok düzenleme getirmiştir (Akar, 1997: 28-29).  

Uluslararası ceza hukuku alanında şimdiye kadar benimsenmiş en detaylı ve 

geniş çalışmalardan biri olan sözleşme, tüm dünyada konu ile ilgili ulusal kanun ve 

uygulama tekniklerini uyumlaştırmayı hedeflemektedir (İpek, 2000: 51).  

Viyana Sözleşmesi’nde, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili olarak, suç 

sayılan kazançların müsaderesi öngörülmüş, bunun için ulusal düzeyde gerekli yasal 

düzenlemenin yapılması ve uluslararası iş birliğinin sağlanmasının gerekliliği özellikle 

vurgulanmıştır. Ayrıca, uluslararası iş birliği ile ilişkili olarak “Kontrollü Teslimat” 

kavramının da tanımına yer verilmiştir (Selçuk, 2006: 69). Kontrollü teslimat 

uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere kaçakçılık faaliyetinde bu organize olayın 

başından sonuna kadar devletin kontrolü altında izlenmesi ile şebeke elemanları ve mal 

ve paranın yakalanabilmesini amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem sadece ülkenin 

coğrafi sınırlarıyla bağlı kalınarak uygulanmaz, çoğu zaman uluslararası işbirliği 

içerisinde bir ülkeden başlayıp diğer ülkeden geçerek ve üçüncü, dördüncü ülkelere 

varıncaya değin titizlikle yapılacak bir takiple sonuçlandırılır (Üstün, 1999: 13).  

Sözleşme ile taraf ülkeler sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda kendi iç 

hukuklarında düzenleme yapacaklarını taahhüt etmişlerdir (Kuban, 2001: 56). 

Uyuşturucu maddelerin üretimi, dağıtılması, satılması, uyuşturucu madde kaçakçılığının 

organizasyonu, yönetilmesi ve finanse edilmesi gibi suç oluşturan eylemler ayrıntılı bir 

biçimde ele alınarak uyuşturucu madde ile ilgili olarak kazanılan paranın aklanmasının 

da devletlerce suç sayılması gereğine işaret edilmiş olup, bankacılıktaki sır saklama 

yükümlülüğünün özellikle uyuşturucu kaçakçılığı bağlantılı soruşturmalar kapsamında 

gevşetilmesi, bu kapsamdaki suçlara karışan kişilerin iade edilmesi, karşılıklı bilgi 

alışverişi ve hukuki yardım konularına değinilmiştir (Öztürk, 2003:  161). 

Bu hususta dikkat çeken bir nokta ise uyuşturucu madde kaçaklığı ile ilgili 

faaliyetlerden elde edilen kazançların aklanmasına dair işlemlerin cezai yaptırıma 
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bağlanmasına ilişkin konular üzerinde anlaşmaya varılmasıdır. Fakat, bu noktada 

sözleşme ile ilgili olarak dikkate değer bir noktadan söz edilmesi gerekmektedir ki bu da 

sözleşmenin isminden de anlaşılacağı üzere sadece uyuşturucu kaçakçılığından elde 

edilen gelirlerin aklanmasının, sözleşme kapsamında suç olarak kabul edilmiş olmasıdır. 

2.2.1.2. New York Sözleşmesi 

Terörle mücadelenin başarılı sonuçlar vermesi ve tekrarının engellenmesi için 

finans kaynaklarının kurutulması gerektiği anlaşılmış ve bu görüş doğrultusunda BM, 

1999 yılında “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Sözleşme”yi hazırlayarak 

2000 yılının başında ülkelerin imzasına sunmuştur. Böylelikle uzun yıllardır terörle 

mücadele eden ve bu konuda pek çok girişimde bulunan ülkeler, anılan sözleşmenin 

onaylanması ile birlikte terörün finans kaynaklarının tespiti ve önlenmesine yönelik 

olarak da iç hukuklarında gerekli düzenlemeleri yapma yolunda ciddi adımlar 

atmışlardır (MASAK, 2009a: 11). 

Sözleşme ile terörün finansmanı konusunda kategorik bir tanım oluşturulmuştur. 

Sözleşmeye göre “terörün finansmanı; niteliği veya kapsamı itibariyle bir halkı 

korkutmak ya da bir hükümeti veya uluslararası kuruluşu herhangi bir işi yapmaya veya 

yapmamaya zorlamak amacı taşıyan bir olayda, bir sivili ya da silâhlı çatışmaya 

doğrudan katılmayan herhangi bir kişiyi öldürmeye veya ağır şekilde yaralamaya 

yönelik olan veya sözleşme ekinde yer alan dokuz terör sözleşmesi tarafından suç 

sayılan eylemlerin tümüyle veya kısmen gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle 

veya kullanılacağını bilerek doğrudan veya dolaylı olarak yasa dışı bir şekilde fon 

sağlanması veya toplanması” olarak tanımlanmaktadır. New York Sözleşmesi ile 

sözleşmeye taraf olan devletlerin (Üstün, 2008: 22); 

• Kendi iç hukukunda terörün finansmanını suç sayması, 

• Teröre yönelik amaçlar için tahsis edilen veya kullanılan fonların; tespitini, 

teşhisini, el konulmasını veya dondurulmasını sağlaması, 

• Terörün finansmanı suçuna karışan şüphelileri ya kendi iç hukukuna göre 

kovuşturmaya tabi tutması ya da ilgili ülkeye iade etmesi, 

• Suçluların soruşturma ve kovuşturmalarında diğer ülkelerle işbirliği yapılması, 

• Finansal kuruluşların terörün finansmanına ilişkin fon akışını tespit etmesini, 
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engellemesini ve durdurmasını sağlayacak tedbirler alması öngörülmüştür. 

2.2.1.3. Palermo Sözleşmesi 

“Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi”; Viyana ve Strazburg 

Sözleşmeleri’ndeki yöntem gibi kara para aklamanın önlenmesi ve cezalandırılmasına, 

ayrıca el koyma ve müsadere kararlarının yabancı bir ülkede infazına ilişkin çeşitli 

hükümler içermektedir. Bu sözleşme Türkiye tarafından 13 Aralık 2000 tarihinde 

imzalanmış, 30 Ocak 2003 tarih ve 4800 sayılı kanunla da onaylanmıştır. Birleşmiş 

Milletlere üye 124 üye ülke tarafından 2000 yılında Palermo’da imzalanmıştır. Bu 

yüzden Palermo Sözleşmesi diye de anılmaktadır (Aydın, 2008: 211-212). 

Sözleşme suç olarak dört ayrı eylemi öngörmektedir. Örgütlü bir suç grubuna 

üye olma, kara para aklama, yolsuzluk ve adaletin engellenmesi. Sözleşmede örgütlü 

suç grubunun tanımı yapılmış, suçluların iadesi, karşılıklı adli ve idari yardım, ortak 

soruşturmaların nasıl yapılacağı, özel soruşturma yöntemlerinin neler olduğu, tanıkların 

korunması, mağdurlara yardım ve koruma sağlanması, örgütlü suçların mahiyetine 

ilişkin bilgilerin toplanması, değişimi ve analizi, eğitim ve teknik yardım konularında 

düzenlemeler yapılmıştır (Ergül, 2004).  

2.2.2. Avrupa Birliği 

 Kuruluşu itibariyle sadece ekonomik bir birliktelik olarak düşünülen fakat daha 

sonra siyasi ve yönetsel bir birliktelik halini alan Avrupa Birliği, özellikle birlik 

bünyesinde oluşturulacak ortak pazarın tamamlanmasını olumsuz yönde 

engelleyebilecek eylemlerin gelişmesine sebep olacağı düşüncesiyle kara para aklama 

konusunda çeşitli önlemler almış ve çalışmalar yapmıştır. Söz konusu bu çalışmalarla 

özellikle kara para aklayıcıların serbest dolaşımdan yararlanarak yasa dışı gelirlerinin 

kaynağını gizlemek ve değiştirmek yönünde daha elverişli bir ortamın oluşturulmasının 

önüne geçebilmeyi amaçlamıştır. AB tarafından kara paranın aklanması ile mücadele 

için yapılan başlıca çalışmalara aşağıda yer verilmiştir. 

2.2.2.1. 91/308/EEC Sayılı Direktif 

Avrupa Birliğinin aklama ile mücadele kapsamındaki 10 Haziran 1991 tarihli 

“Mali Sistemin Kara Para Aklama Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesi” hakkında 

91/308 sayılı Avrupa Birliği Konseyi  (The Council of the European Union) Direktifi, 
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mali sistemin aklamada araç olarak kullanılmasını engellemeyi amaçlamakta, bunu 

yaparken aynı zamanda sermaye akışını ve mali hizmetleri sınırlamamayı da 

öngörmektedir. Direktifte yer alan öncül suçlar 1988 tarihli BM Viyana Sözleşmesinde 

yer alan uyuşturucu suçlarına paralel şekilde düzenlenmiştir. Direktifte önleyici 

tedbirler kapsamında (Aykın, 2010: 126-127); 

• Mali kuruluşların müşterilerinin kimliklerini tespit etmeleri, 

• Kimlik tespitine konu iş ve işlemlere ilişkin kayıtları saklamaları, 

• Aklama şüphesinin bulunduğu durumlarda işlem yapmaktan kaçınma ve 

bunu yetkili birimlere raporlamaları, 

• Mali kuruluşun aklamada araç olarak kullanılmasını engelleme amacına 

yönelik olarak iç kontrol sistemi geliştirmeleri, 

• Mali kuruluşların çalışanlarını aklama ile mücadele konusunda 

bilgilendirmeleri hususlarına yer verilmiştir. 

Bu direktif ile birlikte uyuşturucu madde ticareti ve diğer suçlarla elde edilen 

kazançların aklanması yasaklanarak kara paranın aklanması eyleminin üye ülkelerin 

mevzuatlarında suç olarak kabul edilmesi ve bu suça ilişkin çeşitli cezaların 

belirlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu direktif ile özellikle müşterinin kimlik 

bilgilerinin tespit edilmesi ve şüpheli mali eylemlerin yargı makamlarına intikal 

ettirilmesi noktalarının ön plana çıkartılmaktadır (Akar, 1997: 31). 

Direktif, mali kurumlara özellikle hesap açılması ve kiralık kasa hizmetleri 

sunulması, tek ya da birbirine bağlantılı işlemler sırasında söz konusu işlemlerin 15.000 

Euro’yu aşması durumunda müşteri kimlik tespiti yapmak ve kayıtları saklama ile 

karapara aklama ile mücadele programları oluşturmaları yükümlülüğü getirmektedir. En 

önemlisi gerektiğinde banka gizliliği kuralının askıya alınması ve herhangi bir karapara 

aklama şüphesinin varlığı halinde bunun derhal yetkili birimlere bildirilmesi 

yükümlülüğü getirmesidir (Yılmaz, 2006: 101). 
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2.2.2.2. 2001/97/EC Sayılı Direktif 

2001/97/EEC Sayılı Direktif 19 Kasım 2001 tarihinde onaylanan Finansal 

Sistemin Karapara Aklama Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine Dair 91/308 sayılı 

Direktifi değiştiren bir direktiftir. Direktifle getirilen en önemli değişikliklerden birisi 

kara para aklama ile mücadele kapsamındaki öncül suçlar, uyuşturucu suçlarının yanı 

sıra, organize suçlar, yolsuzluk suçları, sahtecilik, üye devletin ceza hukukunda ağır 

hapse neden olabilecek suçları da kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasıdır. Diğer bir 

yenilik ise direktifin kara para ile mücadele kapsamında getirilen önleyici tedbirlere 

ilişkin yükümlülüklerin; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, denetçiler, 

muhasebeciler, mali müşavirler, belirli faaliyetleri çerçevesinde noterler ve bağımsız 

hukuk mesleği ile uğraşanlar, emlakçiler kumarhaneler ve 15.000 Euro’nun üzerinde 

nakit işlem gerçekleştiren değerli taş, maden, sanat eseri ticareti ve müzayedecilik işi ile 

uğraşanların tümü için geçerli hale getirilmesidir (Aykın, 2010: 127). 

2.2.2.3. 2005/60/EC Sayılı Direktif 

 Avrupa Komisyonu’nun 26 Ekim 2005’de kabul ettiği “Finansal Sistemin 

Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine 

Dair 2005/60/EC Sayılı Direktif” ile üye ülkelerin kara para aklamanın ve terörün 

finansmanının yasaklanması yönünde gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiği 

belirtilmektedir. Söz konusu direktif (Üstün, 2008:  24); 

• 2002/475/JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararında belirlenen suçları, 

• 1988 sayılı BM Viyana Sözleşmesi’nde belirlenen uyuşturucu suçlarını, 

• Dolandırıcılık ve yolsuzluk suçlarını, 

• Hürriyeti bağlayıcı ceza üst sınırı bir yıldan fazla veya ceza alt sınırı altı aydan 

fazla olan suçları, öncül suç olarak kabul etmektedir.  

Direktifin getirdiği en büyük yeniliklerden biri, direktifte sayılan bütün önleyici 

tedbirlerin terörizmin finansmanını da kapsayacak şekilde genişletilmesidir. Yine 

direktifle gelen diğer bir yenilik, “müşterini tanı – müşteri özen  (Customer Due 

Dilligence-CDD)” ilkesinin ilk defa düzenlenmesi olmuştur. Müşteri özen ilkesi; 

müşterinin kimlik tespiti ve kimlik teyidi, müşterinin iş bilgilerinin temini, müşterinin 

risk bakımından sürekli takip edilmesi hususlarını kapsamalıdır (Dönmez, 2010: 74). 
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2.2.3. Avrupa Konseyi  (AK) 
Avrupa Konseyi'nin AB ile karıştırılmasının en önemli sebebi olan Avrupa 

bayrağı, esasında Avrupa Konseyi'ne aittir. AB, Avrupa Konseyi'nin izniyle aynı 

Avrupa bayrağını kullanmaktadır. Bu bilgiler söz konusu konsey ile ilgili olarak 

insanların kafasındaki karışıklığın giderilmesinin gerekli olduğu düşüncesinden 

hareketle verilmiştir. Avrupa Konseyi yukarıda da ifade edildiği gibi insan hakları, 

demokrasi ve hukukun üstünlüğünün savunulması amacıyla kurulmuştur. Bu amaç 

doğrultusunda da insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne aykırı bir eylem olarak 

gördüğü kara para aklama ile ilgili olarak da çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Avrupa Konseyi’nin yukarıda sözü edilen konularda yapmış olduğu bu 

çalışmaların önemli olanlarına aşağıda yer verilmiştir. 

2.2.3.1. R  (80) 10 Sayılı Tavsiye Kararı 

Avrupa Konseyi’ne üye devletlerde kara paranın aklanmasının önlenmesi 

amacıyla, 27 Haziran 1980 tarihinde kabul edilen “Suç Kaynaklı Paranın Saklanması ve 

Transferlerine İlişkin Tedbirler Hakkındaki R  (80) 10 Sayılı Tavsiye Kararı” ile kara 

paranın aklanması ilk kez Avrupa Konseyi bünyesinde gündeme getirilmiş ve 

uluslararası bir kavram haline gelerek inceleme konusu yapılmıştır. Söz konusu tavsiye 

kararı, kara paranın aklanmasının önlenmesi konusunda yapılan ilk uluslararası 

girişimlerden olması nedeniyle önemli bir yere sahiptir (EGM KOM, 2001:  179). 

Avrupa Konseyi tarafından, kaçırma, soygun gibi suçların Avrupa ülkelerinde 

artış göstermesi dikkate alınarak bu suçlardan elde edilen gelirlerin bir Avrupa 

ülkesinden diğerine aktarılması ve ekonomik kaçakçılığın mali alanlarda ortaya 

çıkardığı sorunlarla ilgili olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu bünyesinde 1986 yılı 

itibari ile başlatılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır (Öztürk, 2003:  159). Suç 

teşkil eden eylemlerin artması ile uluslararası boyutta kara paranın aklanmasının 

yaygınlaşacağı göz önünde bulundurularak, kara paranın aklanmasında bankacılık 

sisteminin önemli bir önleyici rol üstleneceği ve bankalarla işbirliği yapılmak suretiyle 

suç oranının azaltılabileceği düşünülmüştür (Yılmaz, 2006:  85). 

Genel olarak ifade etmek gerekirse Avrupa Konseyi; kara paranın aklanmasının 

önlenmesine yönelik ilk çalışması olan R  (80) 10 sayılı karar ile daha çok bankalar 
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üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede bankaların kara paranın aklanmasında 

kullanılmasının engellenmesine yönelik önlemleri dile getirerek, üye ülkelerin bu 

konuda gerekli düzenlemeleri yapmaları tavsiye edilmiştir. 

2.2.3.2. 141 Sayılı AK Sözleşmesi  (Strazburg Sözleşmesi) 

Avrupa Konseyi’nin himayesinde 8 Kasım 1990’da Strazburg’da kabul edilen ve 

1 Eylül 1993 tarihinde yürürlüğe giren “Suç Gelirlerinin Aklanması Aranması, El 

Konulması ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi”; “Strazburg 

Sözleşmesi” olarak da adlandırılmaktadır ve sözleşme karar sayısı 141 olduğu için 141 

Sayılı AK Sözleşmesi olarak da bilinmektedir. Strazburg Sözleşmesi Temmuz 2004 

itibariyle 44 ülke tarafından imzalanmıştır. Türkiye ise bu sözleşmeyi 27 Eylül 2001’de 

imzalamış ve 16 Haziran 2004’de onaylanmıştır (MASAK, 2011c). 

Bu sözleşmeyle; bankaların sır saklama konusunda istisnalar getirmeleri, her 

türlü suçtan elde edilen gelirin kara para sayılması öngörülmektedir (EGM KOM, 2001: 

179). Sözleşmede suç oluşturan eylemlerden elde edilen kazançların aklanması, 

araştırılması, müsadere ve zaptına ilişkin konuları ele alan Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 

uyuşturucu madde kaçakçılığının mali alanlarda ortaya çıkardığı sorunlarla ilgili olarak 

Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu bünyesinde 1986 itibariyle başlatılan çalışmaların bir 

neticesi olarak görülmektedir (Öztürk, 2003: 162). 

Sözleşmenin kaynağında iki temel girişim bulunmaktadır. Bunlardan ilki Avrupa 

Konseyi Pompidou Grubu tarafından, özellikle Strazburg'da Kasım 1983’de ve Mart 

1985’de yapılan iki özel teknik konferans, diğer taraftan da Haziran 1986’da Oslo’da 

yapılan “Uyuşturucu Suiistimali ve Kaçakçılığının Cezaî Boyutları Hakkında Avrupa 

Adalet Bakanları Konferansı”nın ardından Adalet Bakanları “Suç Sorunları 

Komitesi”ne  (European Committee on Crime Problems - CDPC) konu hakkındaki BM 

çalışmalarını dikkate alarak, yasa dışı kaçakçılık gelirlerinin izlenmesi, dondurulması ve 

müsaderesi hakkında adlî ve polisiye makamlar arasında etkili bir uluslararası işbirliği 

temin etmek için uluslararası ölçüt ve kurallar oluşturmayı incelemesini tavsiye ettikleri 

bir karar almaları idi. Sözleşme tasarısı bu komite tarafından 1990 Nisan ve Ekim ayları 

arasında hazırlanmış Eylül 1990’da ise Bakanlar Komitesi, sözleşme tasarısını 

benimsemiş, ardından sözleşme 8 Kasım 1990'da imzaya açılmıştır. 
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Strazburg Sözleşmesinin ana konusunu “müsadere” kavramı oluşturmaktadır 

(Ergül, 2004).  Strazburg Sözleşmesi genel olarak ifade etmek gerekirse kara para 

aklamanın önlenmesine yönelik olup  (Üstün, 2008: 24); 

• Kara para aklamanın suç haline getirilmesini, 

• Suç gelirlerinin müsadere edilmesini ve 

• Kara para aklama ile mücadele kapsamında geniş kapsamlı uluslararası işbirliği 

ve adli yardımlaşmayı öngörmüştür. 

Söz konusu sözleşmenin Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Viyana 

Sözleşmesi’nden farklı olan yönü kara paranın aklanmasının önlenmesi yönünde daha 

katı kurallar ve daha geniş çözümler getirmiş olmasıdır. Bu durum sözleşmenin benzer 

nitelikler taşıyan Avrupa ülkelerine yönelik olarak hazırlanması ve sadece uyuşturucu 

madde kaçakçılığı değil aynı zamanda çok geniş bir suç perspektifinden elde edilen 

kazançlar bağlamında konuya yaklaşmış olmasından anlaşılabilmektedir (İpek, 2000: 

55).  

2.2.3.3. 198 Sayılı AK Sözleşmesi 

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan 16 Mayıs 2005 tarihinde imzaya açılan 

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Araştırılması, Zaptı ve Müsaderesi ile Terörizmin 

Finansmanı Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, 1990 tarihli Avrupa Konseyi 

Sözleşmesini  (141 Sayılı AK Sözleşmesi), terörizmin finansmanı ile mücadele 

tedbirlerini de içerecek şekilde genişletmiştir. Sözleşme taraf olan her devleti iki konuda 

uyarmakta ve çeşitli tedbirler almalarını talep etmektedir. Bunlar (Üstün, 2008: 25); 

• Sözleşmenin “Ulusal Seviyede Alınacak Tedbirler” başlıklı 3’üncü, 

“Uluslararası İşbirliği” başlıklı 4’üncü, “Mali İstihbarat Birimleri Arası İşbirliği“ 

başlıklı 5’inci bölümlerindeki hükümlerin terörün finansmanına da 

uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaları, 

• Terörün finansmanı için kullanılan veya kullanılmak üzere tahsis edilen mal 

varlığının veya terörün finansmanı suçundan elde edilen gelirin araştırılması, 

takibi, tespiti, dondurulması, el konulması ve müsaderesini sağlaması ve bu 

kapsamda en geniş biçimde uluslararası işbirliğini gerçekleştirmesini 

öngörmektedir. 
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2.2.4. Mali Eylem Görev Gücü  (FATF) 

Kara para aklanması ile mücadelede rol oynayan uluslararası kuruluşların ele 

alınmaya çalışılacağı bölümde detaylı bir şekilde ele alınacak olan söz konusu oluşum, 

Yediler Grubu  (G-7) olarak bilinen ülkeler tarafından 1989 yılında yapılan “15. Yıllık 

Ekonomik Zirve Toplantısı”nda kurulmuştur. Türkiye ise FATF’ye 24 Eylül 1991 

tarihinde üye olmuştur (Karaal, 2009: 10). Söz konusu oluşum kara para aklamanın 

önlenmesi ile ilgili olarak uluslararası boyutta çalışmalar yapmaktadır. Aşağıda 

FATF’ın temel nitelikleri ve yapmış olduğu çalışmalardan detaylı olarak söz edilecektir.  

2.2.4.1. FATF’ın Temel Özellikleri ve Faaliyetleri  

FATF; özellikle kara paranın aklanmasıyla mücadele edilmesi amacıyla ülkeler 

hakkında düzenlediği raporlar ve aldığı tavsiye kararları ve öneriler ile önemli 

çalışmalara imza atmıştır. Söz konusu tavsiye kararları kara paranın aklanmasını 

önlemede ulusal hukuk sisteminin geliştirilmesi, mali sistemin rolünün güçlendirilmesi, 

uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi başlıklarını taşımaktadır.  

FATF, üye ülkeleri  (Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, 

Fransa, Almanya, Yunanistan, Çin, Hong Kong, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, 

Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Singapur, İspanya, İsveç, 

Meksika, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, Arjantin, Brezilya, Kanada, Hindistan, 

ABD, Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti,  Kore Cumhuriyeti, Finlandiya  (Avrupa 

Komisyonu, Körfez İşbirliği Konseyi) kara paranın aklanmasını önlemeye yönelik 

FATF önerilerini uygulayıp uygulamadıkları yönünden incelemeye alınmakta ve 

inceleme neticesinde, ülkelerin kara paranın aklanmasını önlemeye yönelik tutumları 

hakkında raporlar hazırlanmaktadır (Yılmazer, 2010: 37). 

FATF, sözü edilen çalışmaları ile genel olarak her ülkenin daha fazla 

gecikmeden Viyana Sözleşmesi’ni tümüyle uygulama yolunda harekete geçmesi ve 

bunun için gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını talep etmektedir. Ayrıca, bankaların 

ve mali kuruluşların gizlilik yasalarının kara para aklanmasının önlenmesi amacıyla 

getirilen önerilerin uygulanmasını kısıtlamayacak ölçüde dikkate alınmasını 

istemektedir. Etkin bir kara para aklanmasını önleme programı, kara para aklanmasının 

soruşturulması, yasal takibatı ve ortadan kaldırılması hususlarında mümkün olduğunca 
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çok yönlü uluslararası işbirliğinin yapılması ve karşılıklı hukuki desteğin verilmesi 

yönünde vurgu yapmaktadır (Ergül, 2001: 114). 

FATF tarafından FATF'ye üye olmayan ülkelerle de işbirliği yapılarak, bu 

ülkelerin FATF önerilerini uygulamaları amaçlanmıştır. FATF, Ekim 2009’da Kore 

Cumhuriyeti’nin de katılımıyla 34 ülke ve iki bölgesel organizasyondan oluşmaktadır 

(FATF, 2011). 

2.2.4.2. FATF’ın 40 Tavsiyesi 

FATF tarafından, geçmişte gerek ulusal ve gerekse uluslararası girişimlerle 

ülkelerce taahhüt edilmiş olan kara paranın aklanmasında banka ve mali kurumların 

kullanılmasının önlenmesine ilişkin çalışmaların yapılması ve bu konudaki işbirliği 

neticelerinin değerlendirilmesi, gerektiği takdirde kara para karşısında mali sistemin 

korunması ve bunun için kanuni ve düzenleyici sistemlerin kabulü ile ülkeler arasında 

çok taraflı hukuki yardımların sağlanması amaçlanmıştır (Myers, 2001: 9). 

FATF özellikle kara paranın aklanmasıyla mücadele edilmesi amacıyla ülkeler 

hakkında düzenlediği raporlar ve aldığı “40 Tavsiye”  başlıklı öneriler ile ön plana 

çıkmaktadır. FATF’ın 1990 yılında kara paranın aklanmasını önlemek amacıyla üye 

ülkelerce uyulması gereken standartları belirleyen tavsiye kararları yayınlamış; ilk 

olarak 1996 yılında daha sonra terörün finansmanı ile mücadeleyi de içerecek şekilde 

2003 yılında revize edilen bu tavsiye kararları temel olarak 4 ana başlık altında 40 adet 

tavsiyeden oluşmaktadır (Karaal, 2009: 10).  

FATF’nin hazırlamış olduğu 40 tavsiyesini oluşturan başlıklar şunlardır; 

•   Yasal sistemler; kara para aklama suçunun kapsamı, geçici tedbirler ve müsadere   

(Tavsiye 1-3), 

•   Finansal kuruluşlarca ve finansal olmayan mesleklerce alınması gereken tedbirler  

(Tavsiye 4-25), 

•   Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için kurumsal ve diğer 

tedbirler  (Tavsiye 26-34), 

•   Uluslararası işbirliğidir  (Tavsiye 35-40). 

FATF’nin hazırlamış olduğu 40 tavsiyesi aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 
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Tablo 2. 1: FATF’ın 40 Tavsiyesi 
 

Tavsiye 1 Kara para aklama suçunun Viyana ve Palermo Sözleşmeleri'ndeki aklama suçu tanımlarına uygun 
olması, öncül suçların eşik, liste veya karma yöntemlerle tespit edilmesi. 

Tavsiye 2 Kara para aklama suçunun manevi unsurunun Viyana ve Palermo Sözleşmeleri'ndeki standartlara 
uygun olması ve tüzel kişilerin de cezai, hukuki veya idari sorumluluğa tabi tutulması. 

Tavsiye 3 
Müsadere konusunda Viyana ve Palermo Sözleşmeleri'nde belirlenen benzer tedbirlerin 
uygulanması, iç hukukun imkanları doğrultusunda mahkûmiyet olmaksızın da müsadere 
yapılabilmesi. 

Tavsiye 4 Finansal kuruluşların gizlilik yasalarının, tavsiyelerin uygulanmasına engel teşkil etmemesi. 
Tavsiye 5 Mali kuruluşların isimsiz hesap açmaması, müşterini tanı  (CDD) tedbirlerini uygulaması. 
Tavsiye 6 Siyasi nüfuz sahibi kişiler  (PEPs) için özel dikkat gösterilmesi. 
Tavsiye 7 Muhabir bankacılık işlemlerinde dikkat edilecek hususlar. 
Tavsiye 8 Yeni gelişen teknolojilerin kara para aklamada kullanılmasına dikkat edilmesi. 
Tavsiye 9 Müşterini tanı tedbirlerinin uygulanmasında aracılara veya üçüncü kişilere güven. 

Tavsiye 10 Kayıtların 5 yıl süreyle saklanması ve yetkililere ibrazı. 

Tavsiye 11 Finansal kuruluşların görünürde belli bir ekonomik amacı olmayan karışık ve normal gözükmeyen 
işlemlere özel dikkat göstermeleri. 

Tavsiye 12 
5, 6, 8, 9, 10 ve 11’inci tavsiyelerde öngörülen hususların kumarhaneler, emlakçılar, değerli 
maden ve taş tacirleri, avukatlar, noterler ve muhasebeciler ile şirket hizmeti sağlayanlara da 
uygulanması. 

Tavsiye 13 Finansal kuruluşlar için şüpheli işlem bildiriminde bulunma zorunluluğunun getirilmesi. 

Tavsiye 14 
Şüpheli işlem bildiriminde bulunan finansal kuruluşları hukuki ve cezai sorumluluktan muaf tutan 
yasal hükümler getirilmesi ve şüpheli işlemlerin bildirimleri ile ilgili bilgilerin ifşa edilmesinin 
yasaklanması. 

Tavsiye 15 Finans kuruluşlarının, politika, prosedür, kontrol, eğitim ve denetim programları hazırlamaları. 

Tavsiye 16 13, 15 ve 21’inci tavsiyelerde öngörülen hususların değerli maden ve taş tacirleri, avukatlar, 
noterler ve muhasebeciler ve “trustlar” ile şirket hizmeti sağlayanlara da uygulanması. 

Tavsiye 17 Tavsiyelerde öngörülen hususları uygulamayan gerçek ve tüzel kişilerin caydırıcı yaptırımlara tabi 
tutulması. 

Tavsiye 18 Paravan bankalarla iş ve işlem yapılmaması. 

Tavsiye 19 Belirli miktarın üzerindeki nakit işlemlerin periyodik olarak bildirilmesini sağlayacak bir sistem 
kurulması. 

Tavsiye 20 Tavsiye hükümlerinin finansal olmayan kuruluşlar dışındaki iş ve meslek sahiplerine de 
uygulanması. 

Tavsiye 21 Tavsiyeleri uygulamayan ülkelerle olan iş ve işlemlerde özel dikkat gösterilmesi. 
Tavsiye 22 Düzenlemelerin, finansal kuruluşların özellikle yurtdışı şube ve acentelerine uygulanması. 
Tavsiye 23 Mali kuruluşların yeterli düzenleme ve denetimlere tabi olması. 

Tavsiye 24 
Kumarhanelerin kapsamlı bir düzenleyici ve denetleyici rejime, diğer mali olmayan kuruluşların 
da etkin bir 
gözetim sistemine tabi olması. 

Tavsiye 25 Finansal kuruluşlara kılavuz ve geri bildirim sağlanması. 
Tavsiye 26 Mali istihbarat birimi kurulması. 
Tavsiye 27 Kontrollü teslimat gibi özel inceleme ve soruşturma tekniklerinin uygulanması. 

Tavsiye 28 Yetkili makamların, soruşturmalarında delil ve bilgi elde etme ve gerektiğinde arama yetkisi 
olması. 

Tavsiye 29 Gözetim ve denetim yetkisi olanların bu gözetim ve denetimi yerine getirecek yeterli yasal güce 
sahip olması. 

Tavsiye 30 Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yer alan birimlerin yeterli finansal 
kaynağa, personele ve teknik donanıma sahip olması. 

Tavsiye 31 Politika üretenler, yasa uygulama birimleri ve denetim birimleri arasında işbirliği ve koordinasyon 
bulunması. 
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Tavsiye 32 ŞİB, soruşturma, dondurma, zapt ve müsadere konularında istatistikler çıkarılması. 

Tavsiye 33 Kara para aklayıcıların, tüzel kişileri yasadışı amaçla kullanmalarını engelleyecek tedbirler 
alınması. 

Tavsiye 34 “Trust” sözleşmelerine dikkat edilmesi. 
Tavsiye 35 Viyana, Palermo ve New York Sözleşmelerinin tam uygulanması. 

Tavsiye 36 Kara para aklama ve terörizmin finansmanında hızlı, etkin ve yapıcı karşılıklı adli yardımlaşma 
sağlanması. 

Tavsiye 37 “Dual criminality” prensibi olmasa bile adli yardımlaşma yollarının aranması. 

Tavsiye 38 Kara para aklama ile ilgili malvarlığının tespiti, dondurulması, zaptı ve müsaderesi ile ilgili 
yabancı ülke taleplerine cevap verilmesi. 

Tavsiye 39 Kara para aklama suçunun, suçluların iadesine konu olan bir suç olması. 
Tavsiye 40 Yabancı muadil birimlerle idari işbirliği yapılması. 

Kaynak:  Oktay ÜSTÜN:  “Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı İle Mücadelede Uluslararası 

Girişimler ve Araçlara Toplu Bakış”, Bankacılar Dergisi, 1999:  28. 

2.2.4.3. FATF’ın 9 Özel Tavsiyesi 

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen saldırıdan sonra, 29-30 Ekim 

2001 tarihlerinde Washington’da yapılan FATF olağanüstü toplantısında, FATF’ın kara 

para aklama ile mücadele misyonuna terörizmin finansmanın önlenmesi de eklenmiş ve 

bu amaçla terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda hazırlanan 8 özel tavsiye 

yayınlanmıştır. Daha sonra nakdin, yolcu beraberinde sınırlardan geçirilmesinin 

terörizmin finansmanı ile mücadelede dikkate alınması gereken önemli bir husus olduğu 

görüşünden hareket eden FATF, 22 Ekim 2004 tarihindeki genel kurul toplantısında 

nakit taşıyıcılar hakkındaki  (cash couriers) 9 özel tavsiyeyi kabul etmiştir. Böylece 

FATF’ın terörizmin finansmanı ile mücadeleye yönelik olarak yayınladığı özel 

tavsiyelerin sayısı 9 olmuştur (Karaal, 2009: 10;Üstün, 2008: 26).  

Kara paranın aklanmasını önlemeye yönelik söz konusu tavsiye kararları, her 

ülkenin daha fazla gecikmeden Viyana Sözleşmesi’ni tümüyle uygulama yolunda 

harekete geçmesi ve bunun için gerekli yasal düzenlemeleri yapması; bankaların ve mali 

kuruluşların gizlilik yasalarının, kara para aklanmasının önlenmesi amacıyla getirilen 

önerilerin uygulanmasını kısıtlamayacak ölçüde dikkate alınmasını; etkin bir kara para 

aklanmasını önleme programı, kara para aklanmasının soruşturulması, yasal takibatı ve 

ortadan kaldırılması hususlarında mümkün olduğunca çok yönlü işbirliğinin yapılması 

ve karşılıklı hukuki desteğin verilmesine büyük önem vermektedir (Ergül, 2001: 114). 

FATF’nin hazırlamış olduğu 9 özel tavsiyesi aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 
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Tablo 2. 2:  FATF'ın 9 Özel Tavsiyesi 

Özel Tavsiye 1 BM Belgelerinin Onaylanması ve Yürürlüğe Konulması 

Özel Tavsiye 2 Terörizmin, Terörist Eylemlerin ve Terör Örgütlerinin Finansmanının 
Suç Haline Getirilmesi 

Özel Tavsiye 3 Terörist Malvarlıklarının Dondurulması ve Müsaderesi 

Özel Tavsiye 4 Terörizmle İlgili Şüpheli İşlem Bildirimi 

Özel Tavsiye 5 Uluslararası İşbirliği 

Özel Tavsiye 6 Alternatif Havale Yöntemleri 

Özel Tavsiye 7 Elektronik Fon Transferi 

Özel Tavsiye 8 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 

Özel Tavsiye 9 Nakit Taşıyıcılar  (Kuryeler Aracılığı İle Para Nakli) 

Kaynak:  Oktay ÜSTÜN:  “ Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı İle Mücadelede Uluslararası     

Girişimler ve Araçlara Toplu Bakış”, Bankacılar Dergisi, 1999:  28. 

FATF’a göre kara para aklama, finansal yapı ve yasal düzenleme eksikliklerden 

yararlanmakta ve uluslararası alanda ülkeler arası işbirliğinin yeterli olmamasından 

destek almaktadır (Masciandaro, 2004: 3). Bu nedenlerden dolayı kara para aklama ile 

mücadelede dört ayrı unsur önem arz etmektedir. Bunlar (Enhancing Contributions To 

Combating Money Laundering:  Policy Paper,2001: 10); 

• Gizli banka hesapları yasayla kaldırılmalıdır, 

• Müşterini tanı ilkesi gereği yapılan işlemler ilerletilmeli ve ilkeye işlerlik 

sağlanmalıdır, 

• Müşteri hakkında yapılan soruşturma bilgileri gizli kalmalıdır, 

• Kara para aklama ile mücadele konusunda yeni yasalar çıkartılmalıdır. 

2.2.4.4. NCCT  (İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgeler) Listesi 

FATF tarafından, kendisine üye olan ve olmayan ülkelerin kara para aklama ile 

mücadelesine ilişkin rejimlerini değerlendirmek üzere, 40 Tavsiye ile uyumlu 25 Kıstas 

belirlenmiş olup, her yıl haziran ayında bu kıstasa dayanarak “İşbirliği Yapmayan Ülke 

ve Bölgeler” listesi yayınlanmaktadır. 21. Tavsiye’de; mali kuruluşların, FATF 

tavsiyelerini uygulamayan ya da eksik uygulayan ülkelerle girecekleri iş ilişkilerine ve 

işlemlere özel dikkat göstermeleri istenmektedir. Ekim 2006 itibariyle Myanmar'ın da 

listeden çıkarılmasıyla NCCT listesinde şu an itibariyle herhangi bir ülke 

bulunmamaktadır (FATF, 2007a: 4-7, MASAK, 2011b). 
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2.2.4.5. AML/CFT Metodolojisi 

FATF tarafından 2004 yılında, FATF ve FATF benzeri bölgesel kuruluşların  

(FSRBs) karşılıklı değerlendirmelerinde ortaya çıkan tecrübeler ile IMF ve Dünya 

Bankası’nın  (World Bank - WB) Mali Sektör Değerlendirme Programı  (FSAP) 

çerçevesinde edinilen bilgilerden de yararlanarak tavsiyeleri temel alan kriterlerden 

oluşan bir metodoloji belgesi hazırlanmıştır. FATF’ın üçüncü tur ülke 

değerlendirmeleri, “Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele 

Standartlarına Uyum Değerlendirmesi Metodolojisi”  (Methodology for Assesing 

Compliance with Anti Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism 

Standarts; AML/CFT) başlığı altında yayınlanan bu metodolojide yer alan kriterler esas 

alınarak yapılmaktadır (Üstün, 2008: 29). 

Değerlendirmeler sonucunda ilgili ülke hakkında raporlar hazırlanmakta ve 

FATF bünyesinde yayınlanmaktadır. Hazırlanılan raporlarda üye ülke kriterlere 

uyumsuz bulunursa, FATF başkanınca bir mektup gönderilerek durumun düzeltilmesi 

istenilebileceği gibi düzeyde temsilciler gönderilerek gerekli toplantılarda 

yapılabilmektedir. Uyum sağlanılamazsa ilgili ülke 40 tavsiye kararında 21. tavsiyeye 

göre yaptırımlara tabi tutulabilmektedir. Yaptırım olarak İlgili ülke mevzuatını 

tavsiyelere uyumlaştırıncaya kadar FATF ‘le olan ilişkileri askıya alınabileceği gibi 

veya FATF ‘e olan üyeliğine son verilebilmektedir (Demir, 2007: 145). 

2.2.5. Diğer Kuruluşlar ve Belgeler 

 Kara para aklama ile ilgili olarak yukarıda sözü edilen temel bazı kurum ve 

kuruluşların dışında kurulmuş çeşitli kuruluşların da varlığı söz konusudur. Bunların 

arasında en önemlileri; Interpol, Europol, Egmont Grubu, Karayipler Mali Eylem Görev 

Gücü vb. kurum ve kuruluşlar yer almaktadır. Aşağıda bu kurum ve kuruluşların kara 

para aklamanın önlenmesi için yapmış oldukları çalışmalara ve imza altına alınmış 

çeşitli belgelere kısaca yer verilecektir. 

2.2.5.1. Interpol 

187 ülkenin üyesi olduğu Interpol dünyanın en geniş uluslararası polis 

örgütüdür. 1923 yılında oluşturulan Interpol, sınır ötesi polis işbirliği, desteği ile 

uluslararası suçla mücadele ve önleme görevi bulunan tüm örgütler, otoriteler ve 
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servislerle yardımlaşmaktadır. Interpol’ün bir önemli özelliği herhangi bir diplomatik 

ilişki bulunmayan ülkeler arasında dahi uluslararası polis işbirliğini kolaylaştırmayı 

amaçlamasıdır. Bu kapsamda, özellikle sınır aşan bir nitelik arz eden aklama suçu ile 

mücadele Interpol’ün ilgi alanına giren suçlar arasında bulunmaktadır. Arananlar 

listesinde aklama suçundan aranan kişiler de yer almaktadır (Aykın, 2010: 133). 

Interpol bünyesinde oluşturulan ve kara paranın aklanmasının önlenmesine 

yönelik çalışmalar yapan ve işbirliği faaliyetlerini yürütmekte olan FOBAC  (Funds 

Derived From Crime - Suçtan Elde Edilen Fonlar) isimli grup, kara para aklama suçunu 

işleyenlerin yakalanması, gelirlerinin dondurulması, mal varlıklarının müsadere 

edilmesi ve ilgili kayıtların beş yıl süreyle saklanmasına ilişkin tavsiyelerde 

bulunmaktadır (Akar, 1997:  33). 

1995 yılı Kasım ayında Interpol Genel Kurulunun 64. toplantısında Karapara 

Karşıtı Deklarasyon yayınlanmıştır. Deklarasyonda temel olarak; kanun dışı 

faaliyetlerden türetilen geliri bilerek aklayan kişilerin kovuşturulmasını sağlanması; 

kanun dışı faaliyetlerden elde edilen para, mal ve değerin araştırılması, tespit edilmesi, 

müsadere edilmesi için ilgili mercilerin yetkili kılınması; banka ve banka dışı 

kuruluşların yetkili mercilere şüpheli ve nakit işlem bildiriminde bulunmalarını 

gerektiren düzenlemelerin çıkarılması konularında hükümler bulunmaktadır (Yılmazer, 

2010: 43).  

2.2.5.2. Europol 

Gerek kara paranın aklanmasının önlenmesi ile doğrudan ilişkili bir 

sorumluluğunun bulunması gerekse kara paraya kaynaklık eden suçlarla 

görevlendirilmiş olması, Europol’ü konumuz açısından Avrupa Birliği ülkeleri 

boyutunda değinilmesi gereken bir kurum haline getirmiştir. 

1992 yılında Avrupa Birliği Maastricht Sözleşmesi ile kurulan ve merkezi 

Hollanda’nın La Hey kentinde bulunan Europol, Avrupa’nın ulusal polis teşkilatlarını 

sınır ötesi organize suç örgütleriyle mücadelede koordine eden ve ulusal polis 

teşkilatları arasında bilgi alışverişini destekleyen bir kurum olarak teşekkül edilmiştir. 

Europol’ün görevleri arasında uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, insan ticareti, göçmen 

kaçakçılığı, oto kaçakçılığı, kimyasal ve nükleer madde kaçakçılığı, kalpazanlık, çocuk 
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pornografisi, terörizm ve kara paranın aklanmasının önlenmesi gibi suçlar yer 

almaktadır (İpek, 2000:  64).  

2.2.5.3. Egmont Grubu 

9 Haziran1995 tarihinde Brüksel Egmont Sarayı’nda ABD ve Belçika’nın kara 

para aklama ile mücadelede sorumlu mali istihbarat birimleri olan FinCEN ve CTIF 

kurumlarının girişimleri ile 24 ülkede sekiz uluslararası örgütün veritabanlarının 

birleştirilmesi ile oluşturulmuş ve söz konusu saraydan dolayı gruba Egmont Grubu adı 

verilmiştir. Tüm dünyanın kara para aklamayla mücadele kuruluşlarını ve mali istihbarat 

birimlerini bünyesinde barındıran söz konusu grup, bünyesinde barındırdığı “Mevzuat 

Çalışma Grubu”, “Teknoloji Grubu” ile “Geliştirme Çalışma Grubu ve Eğitim Çalışma 

Grubu” ile kara para aklayıcıların uluslararası bir yapı haline dönüşmesine verilen 

önemli bir cevap olarak görülmektedir (Ergül, 2005a: 119-120). 

Egmont Grubu literatüre, mali istihbarat birimi  (FIU) tanımı getirmiş ve mali 

istihbarat birimleri arasındaki bilgi değişim esaslarını düzenlemiştir. Gruba üye ülkeler 

arasında istihbarat temelli bilgi değişimi “Egmont Secure Web” aracılığı ile 

yapılmaktadır. Egmont, suç gelirlerinin aklanması ile birlikte terörizmin finansmanı ile 

mücadelede mali istihbarat birimlerinin rolünü yansıtmak amacıyla 2004 yılında 

değiştirilen mali istihbarat birimi tanımını onaylamıştır. Bu tanıma göre mali istihbarat 

birimi; şüpheli suç gelirleri ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal bilgileri veya 

kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla ulusal mevzuat ve 

düzenlemelerin gerekli kıldığı diğer bilgileri alan, analiz eden ve onları yasa uygulama 

birimlerine ve kovuşturmaya intikal ettiren ulusal bir merkezi birimdir (Üstün, 2008: 

35). 

Ülkemizin mali istihbarat birimi olan ve ilerleyen bölümlerde detaylı olarak yer 

verilecek olan MASAK  (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Haziran 1998’de Egmont 

Grubu’na üye olmuştur (MASAK, 2011c). 2008 yılı itibariyle Egmont Grubu’na üye 

108 ülke vardır ve Egmont Grubu toplantılarına üye ülkelerin varsa mali istihbarat 

birimleri; bulunmuyorsa bunları temsil eden diğer kurumlarından temsilciler 

katılmaktadır. Egmont Grubu genel kurulunca toplantıya çağrılan diğer kişi veya 

kurumlar toplantıya gözlemci sıfatıyla katılmaktadır (Güner, 2003: 321). 
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2.2.5.4. Yolsuzluk Karşıtı Ağ  (ACN) 

1998 yılı içerisinde Doğu Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği ülkeleri odaklı olarak 

kurulan ve kamu sektöründeki yozlaşmanın azaltılması ile ilgilenen tarafların 

yolsuzlukla mücadele programları hakkında bilgi değişiminde bulunabileceği Yolsuzluk 

Karşıtı Ağ  (Anti-Corruption Network); bölgesel, ulusal ve yarı ulusal girişimlerin 

işbirliği içerisine girebileceği bir forum olarak tanımlanmaktadır. İlgili uluslararası 

araçların uygulanması için destek sağlanması, yolsuzluk karşıtı programlar için yardım 

sağlayan ulusal ve uluslararası örgütler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi ve 

önerilerde bulunulması gibi amaçlar doğrultusunda hareket ederek kara para 

aklanmasının önlenmesine yönelik olarak yürütülen küresel mücadeleye dolaylı olarak 

destek vermektedir (Çelik, 2000: 168-172). 

2.2.5.5. Karayipler Mali Eylem Görev Gücü  (CFATF) 

Haziran 1990’da Aruba’da Karayip ülkelerinin katılımıyla yapılan toplantının 

sonucundan FATF gibi kararlar çıkmasa da  FATF’ın 40 tavsiye kararının 

benimsenmesi kararlaştırılmıştır. Daha sonra Karayip bölgesinde aklama ile mücadeleye 

yönelik 21 ayrı tavsiye kararı alınmış, bu tavsiye kararlarının 19’u 1992 yılında 

Jamaika’da yapılan toplantıda kabul edilmiştir. FATF üyelerinden ABD, Fransa, 

Kanada İngiltere, Hollanda gibi bölgede çıkarı olan ülkeler örgüte teknik ve finansal 

destek sağlamaktadırlar (İpek, 2000: 62). 

CFAFT, kara paranın aklanması sorununa bölgesel bir yaklaşımın teşvik 

edilmesini amaçlamakta, kara parayla mücadelede sorunların tanımlanması ve 

ilerlemenin güvence altına alınması için bir dizi değerlendirme çalışmaları ve 

girişimlerde bulunmaktadır. Ayrıca, teknik ve eğitim değerlendirmeleri ve üyelerine 

yardım çalışmalarını yürütmektedir  (Mavral, 2003:  163) 

2.2.5.6. Güney Amerika Mali Eylem Görev Gücü  (GAFISUD) 

Güney Amerika Mali Eylem Görev Gücü  (Financial Action Task Force on 

Money Laundering in South Africa - GAFISUD), 8 Aralık 2000 tarihinde kara para 

aklama ile mücadele amacıyla 9 Güney Amerika ülkesi temsilcisinin hazırladığı bir 

mutabakat muhtırası ile Cartagena’da  (Kolombiya) kurulmuş bölgesel bir FATF 

yapısıdır (Şahinler, 2006: 152).  
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GAFISUD mücadele kapsamına daha sonra terörizmin finansmanı ile 

mücadeleyi de dâhil etmiştir. Sekretarya merkezi Buenos Aires’de olan GAFISUD üyesi 

ülkeler; Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Paraguay, 

Peru, Uruguay. Amerikan Devletleri Organizasyonu  (OAS) ve Amerika Yasadışı 

Uyuşturucu Kontrol Komisyonu  (CICAD) kuruluşun danışman üyesidir. GAFISUD, 

2006 yılında da FATF’a imtiyazlı üye olmuştur (Üstün, 2008:  30). 

2.2.5.7. Uluslararası Şeffaflık Hareketi 

1993 yılında ulusal ve uluslararası yozlaşmaya karsı açılan savaşa ve bu konuda 

devletin artan sorumluluğuna dikkat çekmek amacıyla bir sivil öncelik olarak kurulan 

Uluslararası Şeffaflık Hareketi  (TI -Transparency International), amaçları 

doğrultusunda ülkeler bazında kısa adı CPI  (Corruption Perception Index) olan 

Yolsuzluk Anlayışı Endeksi diye bilinen bir indeks yayımlamakta ve kamu elindeki 

güçlerin özel çıkarlar için kötüye kullanılmasını bir anlamda afişe ederek kara para 

aklanmasının önlenmesine ilişkin çabalara dolaylı olarak destek vermektedir (Çelik, 

2000: 157). 

2.2.5.8. Amerika Kıtası Devletleri Örgütü 

 Amerika Kıtası Devletleri Örgütü  (OAS), Amerika kıtasında yer alan ülkeler 

arasında işbirliğini, barışı, güvenliği ve kalkınmayı arttırmaya yönelik çalışmalar yapan 

bir örgüt olarak, 1990 yılı içerisinde başta uyuşturucu suçları olmak üzere yasa dışı 

yollardan elde edilen gelirlerin kara para olarak kabul edilmesi, finansal sistemin bu 

amaçla kullanılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin alınması, sır saklama 

yükümlülüğünün bankalar bağlamında yeniden değerlendirilmesi ile şüpheli işlem 

bildirim sistemlerinin kurulması ve ülkeler arasında bu doğrultuda işbirliğinin 

geliştirilmesine ilişkin olarak bir dizi öneriyi kabul etmiştir (Akar, 1997: 32-33). 

OAS bünyesinde oluşturulan “CICAD”, 2 Aralık 1995 tarihinde kanun dışı 

faaliyetlerden elde edilen kara paranın aklanmasının engellenmesine yönelik olarak 

bakanlıklar düzeyinde aldığı kararları bir tebliğ şeklinde tüm dünyaya duyurmuştur. Bu 

tebliğe göre BM Viyana Sözleşmesi’nde yer alan hüküm ve tanımlara paralel olarak 

hükümetlerin (İpek, 2000:  62); 
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• Kara para aklanmasını suç kabul eden düzenlemeleri yapacaklar, 

• Kara paranın aklanmasını engellenmesini, kovuşturulmasını ve araştırılmasını 

kolaylaştıran önlemleri alacaklar, 

• Aklamayla ilgili ve görevli yetkili merciler arasında finansal ve ticari bilgilerin 

paylaşımını mümkün kılacak tedbirleri alacaklar, 

• Mevcut kara paranın aklanmasına karsı uluslararası düzenlemeleri kabul ederek 

gereklerini yerine getireceklerdir. 

2.2.5.9. Wolfsberg Grubu 

 Wolfsberg Grubu, 2000 yılında kara para aklamaya karşı çeşitli standartlar 

belirlemek amacıyla İsviçre’nin kuzeydoğusundaki Wolfsberg Şatosu’nda 12 özel 

bankanın bir araya gelerek oluşturduğu bir birliktir. Grubun üyesi olan bankalar; Banco 

Santander Central Hispano S.A., Bank of Tokyo- Mitsubishi Ltd, Barclays Bank, 

Citigroup, Credit Suisse Group, Deutche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan 

Chase, Societe Generale, UBS AG’dir (Wolfsberg Group, 2011). Grubun, kara para 

aklama ve terörün finansmanı ile ilgili olarak yayınladığı belgelerin kapsamı kısaca 

aşağıda sunulmuştur. Bu belgelerde yer alan (Üstün, 2008:  32-33); 

• Kara para aklamaya karşı özel bankacılık prensipleri, 

• Terörizmin finansmanının önlenmesine dair bildiri, 

• Kara para aklamaya karşı muhabir bankacılık prensipleri, 

• Kara para aklama riskinin yönetimi için risk temelli yaklaşım rehberi, 

• Yatırım fonları ve yatırım araçları için kara para aklama ile mücadele rehberi ile 

kara para aklamaya karşı program geliştirme konuları üzerinde durulmuştur. 

2.2.5.10. Menkul Kıymetler Komisyonları Uluslararası Örgütü 

Kısa adı IOSCO  (International Organization Of Securities Commissions) olan 

Menkul Kıymetler Komisyonları Uluslararası Örgütü finansal piyasaların güvenilir bir 

biçimde işlemesi amacıyla görev yapmaktadır. Söz konusu oluşum 1992 yılında 

Quebec’te yaptığı toplantısında kara paranın aklanması konulu raporu onaylamış, 

AB’nin Londra’daki 17. Yıllık Konferansı’nda ise üye ülkelerden menkul kıymetler ve 

vadeli işlemler piyasalarının para aklama amacıyla kullanılmasını önleyici tedbirler 

almasını isteyen bir karar benimsemiştir (İpek, 2000: 61). 
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2.2.5.11. Basel Komitesi İlkeleri 

Basel İlkeleri olarak bilinen düzenlemeler, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, 

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’nin 

oluşturduğu Onlar Grubu  (G-10) olarak bilinen sanayileşmiş ülkelerin bankacılık 

gözetim ve denetim makamları ile merkez bankası temsilcileri 12 Aralık 1988’de Basel 

Komitesi tarafından alınan kara paranın mali sistem aracılığıyla aklanmasını önlemeye 

yönelik prensip ilkelerdir (İpek, 2000: 53).  

 Basel ilkelerinin temel amacı, özellikle uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak 

üzere, diğer kanun dışı eylemlerden elde edilen kara paraların aklanmasında veya 

gizlenmesinde, bankaların kullanılmaması için bankacılık sektöründe ortak ilkelerin 

kabul edilmesini sağlamak üzerine yoğunlaşmıştır (Castle, 1998: 8).  

Basel ilkeleri, sadece Onlar Grubu ülkeleri ile sınırlı bırakılmamış, diğer 

ülkelerin gözetim ve denetim makamlarına da duyurularak kara paranın aklanmasında 

bankaların kullanılmasının önlenmesi için tavsiye edilmiştir (İpek, 2000: 54). Basel 

ilkeleri, Avrupa Konseyi’nin 1980 tarihli Tavsiye Kararı gibi, yöneldiği ülkeleri 

bağlayıcı olmamakla birlikte, kara paranın aklanmasında mali sistemin kullanılmasının 

önlenmesine ilişkin olarak, uluslararası alanda atılmış önemli adımlardan biri olarak 

görülmelidir (EEC, 1991).  

 Basel ilkeleri ile finans kuruluşları aracılığıyla kara paranın aklanmasının 

önlenmesi için; başta uyuşturucudan elde edilen gelirler olmak üzere, yasa dışı eylem ve 

yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin aklanması ve gizlenmesi konusunda kimlik 

tespitini, diğer caydırıcı önlemlerin alınmasını ve yine işbirliği bakımından birtakım 

ilkeler öngörülmüştür. Bu ilkeler (Başak, 1998: 11-12); 

• Müşterilerin gerçek kimliklerini tespit etmeye yönelik gerekli bütün önlemleri 

almak, 

• Kimlik bilgilerinin kanıtlanamaması durumunda büyük hacimli işlemlerin 

yapılmaması, 

• Sır saklama yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde 

inceleme yapan yetkililerle işbirliğine açık bir durumda olması, 

• Bankaların bu ilkelere uygun politikalar belirlemesi ve personeline bu konuda 
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eğitim vermesi olarak sıralanmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen kara paranın aklanması suçuna ait unsurları barındırmış 

olan ve genel olarak ülkeler bazında tespit edilmiş olan kara para aklama miktarları 

aşağıda sunulmuştur. Söz konusu ülkelerin kara para aklama ile mücadelede 

tutundukları tavırlar da tablo doğrultusunda dikkate alınırsa önemli ve yeni bir bakış 

açısı daha oluşturulabilecektir. Çeşitli çalışmalarda yer aldığını ve etkin katılımda 

bulunduğunu gördüğümüz ABD, İtalya, Rusya, Çin, Almanya vb. ülkelerin kara para 

aklama sorunu ile oldukça yüksek oranda karşı karşıya olduğu ve bu nedenle 

mücadeleye yönelik faaliyetlerde bulunduğunu da görmekteyiz. ABD’nin kara para 

aklamanın en fazla görüldüğü ülke olması nedeniyle kara para aklama ile mücadele 

konusunda yapılmış olan uluslararası birçok çalışmanın içerisinde yer almaktadır. 
Tablo 2. 3:  Aklanan Paranın Elde Edildiği İlk 20 Ülkeye Göre Dağılımı 

Ülke Miktar  (Milyon 
USD/Yıl) Oran  (%) 

ABD  1.320.228 51,29 

İtalya  150.054 5,83 

Rusya  147.187 5,72 

Çin 131.360 5,10 

Almanya 128.266 4,98 

Fransa 124.748 4,85 

Romanya 115.585 4,49 

Kanada 82.374 3,20 

İngiltere 68.740 2,67 

Hong Kong 62.856 2,44 

İspanya 56.287 2,19 

Tayland 32.834 1,28 

Güney Kore 21.240 0,83 

Meksika 21.119 0,82 

Avusturya 20.231 0,79 

Polonya 19.714 0,77 

Filipinler 18.867 0,73 

Hollanda 18.362 0,71 

Japonya 16.975 0,66 

Brezilya 16.786 0,65 

Toplam 2.573.813 100,00 
Kaynak:  John WELKER:  “Modelling Global Money Laundering Flows-Some Findings”,  (Çevrimiçi) 

http: //www.johnwalkercrimetrendsanalysis.com.au/ML%20method.htm, Ekim, 2011. 
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2.3. TÜRK HUKUKU’NDA KARA PARA AKLAMA SUÇLARI İLE 

MÜCADELE VE ALINAN ÖNLEMLER 

 Kara paranın uluslararası boyutu dikkate alınarak dünya genelinde yapılan çeşitli 

çalışmalara ve oluşturulan kuruluşlara yer verilmiştir. Söz konusu kuruluşlardan birçoğu 

ile işbirliği içerisinde olan ve çalışmalara destek veren ülkemiz kara para aklama ile 

mücadelede kendi içinde de çeşitli çalışmalar yapmış ve önemli oranda gelişme 

kaydetmiştir. Söz konusu çalışmaların bir kısmı ilgili uluslararası kuruluşların ve ilgili 

sözleşmelerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup, bir kısmı ise ülke çapında 

gerçekleştirilen ve yapılan öz denetim çalışmalarıdır.  

Yer verilen bilgiler ışığında, öncelikle kara para aklamayla mücadelede 

uluslararası gelişmeler, ülkemizin sözü edilen uluslararası kuruluşlara katılımı ve 

ülkemizde kara para aklamayla mücadele hususunda yapılan çalışmalara ait kronolojiye, 

daha sonra da bu konuda ülkemizde yapılan çeşitli hukuki çalışmalara, teşekkül edilen 

kurumlara ve çeşitli düzenlemelere bu bölümde detaylı olarak yer verilecektir. 

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin olarak yapılan çalışmaların, 

kurulan, kurum ve kuruluşların, hukuki düzenlemelerin listesi kronolojik olarak aşağıda 

yer alan tabloda sunulmuştur. 

Tablo 2. 4:  Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Olarak Yapılan 
Çalışmaların Kronolojisi 
 

27 Aralık 1980 AK “Suç Kayn. Paranın Sakl. ve Transferlerine İlişkin Tedbirler Hak. R  (80) 10 Sayılı Tavsiye 
Kararı”nın Yayınlanması 

12 Aralık 1988 "Basel Komitesi İlkeler Bildirisi"nin Yayınlanması 

20 Aralık 1988 "Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesi"nin  (Viyana 
Konvansiyonu) İmzalanması 

1 Temmuz 1989 Mali Eylem Görev Gücü'nün  (Financial Actıon Task Force- FATF) Kuruluşu 
1 Temmuz 1990 FATF'ın 40 Tavsiyesi'nin Yayınlanması 

8 Kasım 1990 AK "Suç Kayn. Gelirlerin Akl., Aran., Zapt. Ve Müsadere Edilmesi Hak. Sözleşmesi"nin  
(Strasbourg Sözl.) İmzalanması. 

10 Haziran 
1991 

AB "91/308/EEC Sayılı "Mali Sistemin Karaparanın Akl. Amacıyla Kull. Önlenmesi Hak. 
Konsey Direktifi"nin Yayınlanması 

25 Eylül 1991 Türkiye'nin FATF’a Üye Oluşu 
9 Haziran 1995 "Egmont Grubu"nun Kuruluşu 

22 Kasım 1995 "Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesi"nin  (Viyana 
Konvansiyonu) Türkiye Tarafından Onaylanması 

19 Kasım 1996 "4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun"un Yürürlüğe Girişi 

17 Şubat 1997 Maliye Bakanlığı - Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın  (MASAK) Kuruluşu ve Fiilen 
Çalışmaya Başlaması 

2 Temmuz 1997 "4208 Sayılı Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" ve "Mali Suçlarla Mücadele 
Koordinasyon Kurulu"nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 

15 Eylül 1997 Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 
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31 Aralık 1997 

"4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" Gereğince Kimlik Tespitine İlişkin 
Usul ve Esasları Belirleyen 
"1 Sıra Numaralı MASAK Genel Tebliği" İle Şüpheli İşlemlerin Bildirim Usul ve Esaslarını 
Belirleyen "2 Sıra Numaralı MASAK 
Genel Tebliğ"nin Resmi Gazete’de Yayımlanması  ve Yürülüğe Girişi 

1 Haziran 1998 Türkiye'nin Egmont Grubu'na Üyesi Oluşu 

3-5 Kasım 1998 FATF Heyeti'nin İkinci Karşılıklı Değerlendirme Kapsamında Türkiye’de İncelemelerde 
Bulunması 

9 Aralık 1999 "Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair BM Sözleşmesi"nin  (New York Sözleşmesi) 
Yayınlanması 

13 Aralık 2000 "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Hakkında BM Sözleşmesi"nin Türkiye Tarafından 
İmzalanması 

27 Eylül 2001 "Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair BM Sözleşmesi"nin Türkiye Tarafından 
İmzalanması 

1 Ekim 2001 FATF Tarafından 8 Özel Tavsiye'nin Yayınlanması 
28 Aralık 2001 AB "2001/97/EEC Sayılı Konsey Direktifi"nin Yayımlanması 

10 Ocak 2002 "Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair BM Sözleşmesi"nin Türkiye Tarafından 
Onaylanması 

7 Şubat 2002 "3 Sıra Numaralı MASAK Genel Tebliği"nin Yayımlanması ve Yürülüğe Girişi 
10 Kasım 2002 "4 Sıra Numaralı MASAK Genel Tebliği"nin Yayımlanması ve Yürülüğe Girişi 

30 Ocak 2003 "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadeleye İlişkin BM Sözleşmesi"nin  (SASMUS) Türkiye 
Tarafından Onaylanması 

17 Nisan 2003 AK "04.11.1999 Tarihli Yolsuzluğa Dair Özel Hukuk Sözleşmesi"nin Türkiye Tarafından 
Onaylanması 

18-20 Haziran 
2003 FATF'ın Revize Edilmiş 40 Tavsiye'sinin FATF Genel Kurulunca Kabul Edilmesi 

10 Aralık 2003 "Yolsuzluğa Karşı BM Sözleşmesi"nin Türkiye Tarafından İmzalanması 

14 Ocak 2004 AK "27.01.1999 Tarihli Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Sözleşmesi"nin Türkiye Tarafından 
Onaylanması 

27 Şubat 2004 AML/CTF Metodolojis'nin FATF Genel Kurulunca Kabul Edilmesi 
16 Haziran 
2004 AK "141 Sayılı Sözleşmesi"nin  (Strazburg Konvansiyonu) Türkiye Tarafından Onaylanması 

22 Ekim 2004 Terörün Finansmanı İle Mücadele Alanında FATF Tarafından 9. Özel Tavsiye'nin Yayınlanması
25 Kasım 2005 AB "2005/60/EEC Sayılı Konsey Direktifi"nin Yayımlanması 

4-15 Eylül 2006 FATF Heyeti'nin Üçüncü Tur Karşılıklı Değerlendirme Kapsamında Türkiye Ziyaretinde 
Bulunması 

18 Ekim 2006 "5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"un Yürürlüğe Girişi 
28 Mart 2007 AK "141 Sayılı Sözleşmesi'nin  (Strazburg Sözleşmesi) Türkiye Tarafından İmzalanması 
2 Nisan 2007 FATF’ın Türkiye Üçüncü Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nu Yayınlanması 

4 Ağustos 2007 "Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik"in 26603 Sayılı Resmi Gazete'de 
Yayınlanması ve Yürürlüğe Girişi 

7 Kasım 2007 "Terörün Finansmanına Yönelik ŞİB Genel Tebliği"nin Resmi Gazete'de Yayınlanması ve 
Yürürlüğe Girişi 

9 Ocak 2008 
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik"in 9 Ocak 2008 
Tarih ve 26751 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanması ve Yürürlüğe Girişi 

9 Nisan 2008 "5 Sıra Numaralı MASAK Genel Tebliği"nin Yayınlanması ve Yürülüğe Girişi 

15 Nisan 2008 

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 15 Nisan 2008 Tarih ve 26848 Sayılı Resmi Gazete'de 
Yayınlanması ve Yürürlüğe Girişi 

16 Eylül 2008 

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere 
Uyum Programı Hakkında 
Yönetmelik"in 16 Eylül 2008 Tarih ve 26999 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanması ve 
Yürürlüğe Girişi 

26 Eylül 2008 
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere 
Uyum Programı Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 27009 Sayılı Resmi Gazete'de 
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Yayınlanması ve Yürürlüğe Girişi 

27 Eylül 2008 
"6 Sıra Numaralı MASAK Genel Tebliği"nin 27010 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanması ve 
Yürülüğe Girişi 
ve Bu Tebliğ İle 1, 2, 3, 4 Sıra Numaralı MASAK Genel Tebliğleri'nin Yürürlükten Kaldırılması

2 Aralık 2008 "7 Sıra Numaralı MASAK Genel Tebliği"nin 27072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanması ve 
Yürülüğe Girişi 

26 Mayıs 2009 "8 Sıra Numaralı MASAK Genel Tebliği"nin 27239 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanması ve 
Yürülüğe Girişi 

9 Temmuz 2009 
"5237 Sayılı TCK'nın 282. Maddesinde Düzenlenmiş Olan "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı 
Değerlerini Aklama Suçu”nun Tanımında ve Cezasında Birtakım Değişiklikler Meydana 
Getiren "5918 Sayılı TCK" İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

2 Ocak 2010 "9 Sıra Numaralı MASAK Genel Tebliği"nin 02 Ocak 2010 Tarih ve 27450 Sayılı Resmi 
Gazete’de Yayınlanması ve Yürülüğe Girişi 

2 Ocak 2010 
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 02 Ocak 2010 Tarih ve 
27450 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanması ve Yürülüğe Girişi 

2 Ocak 2010 
“Suç Gelirlerinin Akl. ve Terörün Fin. Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 02 Ocak 2010 Tarih ve 
27450 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanması ve Yürürlüğe Girişi 

5 Şubat 2010 
“Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 
5 Şubat 2010 Tarih ve 27484 
Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanması ve Yürürlüğe Girişi 

29 Haziran 
2010 

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 29 Haziran 2010 Tarih ve 27626 Sayılı Resmi Gazete’de 
Yayınlanması ve Yürürlüğe Girişi 

 
Kaynak:  http: //www.masak.gov.tr/tr/suc-gelirinin-aklanmasi/kronoloji.aspx, Aralık 2011. 

Kara para aklamayla mücadele konusunda kanunların ve yönetmeliklerin 

detaylarına değinmeden önce, mevzuatımızda yer alan kara para kavramından söz etmek 

gerekmektedir. Kara para aklama ile mücadele hususunda kavramın içini dolduran temel 

suçların tasnifinde genel olarak sayma olarak nitelendirilen yöntem kullanılmıştır. Bu 

yöntemle kara para aklama suçu olarak kabul edilen eylemler, ilgili kanunlarda tek tek 

sayılmaktadır. 

Eleştirilere maruz kalan sayma yöntemi ile söz konusu kanunlarda yer almadığı 

için kapsam dışı kalan bazı suçlar ise kara paranın elde edildiği en yaygın ve klasik 

suçlar arasında yer almaktadır. Türkiye’de meşru olmayan kazançların büyük bir kısmı 

bu maddelerin ihlâli şeklinde ortaya çıkmaktadır. Günümüzde, ülkemizde sıkça görülen 

ve miktar olarak en büyük suiistimallerin bankalar ve diğer malî kurumlar aracılığı ile 

yapıldığı ise bir başka gerçektir. 

Kara para aklama ile mücadelede kullanılan temel unsurlar dört tanedir. 

Bunlardan ilki kara para aklamanın ülke mevzuatlarında suç olarak kabul edilmesi ve bu 
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suça karşılık cezanın uygulanması. İkincisi, aklanan para ve değerler için geçici 

tedbirler ve müsadere hükümlerinin bulunmasıdır. Üçüncüsü, özellikle bankalar başta 

olmak üzere mali kurumlarda bütün yükümlüler için bazı zorunlulukların getirilmesidir. 

Dördüncüsü ise uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir. Bu unsurlar arasında sayılan 

mali kurumlar için getirilecek yükümlülükler ise genel olarak şu 3 başlık altında 

toplanabilir (Üstün, 1999: 5);  

• Müşteri kimliğinin tespiti, 

• Müşteri işlemleri ile ilgili kayıtların tutulması, 

• Şüpheli işlemlerin bildirilmesidir. 

Bu yükümlülükler kara para aklama ile mücadele kapsamında kabul edilmiş olan 

uluslararası girişimlerde önemli bir yere sahip konumdadır. Bu noktadan hareketle söz 

konusu unsurları ve yükümlülükleri düzenlemek amacıyla hazırlanmış olan çeşitli 

kanunlar, yönetmelikler ve mali istihbarat kurumları ile ilgili bilgiler aşağıda 

verilecektir.  

            Son zamanlarda ülkemiz sürekli malî sektörde yaşanan skandallarla sarsılmıştır. 

Ancak, yeni düzenleme bu gerçeğe rağmen emniyeti suiistimal suçunu, tefecilik ve 

bankalar yasasını kapsam dışında bırakmıştır. Ayrıca, söz konusu suçlar arasında 

sermaye piyasası suçlarının bulunmaması, içeriden bilgi almak veya sızdırmak yoluyla 

haksız para kazanılmasının kara para kapsamı dışında kalmasına neden olmaktadır. 

Buna göre bir şirketin genel müdürü sahip olduğu şirkete ait bilgilerle borsada 

milyonlarca lira kazanınca bu para kara para olmamaktadır. Ayrıca, TCK’da yer alan 

basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, memuriyet görevini ihmal veya kötüye 

kullanma gibi suçlarında kapsam dışında kaldığı görülmektedir ki bu tür suçların da 

kaynağı ile elde edilme şekli açısından kara para kapsamına alınması gereklidir ve 

doğru olacaktır. Bu noktada yaşanan sıkıntılar dikkate alındığında yasal açıdan yapılan 

kara para tanımı içerisinde yer almayan birçok suçun bu tanımdaki yerini almalarının 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır ve bu eksiklik ise çok önemli ve kabul edilemez bir 

boyuttadır. Kısa sürede bu eksikliklerin görülmesi ve yapılacak olan çalışmalarla bu 

eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir (Ergül, 2001: 169-170). 
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Türk Hukuku’nda kara para aklama suçları ile mücadele noktasında yapılan 

düzenlemeler arasında ise (MASAK, 2009b);  

• 19 Kasım 1996 tarih ve 22822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “4208 Sayılı 

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun”, 

• 12 Ekim 2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “5237 Sayılı 

Türk Ceza Kanunu”, 

• 18 Ekim 2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “5549 Sayılı 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”, 

• 4 Ağustos 2007 tarih ve 26603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Aklama 

Suçu İncelenmesi Hakkında Yönetmelik”, 

• 9 Ocak 2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelik”, 

• 16 Eylül 2008 tarih ve 26999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin 

Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’ler yer almaktadır. 

Araştırmanın bu bölümünde, ülkemizde kara para aklama ile mücadele 

hususunda yukarıda sözü edilen kanunlar, yönetmelikler, ilgili kurum ve kuruluşlara ait 

detaylara yer verilecektir. Ayrıca, söz konusu çalışmalar içerisinde konu ile bağlantılı 

olarak farklı kanun, yönetmelik ve kuruluşların çalışmalarında yer alan çeşitli detaylara 

da yer verilecektir. Bu noktadan hareketle öncelikle kara para aklama ile mücadelenin 

Türkiye’de doğuşundan söz etmek doğru olacaktır. 

Mücadelenin başlangıç tarihi olarak FATF’a üyelik tarihi olan 25 Eylül 1991 

kabul edilebilir. Bu tarihten sonra FATF’ın 40 tavsiye kararlarının gereğini yerine 

getirmek amacıyla kara para aklamayı suç haline getirecek bir kanun çıkarılması 

çalışmalarına başlanmıştır. Bu konuda 1994’te bir kanun taslağı hazırlanmış ve 9 Ekim 

1994’te TBMM’ne sunulmuştur. Ancak kanunun TBMM’ye sunulduğu yasama yılı 

içinde TBMM tarafından onaylanamayan tasarı, yasama yılının sona ermesiyle 

düşmüştür. 2–4 Kasım 1994 tarihinde ilk defa FATF, Türkiye’de incelemelerde 

bulunmuştur. Türkiye’nin 40 Tavsiye kararları ile uyum konusunda gerekli adımları 



 

   60

atmadığını tespit eden FATF, 19 Eylül 1996 tarihinde Türkiye’ye yaptırım uygulama 

kararı almıştır. Bu gelişme üzerine önceden hazırlanıp düşmüş olan kanun tasarısı 

yeniden TBMM’ne sunulmuş, yapılan görüşmeler sonucunda 4208 sayılı Kara paranın 

Önlenmesi Hakkındaki Kanun kabul edilmiş ve bu kanun, 19 Kasım 1996 tarihinde 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle 

FATF, önceden almış olduğu yaptırım kararını 12 Aralık 1996 tarihinde kaldırmıştır. Bu 

tarihten sonra Türkiye, kara para ve kara paranın aklanması konusunda dünyadaki 

gelişmelere paralel olarak tavır almış ve bu tavır, basta FAFT ve ABD olmak üzere dış 

ülkelerden destek bulmuştur (Çelik, 2000: 8-9). 

2.3.1. 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun 

 Hukukumuzda para aklamanın suç haline getirilmesi ilk olarak 13.11.1996 tarih 

ve 4208 sayılı kanunla gerçekleşmiştir. 19.11.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

bu yasayla mevzuatımıza “kara para” deyimi de girmiştir. Yasanın çıkartılma amacı 

birinci maddesinde ifade edildiği şekilde:  "Kara para aklanmasının önlenmesi 

konusunda uygulanacak esasları belirlemektir.” Kanun kara para aklanması suçuna ve 

bu suça özel inceleme, soruşturma ve yargılama kurallarının yanı sıra, kara paranın 

aklanmasını önleyici düzenlemeleri, bunların ihlali halinde uygulanacak yaptırımları ve 

mali istihbarat birimine ilişkin hükümleri de içermektedir (TOBB, 2005: 250). 

Kara para aklama konusunda temel mevzuat olan 4208 sayılı Kanun’un kara 

parayı ve kara para aklama suçunu son derece dar bir şekilde tanımlaması da yolsuzluk 

soruşturma ve kovuşturmalarına büyük güçlük çıkartmaktadır. 4208 sayılı Kanun’un 2. 

maddesinin 1. fıkrasının  (a) bendinin alt bentlerinde kara para (Dursun, 2004: 134); 

• 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’undaki, 

• 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’undaki, 

• 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında 

Kanun’undaki, 

• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanun’undaki, 

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin  (b) fıkrasındaki, 

• 4389 sayılı Bankalar Kanun’unun 22. maddesinin  (4) numaralı fıkrasındaki, 
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• 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. maddesinin 1. fıkrasının  (a) 

bendinin  (1) ila  (7) numaralı alt bentlerindeki, 

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu tarafından tasfiyeye tabi tutulan bankalara dair iflas ve konkordatoya 

ilişkin olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 333. maddesindeki, 

• 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen 

Cürümler ve aynı Kanun’un 179, 192, 264, 316, 317, 318, 319, 322, 325, 332, 

333, 335, 335, 339, 341, 342, 345, 350, 403, 404, 406, 435, 436, 495, 496, 497, 

498, 499, 500, 504, ve 506. maddelerindeki fiillerin işlenmesi suretiyle elde 

edilen para veya para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, mal veya gelirleri 

veya bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen 

para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her 

türlü maddi menfaat ve değer olarak tanımlanmıştır. 

Bu maddelerde yer alan suçlar ise adam kaçırma, şantaj, silah kaçakçılığı, 

kalpazanlık, sahte para ve resmi bilet ticareti, resmi mühür, damga ve evraklarda 

sahtekârlık, uyuşturucu madde ticareti, fuhuşa aracılık, yağma, yol kesme, adam 

kaldırma, ağır dolandırıcılık ve hileli iflastır (Ergül, 2001: 168). Söz konusu bu suçlar 

aklama eylemi olarak kabul edilmekte ve gerekli yasal işlemlere tabii tutulmaktadır. 

 “4208 Sayılı Kara Para Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun”a göre, ancak 

söz konusu kanunda sayılan öncül suçların işlenmesi suretiyle elde edilen kazanç kara 

para, söz konusu kara parayı mali sisteme sokmak, kara para aklama suçu olarak kabul 

edilmiş, içeriği itibariyle kara para olarak kabul edilmesi gereken birçok suçtan elde 

edilen getiri, vahim bir hata sonucu, kara para olarak kabul edilmemiştir. Örneğin; kara 

paranın en somut göstergesini teşkil eden profesyonel bir katilin adam öldürme 

karşılığında elde ettiği para, adam öldürme suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 

ilgili hükümlerine yollama yapılmadığı için kara para olarak kabul edilmemiştir. Yine, 

yasadışı tefecilik suretiyle elde edilen kazanç da kara para olarak kabul edilmemiştir. 

Hâlbuki yasadışı tefecilik yoluyla, zor durumdaki insanların durumundan 

faydalanılmakta ve bu suçtan elde edilen getiri, tam anlamıyla kara para  (kirli para) 

niteliğinde bulunmaktadır (Dursun, 2004: 150). 
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4208 sayılı kanun ile kara para aklama suçu özel nitelikli bir ceza kanunu olarak 

kabul edilmekteyken (Karaal, 2009: 123); 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 

“5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu”nun 282. maddesi ve 18 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe 

giren “5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ile 

“4208 Sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun”un kontrollü 

teslimat hükümleri dışındaki bütün hükümleri geçersiz hale gelmiştir. MASAK ve 

MSMKK’nin yapısı, görev ve yetkileri de 5549 sayılı kanun ile yeniden belirlenmiştir 

(Dönmez, 2010: 109).  

2.3.2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  (TCK) 

4208 sayılı kanun ile sadece kara para aklama suçuna ilişkin ayrı ve özel bir 

çalışma yapılmıştır. 12 Ekim 2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

fakat tüm hükümleriyle bütün olarak 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren “5237 

Sayılı Türk Ceza Kanunu”nun 282. maddesi de 4208 sayılı kanunla düzenlenmiş olan 

kara para aklama suçu ile benzer niteliklere haiz olan suçtan kaynaklanan mal varlığı 

değerlerini aklama suçunu düzenlemektedir. 282. maddenin bugünkü şeklini alması ise 

26 Haziran 2009 tarihli 5918 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” ile gerçekleşmiştir. 

4208 sayılı kanunun kara paraya kaynaklık eden öncül suçları sayma yöntemini 

tercih etmesi ve uygulamada görülen sorunlar nedeniyle, 4208 sayılı yasadan beklenen 

yarar sağlanamamıştır. Bu nedenle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 282. maddesinde 

“suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu” kabul edilmiştir. TCK 282. 

madde ile öncül suçların tespitinde sayma usulü terk edilmiş ve eşik yöntemi tercih 

edilmiştir. Ayrıca, düzenleme ile mukayeseli hukukta yerleşmiş “kara para aklama” 

terimi terk edilmiş ve yerine “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” 

kavramı kullanılmıştır (Yılmaz, 2011: 70). 

5237 sayılı kanunda yapılan düzenlemenin sebebi olarak FATF’ın 2006-2007 

yıllarında yapmış olduğu Türkiye Üçüncü Tur Değerlendirmeleri sonucunda genel 

kurulca kabul edilen değerlendirme raporunda almış olduğu kararlar gösterilmektedir. 

Söz konusu raporda Türkiye’nin FATF’ın 40 tavsiyesi ve 9 özel tavsiyesinin 22’sinin 
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kısmen uyumlu, 11’inin uyumsuz ve bir tavsiyenin de uygulama olarak hiç bulunmadığı 

görülmektedir (FATF, 2007b: 7-14). 

5918 sayılı kanunla 5237 sayılı TCK’da üç değişiklik yapılmıştır. Bunlardan 

ilki; TCK’nın 282. maddesinde yer alan öncül suçun kapsamının “alt sınırı bir yıl veya 

daha fazla hapis cezasını gerektiren bir…” yerine “alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis 

cezası gerektiren bir…” şeklinde genişletilmesidir. İkincisi daha önce “…çeşitli 

işlemlere tabi tutan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis…” yerine “…çeşitli işlemlere 

tabi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis…” şeklinde cezanın ağırlaştırılmasıdır. 

Üçüncüsü ise FATF’ın tavsiyelerinde ve diğer uluslararası belgelerde, mevzuatta 

bulunan fakat TCK’da yer almayan “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, bu 

özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” ibaresinin 

kanuna dâhil edilmesi ve bu suçları işleyenler için iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 

istenmesidir (Dönmez, 2010: 98). 

2.3.3. 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 
Kanun 

18 Ekim 2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” 

ülkemizde kara para aklama ile mücadele konusunda temelleri 4208 sayılı kanunla 

atılan düzenlemeleri yeniden düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kanun ile suç 

gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Söz 

konusu kanun ile suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin yükümlülükleri ve bilgi değişimi 

konularını, cezalar, el koyma ve kararların bildirimi konularını 4208 sayılı kanunun 3. 

ve 4. maddeleri ile oluşturulan MASAK ve MSMKK’nin görev ve yetkilerini de 

yeniden belirlemektedir (MASAK, 2009b: 7-16).  

5549 sayılı kanun ile 4208 sayılı kanun arasında farklar bulunmaktadır. Buna 

göre (Üstün, 2007: 44); 

• 4208 sayılı kanunda “kara para “ ve “kara para aklama”, 5549 sayılı kanunda 

ise “suç geliri” ve “suç gelirlerinin aklanması” terimleri kullanılmış ve 5549 

sayılı kanunda “Suç geliri”; “Suçtan kaynaklanan mal varlığı” olarak 

tanımlanmıştır. 
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• 4208 sayılı kanunda, öncül suçlar sayılmış, kara para aklama suçu tanımlanmış 

ve cezası belirlenmişken; 5549 sayılı kanunda aklama suçu ve cezasına dair bir 

düzenlemeye yer verilmeyip, aklama suçu için 5237 sayılı TCK’nın 282. 

maddesine atıf yapılmıştır. 

• 4208 sayılı kanunda, bilgi ve belge verme yükümlülüğü hariç yükümlülükler 

konu olarak belirlenmemiş, yönetmeliğe bırakılmıştır. 5549 sayılı kanunda ise 

yükümlülüklerin her biri ayrı birer madde olarak düzenlenmiştir. 

• 4208 sayılı kanunda, yükümlülük ihlalleri için 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 

12 milyon liradan 120 milyon liraya kadar ağır para cezası öngörülmüşken; 

5549 sayılı kanunda yükümlülük ihlalleri için, ihlal edilen yükümlülüğün 

türüne göre idari veya adli ceza uygulamasına hükmedilmiştir. 

•  4208 sayılı kanunda, tedbirin  (dondurma, tasarrufun kısıtlanması, zapt) nasıl 

uygulanacağına dair özel düzenleme mevcutken; 5549 sayılı kanunda “el 

koyma” uygulamasının 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 128. 

maddesine göre yapılacağı belirtilmiştir. 

• 4208 sayılı kanunda, kimlik tespitine ilişkin belgelerin 5 yıl saklanması; 5549 

sayılı kanunda ise, yükümlülüklere ve işlemlere ilişkin bütün belge ve 

kayıtların 8 yıl saklanması öngörülmüştür. 

• 5549 sayılı kanunda MASAK’a 4208 sayılı kanunda bulunmayan yeni yetkiler 

verilmiştir. 

Kanunun 3. maddesine göre yükümlüler, kendileri nezdinde yapılan veya 

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

hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadırlar. Kimlik tespiti 

ilgili detaylı düzenlemeler 5549 sayılı kanuna göre çıkarılan “Tedbirler 

Yönetmeliği”nde kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Kanunun 4. maddesinin birinci 

fıkrasına göre; yükümlüler nezdinde veya bunlar 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 hususun bulunması halinde bu işlemler yükümlüler tarafından 

başkanlığa bildirilir. Malvarlığının yasadışı amaçlarla kullanıldığının bildirilmesi 
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zorunluluğu ile özellikle terörün finansmanının önlenmesi konusunda önemli bir tedbir 

alınmış olmaktadır (Üstün, 2007: 49). 

Uyum görevlisi atanması, eğitim, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi 

sistemlerinin oluşturulmasıyla ilgili yükümlülüklerde diğerlerinden farklı olarak otuz 

günden az olmamak üzere eksikliklerin giderilmesi için süre verilir. Söz konusu 

yükümlüler bu süre içinde eksikliklerini gidermelidirler. Aksi takdirde idari para cezası 

uygulanmaktadır (Arıcan, 2010: 99). 

5549 sayılı kanunun 6. maddesi ve ilgili yönetmeliğin 32. maddesi ile maliye 

bakanlığına verilen yetkinin nakit işlem bildirimleri ile sınırlı olmayıp olağanüstü 

işlemlerin bildirimi, yurtdışı ve yurda transfer işlemlerinin bildirimi gibi daha pek çok 

bildirim yükümlülüğü getirilmesine imkân verecek nitelikte olduğunu dikkat edilmesi 

gereken bir noktadır (Aykın, 2008: 43). 

2.3.4. Aklama Suçu İncelenmesi Hakkında Yönetmelik 

4 Ağustos 2007 tarih ve 26603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik”; aklama suçu ile mücadelenin 

etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 5549 Sayılı Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında kanun yönetmeliğin kaynağını 

oluşturmaktadır. Söz konusu kanunun 19. ve 27. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır 

(MASAK, 2009b: 95).  

Söz konusu yönetmelik incelendiğinde; yönetmelikteki ilgili bölümlerde ve 

maddelerde yer alan aklama suçu incelemesi ile ilgili temel kavramlardan aklama suçu, 

analiz, denetim elemanı vb. kavramların tanımına, incelemenin başlatılması hususu ve 

cumhuriyet başsavcılıklarının taleplerine, MASAK’ın görevlendirilmesine ve çalışma 

esaslarına, yetkilerine yer verildiği görülmektedir. Ayrıca, aklama suçunun 

incelenmesinde el koyma talebi ve diğer koruma tedbirlerine, düzenlenecek raporlar ve 

yapılacak işlemler ile diğer görevler esnasında yapılan tespitlere yer verilmiştir. 

2.3.5. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik 

9 Ocak 2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 
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Tedbirler Hakkında Yönetmelik” kaynağını 5549 sayılı kanundan almakta ve söz 

konusu kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün 

finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, 

gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektedir. Söz konusu kanunun 27. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır 

(MASAK, 2009b: 45).  

Söz konusu yönetmelik incelendiğinde; yönetmelikteki ilgili bölümlerde ve 

maddelerde yer alan konuyla ilgili temel kavramlardan aktarmalı muhabir hesap, 

elektronik transfer, finansal kuruluş, malvarlığı, riskli ülkeler, sürekli iş ilişkisi, tabela 

banka, uyum görevlisi vb. kavramların tanımına, şüpheli işlem bildirimi yapmak 

zorunda olan yükümlülere, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslardan kimlik tespiti ve 

dikkat edilecek özel hususlara, şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslara, bilgi ve belge 

vermeye ilişkin esaslara, yükümlülük denetimi konusuna, gümrük idaresine yapılacak 

açıklamalara, muhafaza ve ibraz konularına ve diğer hükümlere yer verilmiştir. 

2.3.6. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 

16 Eylül 2008 tarih ve 26999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin 

Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik” kaynağını 5549 sayılı kanunun 

5. maddesinden almakta ve uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının 

ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülerin uyum programı 

oluşturmaları ve uyum görevlisi atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir 

(MASAK, 2009b: 73). 

 Söz konusu yönetmelik incelendiğinde; yönetmelikteki ilgili bölümlerde ve 

maddelerde yer alan konuyla ilgili temel kavramlardan hizmet riski, müşteri riski, 

nitelikli pay, risk, tedbirler yönetmeliği, uyum birimi, uyum görevlisi, uyum programı, 

ülke riski vb. kavramların tanımına, uyum programı oluşturulmasına, kurum politikası 

ve prosedürlerine, risk yönetimine, izleme ve kontrole, uyum görevlisi ve uyum 

birimine, yükümlülere yönelik eğitime, iç denetim mekanizmasına, münhasıran uyum 

görevlisi atanması ve diğer hususlara yer verilmiştir. 
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2.4. TÜRK HUKUKU’NDA KARA PARA AKLAMANIN 

CEZALANDIRILMASI VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 

Yukarıda kara para aklama suçu ile ilgili olarak hukuki açıdan yapılan 

mücadeleye değinilmiştir. Bununla birlikte aklama suçu ile mücadelede söz konusu 

kanun ve yönetmeliklerden hareketle belirlenen cezalardan da söz etmek doğru 

olacaktır. Bu noktadan hareketle Türk hukukunda kara para aklamanın cezalandırılması 

konusuna değinilecektir. Daha sonra ise suçun işlendikten sonra cezalandırılması yerine 

hukuk sistemlerinde her zaman asıl amaç olan suçun önlenmesi için alınan önleyici 

tedbirlere yer verilecektir. 

Bununla birlikte aşağıda bahsedilecek olan önleyici tedbirler içinde tüm 

ülkelerdeki bankalar, sermaye piyasası kurumları, sigorta şirketleri gibi mali kurumların 

yanı sıra muhasebeciler, noterler, emlakçılar gibi mali olmayan meslek gruplarına da 

önemli görevleri olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Özellikle de aklama 

faaliyetinin yoğun olarak yapıldığı sektör olan mali sektörde faaliyet gösteren kurumlar, 

müşterileri tarafından aklama faaliyetlerinde aracı olarak kullanılmamak için gerekli 

olan tespitleri yapma noktasında üzerlerine düşen görevleri yetkileri doğrultusunda en 

iyi şekilde yerine getirmelidirler.  Bu noktadaki temel unsurlar müşteri tanıma 

politikaları ve şüpheli işlem bildirim sistemidir. Bu temel politika ve sistemler 

kapsamında eğitim, iç denetim, uyum görevlisi atanması ve fonksiyonları gibi unsurlar 

da büyük önem arz etmektedir. Bu bölümde bu unsurlara da genel hatları ile yer 

verilecektir. 

2.4.1. Genel Olarak Kara Para Aklamanın Cezalandırılması 

5237 sayılı Türk ceza kanunu ile gelen yeniliklerden en önemlisi kara para 

kavramı yerine “suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri” ifadesini, “kara para aklama” 

kavramı yerine ise “aklama suçu” kavramını kullanmasıdır. TCK’nın 282. maddesi 

4208 sayılı kanunun 2. maddesinde tanımlanan ve sayma yöntemi ile belirlenen kara 

para aklama suçunu ve faaliyetlerini yeniden tanımlamıştır. Bu durumda TCK’nın 282. 

maddesi ile 4208 sayılı kanunun 2. ve 7. maddeleri yürürlükten kaldırılmış olacaktır.  

Müeyyide açısından bakılacak olursa; 282. maddede, 4208 sayılı kanunla 

karşılaştırıldığında, aklama suçu için öngörülen cezalandırma türünün değişmediği 
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görülmektedir. Her iki kanun da suçun basit şekli için hürriyeti bağlayıcı ceza ve para 

cezası öngörmüştür. Suçun basit şekline verilecek cezanın her iki kanunda da 2 ile 5 yıl 

arası hapis cezası olduğu görülmektedir. 4208 sayılı kanunda aklama suçu için 

öngörülen para cezası nispi para cezası idi ve aklanılan malvarlığının bir katına eşitti. 

Kanun koyucu, aklama suçu için öngörülen nispi para cezası sisteminden ayrılarak alt 

ve üst sınırları belirlenmiş bir ceza öngörmüştür. 5237 sayılı kanun, suç karşılığı 

verilecek para cezasını, aklanılan malvarlığının miktarına göre belirlememiş, hâkime 

takdir yetkisi de tanıyacak şekilde, “yirmi bin güne kadar adli para cezası” olarak 

düzenlemiştir (Değirmenci, 2008: 147). 

Kara para aklama suçunda belirtildiği gibi suçtan kaynaklanan mal varlığı 

değerlerini aklama suçunun da ortaya çıkması ile korunan hukuki yararın karma bir 

nitelik gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. Suçun ortaya çıkması ile mali sistemin 

geleceği korunduğu gibi, suçtan elde edilen maddi çıkarların hukuki sisteme 

sokulmasının önlenmesi suretiyle suçlarla mücadele edilmesi amaçlanmaktadır. 

Özellikle organize suç örgütleri tarafından işlenen suçlardan elde edilen maddi 

menfaatler, suç örgütleri ile mücadelenin devamlılığı açısından hayati bir önem 

taşımaktadır (Öztoprak, 2005: 95). 

Bu bilgiler ışığında aklamaya daha çok işledikleri suçlar ile büyük miktarda 

gelirler elde eden çıkar amaçlı ve organize suç örgütlerinin ihtiyaç duyduklarını ve kara 

para aklama suçunu da çoğunlukla bu örgütlerin işlediklerini söylemek mümkündür. Bu 

fiil ile mücadele bu örgütlerin ekonomik gücünü çökertmeyi, elebaşlarına ulaşmayı, 

işledikleri ağır suçların ürününden yaralanmalarını zorlaştırmayı amaçladığından, bu suç 

tipinin düzenlenmesi ile korunan ilk ve en önemli hukuki menfaatin kamu düzeni 

olduğunu söylemek mümkündür. Kara paranın yasal ekonominin içerisinde yer bulması 

ve bu yapılırken yasal, meşru finansal sistemin kullanılması, bir yandan ekonominin 

denge, istikrar ve sağlamlığını bozmakta, diğer taraftan ise meşru finansal sistemi ve 

finansal kuruluşların saygınlığını zedelemektedir. Bu durumda korunan ikinci hukuki 

yarar ise yasal ekonomi, kamu maliyesi ve finansal sistemin bütünlüğü ve saygınlığıdır 

(Yoncalık, 2008: 60). 

Aynı zamanda kara para aklama suçunun cezalandırılması, hem ahlaki değerler 

açısından hem de adalet duygusu açısından gerekli bir durumdur. Bu noktada toplum 
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için yarattığı tehlikeler de göz önüne alındığında  (gayri meşru ve ahlaka aykırı 

zenginleşme, rüşvet, yolsuzluk vb.) toplumun temel ve demokratik değerleri de söz 

konusu hukuki yarar içerisindeki yerini almaktadır. 

2.4.2. Kara Para Aklamayı Önleyici Tedbirler 

Kara para aklama suçu ile mücadelede Türk ceza kanununun 282. maddesi bu 

suçu işleyen faillere adli hapis ve adli para cezası verilmesini öngörmektedir. Kara para 

aklama suçuyla etkin bir mücadele için yalnızca hukuki yaptırımlar yeterli değildir. 

Suçla mücadelede asıl amaç suçu tespit edip suçluyu cezalandırmak değil suçun 

işlenmesinin önlenmesi olmalıdır. Bu nedenle suçla mücadele birimleri hukuki 

düzenlemelerin kendilerine imkân tanıdığı ölçüde çeşitli önleyici tedbirler alarak suçun 

oluşmasını engellemeye çalışmaktadırlar. Böylelikle suç ve suçlukla daha etkin bir 

mücadele yapılabilmektedir (Ergül, 2005a: 118). 

Kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin önemli bir nokta ise kara para 

aklama suçunun unsurları ve kara para aklama ile mücadelede önleyici tedbirlerdir. 

Araştırmanın bu bölümünde kara para aklama suçunun unsurları ve kara para aklama ile 

mücadelede önleyici tedbirlere de genel hatlarıyla yer verilecektir. 

Ülkemizde de 11 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe giren “5549 Sayılı Suç 

Gelirlerinin Önlenmesi Hakkındaki Kanun” ile kara para aklama ile mücadele 

hususunda birtakım önleyici tedbirler ortaya konulmuştur. Bu önleyici tedbirlerde kara 

para aklama suçunun oluşmasını engelleyecek çeşitli düzenlemelere yer verilmektedir. 

Kara para aklama ile mücadelede getirilen önleyici tedbirler ile kara para aklayıcıların 

aklamada kullanmış oldukları kişi ve kurumlara çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. Bu 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise çeşitli idari ve adli para cezaları 

verilmesi öngörülmektedir. Bu durumda kara para aklama suçunun işlenmesi bir yandan 

zorlaşmakta diğer yandan ise söz konusu suç işlenmiş dahi olsa suç delillerinin elde 

edilmesi ve faillerin adli olarak soruşturmalara konu olmaları sağlanmaktadır (Arıcan, 

2010: 88).  

 Tedbirler yönetmeliği ile yükümlüler tek tek sayılmak suretiyle belirlenmiştir. 

Buna göre 5549 sayılı kanunda yükümlü olanlar aşağıda sayılanlar ile bunların şube, 

acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri (Karaal, 2009: 23-24); 
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• Bankalar, 

• Özel finans kurumları, 

• Kambiyo faaliyetlerinde bulunan şirketler, 

• İkrazatçılar, faktöring ve finansman şirketleri, 

• Sermaye piyasası aracı kurumları, 

• Yatırım fonu yöneticileri ve yatırım ortaklıkları, 

• Sigorta şirketleri, 

• Taşımacılık ve kargo şirketleri, 

• Değerli taş ve mücevher işletmeleri, 

• Borsa aracı kuruluşları, 

• Gayrimenkul işletmeleri, 

• Hava, deniz ve kara araçları ticaretini yapan şirketler, 

• Tarihi ve sanat eseri ticareti yapan şirketler, 

• Milli piyango genel müdürlüğü, 

• Türkiye jokey kulübü, 

• Noterler, 

• Avukatlar, 

• Serbest muhasebeciler, 

• Mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerdir. 

Söz konusu yükümlülere ise konu ile ilgili olarak çeşitli yükümlülükleri yerine 

getirme görevi yüklenmiştir. Kara para aklama ile mücadele alanındaki önleyici 

tedbirlerin bir kısmı, “dikkat ya da özen yükümlülükleri” olarak adlandırılmaktadır 

(Ergül, 2001: 189). 

Söz konusu yükümlülükler genel olarak kara para aklanmasının önlenmesine 

yönelik tedbirler niteliğini taşımaktadır. Yukarıda sıralanan ve kara para aklama ile 

mücadelede aracı kurum niteliğindeki kurumlara getirilen yükümlülükler ile ilgili olarak 

sadece önemli niteliğe sahip olan müşterinin tanınması ve şüpheli işlem bildirimi 

hakkında bilgi paylaşımı ve açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 
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2.4.2.1. Müşterinin Tanınması 

Kara paranın aklanmasını önemli ölçüde önleyecek olan tedbirlerin başında, mali 

kuruluşların müşterilerinin kimliklerini bilmeleri gelmektedir. Böylelikle hem hayali 

hesaplar açılamayacak hem de müşteriler kendi asıl kimlikleri ve işlerine uygun olarak 

işlemlerini yapacaktır. İşlemlerin gizlenmesinin önlenmesi, kişilerin yapacağı işlemlerin 

sorumluluğunu taşıması diğer bir ifadeyle işlemleri nedeniyle ilgili şahıslara 

ulaşabilmenin sağlanmış olması kara para aklamayı büyük ölçüde önleyecektir 

(Öztoprak, 2005: 76). 

Müşteriyi tanıma başlıca iki kısımdan oluşan bir süreçtir; birincisi olası 

müşterinin kimliğinin tam ve doğru olarak tespiti, ikincisi ise müşteriyle oluşacak 

ilişkinin veya yürütülecek işlemin niteliğinin belirlenmesidir. Banka müşterinin 

tanınması konusunda risk bazlı bir yaklaşım geliştirmelidir. Risk arttıkça gösterilen özen 

de arttırılmalıdır. Riskin minimizasyonu için işlem veya ilişki başlamadan önce bazı 

temel sorular yanıtlanmış olmalıdır. Bu sorular ise (MASAK-TBB, 2003: 24); 

• Müşterinin talep ettiği hizmet ile bankanın önerdiği hizmet örtüşüyor mu? 

• Müşterinin, bankanın bulunduğu ülke veya şehirde iş yapmasını gerektirecek 

mantıklı bir neden mevcut mu? 

• Müşterinin talep ettiği işlem veya ilişki tam olarak anlaşılabilmiş mi? 

• Söz konusu işlem veya ilişkide kullanılacak gelirin veya fonun kaynağı tam 

olarak belli mi? 

• Müşteri gerçekten kendi adına mı yoksa üçüncü kişiler adına mı hareket ediyor? 

Eğer ikincisi doğruysa, üçüncü kişilerin kimliği hakkında bilgimiz var mı? 

• İlişki veya işlem doğasında ek riskler de barındırıyor mu?  (Örneğin off-shore 

merkezlerden yapılan havaleler) 

• Gerektiğinde veya istendiğinde yetkili kamu birimlerine tatminkar cevaplar 

vermeye yeterli bilgi mevcut mu? 

FAFT’ın “40 Tavsiye Kararı”na paralel olarak ülkemizde müşteri kimliğinin 

tespiti ve kayıtların saklanması amacıyla 4208 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin 

yönetmelikte yer alan 3. ve 12. madde ile MASAK 1 ve 4 sıra numaralı genel 

tebliğlerinde kimlik tespiti ve kayıtların saklanmasına ilişkin usul ve esaslara yer 
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verilmiştir. MASAK’ın 1, 2, 3, ve 4 sıra numaralı genel tebliğleri yürürlükten 

kaldırılmış, bunun yerini sırasıyla 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra numaralı genel tebliğleri 

yayımlanmıştır. Kimlik tespiti ile ilgili bölümlere bu tebliğlerde yer verilmiştir. 

5549 sayılı kanunla ülkemizde 20.000,00 TL üzerinde yükümlüler nezdinde 

yapılacak işlemlerde işlem yapan kişilerin kimlik bilgilerin alınması ve bu bilgilerin 

doğrulanması zorunluluğu getirilmiştir. Ülkemizde kimlik tespiti yapılması zorunlu 

durumlar “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmeliğe” göre aşağıda sunulmuştur (Arıcan,2010: 93); 

• Devamlı iş ilişkisi içerisinde işlem yapanlar, 

• Farklı işlemlerde toplam tutarın 20.000,00 TL ve üzerinde işlem yapanlar, 

• 2.000,00 TL’nin üzerinde elektronik fon transferi işlemleri yapanlar, 

• Bir yıl içerisinde toplamda 2.000,00 TL, tek seferde 5.000,00 TL ve üzeri hayat 

sigortası primi yatıran kişiler, 

• Tutar gözetilmeksizin şüpheli işlemlere konu olan kişiler, 

• Kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliğinden şüphe edilen kişiler. 

2.4.2.2. Şüpheli İşlem Bildirimi 

Şüpheli işlem bildirimi ile ilgili olarak ilk önce nakit işlem bildiriminden söz 

edilmesi gerekmektedir. Nakit işlem bildirimi bankaya yatırılan nakit paranın belirli bir 

miktarı aşması durumunda bankaların ilgili mali istihbarat kurumlarına bildirme 

zorunluluğu olarak ifade edilmektedir. Nakit işlem bildirimi  (NİB) uygulaması ilk 

olarak 1970 yılında ABD’de banka sırları kanununda  (Bank Secrecy Act) yapılan 

değişiklikle ortaya çıkmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Fakat, bankalar 1985 yılına 

kadar bu konuda gereken hassasiyeti göstermemiştir. 1986 yılında yaşanan büyük bir 

bankaya kara para aklayıcılar tarafından yatırılan büyük meblağlı paraya ait işlemin 

banka tarafından bildirilmemesi üzerine kurumların bu yükümlülüklerini özenle takip 

etmeleri istenmiştir. ABD’de yılda yapılan NİB sayısı 10 milyon civarındadır (Yılmaz, 

2006: 129).  

Nakit işlem bildirimi uygulamasına imkân veren düzenleme 5549 sayılı kanunun 

6’ncı maddesi ile kanun düzeyinde hukuk sisteminde yerini almıştır. Söz konusu 

maddenin birinci fıkrası, yükümlülerin taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden 
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Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarı aşanları MASAK Başkanlığına bildirmek 

zorunda oldukları düzenlemesini içermektedir. Maddeye göre devamlı bilgi verme 

kapsamındaki işlem türleri ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecektir. 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 

Hakkında Yönetmeliğin 32’nci maddesinde de yükümlüler tarafından devamlı bilgi 

verme konusu düzenlenmiş ve usule ilişkin bazı belirlemeler yapılmış olmasına karşın 

hangi işlemlerin bildirime konu olacağı, süre, kapsam dışı tutulacak yükümlüler, 

bildirim limitleri ile diğer usul ve esaslar konusunda Maliye Bakanlığının yetkili 

kılındığı hususu tekrarlanmıştır. Maliye Bakanlığına verilen yetkinin nakit işlem 

bildirimleri ile sınırlı olmayıp olağanüstü işlemlerin bildirimi, yurtdışı ve yurda transfer 

işlemlerinin bildirimi gibi daha pek çok bildirim yükümlülüğü getirilmesine imkân 

verecek niteliktedir. Ancak Maliye Bakanlığınca tutar, süre, kapsama dahil yükümlüler 

ve diğer usul ve esaslar konusunda herhangi bir düzenleme yapılmadığından maddenin 

bu haliyle uygulanma kabiliyeti bulunmamaktadır (Aykın 2008: 43). 

Şüpheli işlem bildirimi ise bir tesadüf sonucu uygulanmaya başlanmıştır. Nakit 

işlem bildirimi düzenlemekle görevli kuruluşlar, şüpheli gördükleri işlemlerde söz 

konusu formlara şüpheli ibaresini eklemeye başlamışlardır. Ortaya çıkan bu yeni 

durumda kara para aklama ile mücadele eden kurumların, bu işlemin yararlı olduğunu 

görmesi üzerine söz konusu formun içeriğinde yeni düzenlemeler yapılmasına neden 

olmuşlardır. Bu düzenlemelerle şüpheli işlemlerin tespit edilmesi durumunda 

bildirilmesi gereken işlemler kapsamına alınmıştır. Nakit işlem bildirimi için belirli bir 

tutarda para sınırı söz konusu iken şüpheli işlem bildirimi için herhangi bir tutar sınırı 

söz konusu değildir ve şüphelenilen her türlü işlem için ŞİB yapılabilmektedir. Sistem 

esas olarak 1990’lı yıllardan itibaren kurulmaya başlanmıştır. Bazı ülkelerde 

uygulamanın başlangıç yılları aşağıda verilmiştir (Karaal, 2009: 15).  

Tablo 2. 5:  Bazı Ülkelerin Şüpheli İşlem Bildirimi Uygulamasına Başlama Yılları 
Ülke Yıl Ülke Yıl Ülke Yıl 
1- ABD 1986 7- Almanya 1993 13- Avusturya 1994 
2- İngiltere 1987 8- Belçika 1993 14- Hollanda 1994 
3- Kanada 1989 9- İspanya 1993 15- İrlanda 1994 
4- İtalya 1991 10- Danimarka 1993 16- İsviçre 1994 
5- Fransa 1991 11- Lüksemburg 1993 17- Türkiye 1997 
6- Japonya 1992 12- Finlandiya 1994     

 
Kaynak:  Hasan KARAAL:  “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile 
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Mücadelede Bildirimler”, MASAK Yayınları, 2009: 15. 
 
Şüpheli işlem bildirimi uygulaması, uluslararası sözleşmelerde yerine getirilmesi 

gerekli bir zorunluluk olarak yer alması ve FATF’in bu konudaki standartlar getirmesi 

ile birlikte tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzde ülkelerin büyük çoğunluğunda yasal 

bir zorunluluk olarak şüpheli işlem bildirimi uygulaması bulunmaktadır. Bu 

uygulamanın bulunmadığı veya yasal bir zorunluluk olarak yer almadığı ülkeler sınırlı 

sayıdadır. Türkiye’de şüpheli işlem bildirim zorunluluğu ilk kez, 13.11.1996 tarih ve 

4208 sayılı kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan 02.07.1997 tarih ve 

23037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı kanunun uygulanmasına 

ilişkin yönetmeliğin 12 inci maddesi ile getirilmiştir. 5549 sayılı kanunla birlikte şüpheli 

işlem bildirimi ilk kez kanun düzeyinde yer almıştır. Kanunun 4’üncü maddesi “Şüpheli 

İşlem Bildirimi” başlığını taşımaktadır. 5549 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 

09.01.2008 tarihinde yayımlanan ve 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 

Hakkında Yönetmeliğin dördüncü bölümünde şüpheli işlem bildirimi konusu ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir (Aykın, 2008: 41). 

Şüpheli işlem, kanunlarla belirlenen yükümlülerin bilgi ve tecrübelerine 

dayanarak, işlem konusu tutara bakılmaksızın, müşterinin somut durumuna bakılarak 

yapmış olduğu işlemlerde uyandırdığı tutarsızlıklar sonucunda şüphe oluşturması olarak 

tanımlanabilir. Şüpheli işlem bildiriminin ise kara para aklama ile mücadelede etkin bir 

araç olduğu ifade edilmektedir. Yükümlüler yaptıkları işlemlerde şüpheli bir durum 

oluşması halinde şüpheli işlem bildirim formunu doldurmak zorundadırlar. Aksi halde 

yükümlülere idari ve adli cezalar yapılması mümkündür. Yükümlüler kara para ve 

terörizmin finansmanıyla ilgili gördükleri şüpheli işlemleri MASAK’a bildirmek 

zorundadırlar (Arıcan, 2010: 94-95). 

5549 sayılı kanunun 4  (1)’inci maddesinde düzenlenen şüpheli işlem bildirim 

yükümlülüğüne uyulmamasının cezası, kanunun 13.maddesinde düzenlenmiş olup buna 

göre; MASAK tarafından, şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünü ihlal eden 

yükümlülere 5-10 bin TL, yükümlü çalışanına ise 2 bin TL idari para cezası verilir 

(Karaal, 2009: 39). 
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MASAK ülkemizdeki yetkili mali istihbarat birimi olarak şüpheli işlem 

bildirimlerinin toplanıldığı kurumdur. Ayrıca, şüpheli işlem durumunda şüpheli işleme 

konu olan kişi veya kurumların bundan haberdar edilmemesi ve üçüncü kişilere bu 

konuda bilgi verilmemesi gerekmektedir. MASAK’a 2010 yılında yapılan ŞİB sayısıyla, 

savcılık ve mahkeme talepleri ve diğer bildirimleri içeren tablo aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 2. 6:  2010 Yılında Gönderilen Bildirimlerin Genel Dağılımı 

Bildirim Türleri 2010 Yılı 

Şüpheli İşlem Bildirimleri 10251 

Savcılık ve Mahkeme Talepleri 107 

Diğer Bildirimler 433 

Toplam 10791 
 
Kaynak:  MASAK, http: 

//www.masak.gov.tr/media/portals/masak2/files/faalrap_2010.pdf,  Aralık 2011. 

Yükümlülerin yapmış oldukları ŞİB sayısı ile ilgili olarak da ilerleyen 

bölümlerde MASAK’ın faaliyet raporlarında yer alan verilerden yararlanılarak 

oluşturulan Tablo 2.7’de dikkat çeken bir husus söz konusudur. Söz konusu bu husus 

ŞİB sayısında bankaların oldukça fazla ön planda olmasıdır ki, özellikle son yıllarda 

bankalar tarafından yapılan ŞİB sayısında büyük artış görülmektedir. Bankaların 

ardından en fazla ŞİB yapan kuruluşların ise sigorta ve emeklilik şirketleri olduğu 

görülmektedir. Bu kuruluşların daha fazla ŞİB yapmalarının sebepleri arasında; işlem 

hacmi açısından yoğunluk, yaptırımlardan çekinme, konuya ilişkin hassasiyet vb. 

gösterilebilir. Diğer kuruluşların da ŞİB hususunda dikkatli davranması ve bu hususa 

önem vermesi ülkemiz açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır. 

2.5. KARA PARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELEDE MALİ 

İSTİHBARAT BİRİMLERİ 

Kara para aklama ile mücadele ve şüpheli işlem bildirimlerini almak için 

dünyanın her tarafında çeşitli ülkelerce oluşturulan malî istihbarat birimleri  (Financial 

Intelligence Units - FIU) son dönemlerde hem sayısal olarak hem de işlevsel olarak 

büyük bir gelişme göstermektedir. Dünya çapında ortaya çıkan yeni oluşumlar 

sonucunda çeşitli mali istihbarat birimleri kurulmuş ve kara para aklama ile mücadele 

için faaliyet göstermeye başlamışlardır. Ülkemizde kara paranın aklanması ile 
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mücadelede görevli mali istihbarat biriminden söz etmeden, öncelikle bu konudaki 

temel kavram olan mali istihbarat birimi kavramı ile ilgili bilgi vermek doğru olacaktır. 

Bu noktada istihbarat kavramı ve mali istihbarat biriminin tanımının yapılmasının 

yararlı olacağı düşünülmektedir. Daha sonra da MİB’lerin genel özelliklerine ve 

ülkemizdeki örneği MASAK ile bu noktada oluşturulmuş bir komisyon olan MSMKK 

hakkında detaylı bilgi aktarımı yapılacaktır. 

2.5.1. İstihbarat, Mali İstihbarat Kavramı ve Mali İstihbarat Birimlerinin 

Özellikleri 

İstihbarat; yeni öğrenilen bilgiler, haberler, duyumlar veya bilgi toplama, haber 

alma anlamına gelen Arapça kökenli bir kelimedir  (TDK, 2011). Teknik anlamda 

istihbarat kavramı ise, bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken hedeflere 

ulaşmayı engelleyen veya kolaylaştıran unsurlar hakkında her türlü bilgi ve belgenin 

toplanması, tasnifi, yorumlanması, değerlendirilmesi ve ilgili makamlara ulaştırılması 

şeklinde tanımlanmaktadır (Yılmazer, 2010: 49). Bu açıdan istihbarat faaliyeti, veri ve 

bilginin toplanmasını, sınıflandırmasını, analiz edilmesini ve üzerinde çalışılabilir hale 

gelmiş bilgilerin ilgili kullanıcılarla paylaşımını içeren bir süreçtir. Veri ve bilgilerin 

toplanması, işlenmesi ve ilgili birimlere iletilmesi işlemleri olarak tanımlanan istihbarat 

döngüsü kavramı diğer istihbarat birimleri için olduğu gibi mali istihbarat birimlerince 

de kullanılmakta ancak alanı ve kullandığı araçlarda farklılıklar söz konusu olmaktadır 

(Aykın, 2009). 

Genel olarak mali istihbarat birimlerine uluslararası alanda verilen ad FIU’  

(Financal Intelligence Unit) dur, Türkiye’de ise kısaca MİB olarak ifade edilmektedir. 

Mali istihbarat biriminin tanımı ilk olarak Egmont Grubu tarafından 1996 yılının kasım 

ayında düzenlenen genel kurul toplantısında yapılmıştır. Egmont Grubu’na göre mali 

istihbarat birimi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla; suç 

gelirleri ve terörizmin potansiyel finansmanı ile ilgili bilgileri ulusal mevzuat gereği 

yükümlülerce kendisine bildirilmesi zorunlu finansal bilgileri almak, analiz etmek ve bu 

analiz sonuçlarını yetkili otoritelere iletmekle görevli ulusal merkezi bir birimdir 

(Yılmazer, 2010: 50).  
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Çağdaş hukuk sistemleri ihtiyaçların, konusu suç olan fiillerden karşılanmalarını 

yasaklamakla kalmamakta, bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerinin, gayrimeşru 

kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak 

maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulmasını, yani suç gelirlerinin aklanmasını da suç 

olarak kabul etmektedir. Günümüz dünyasında birçok ülkede faaliyet gösteren mali 

istihbarat birimlerinin fonksiyonu da suç gelirlerinin aklanması ile mücadele etmektir 

(MASAK, 2011e).  

Bununla birlikte ulusal düzeydeki mali istihbarat birimleri idari nitelikte 

kurumlar oldukları için teknik istihbarat yapamazlar. Ancak, bu idari birimler kara para 

aklama suçu ile ilgili herhangi bir delil elde edilmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığı 

aracılığıyla soruşturma başlatabilmektedir. Kara para aklama suçu, niteliği gereği 

birtakım teknik bilgi ve donanımlar gerektirmektedir. Bu aklama teknikleri genel kolluk 

olan polis ve jandarma gibi kurumlarca uzmanlık gerektirmesi nedeniyle yeterince etkin 

soruşturulamamaktadır. Bu yüzden kara para aklama konusunda uzman kuruluşlar olan 

mali istihbarat birimleri her ne kadar doğrudan soruşturma açamasa da kara para aklama 

ile mücadele konusunda bir çeşit polis ve jandarma görevini yerine getirmektedirler 

(Ergül, 2005a: 93-95).  

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile yapılan mücadelede etkin bir mali 

istihbarat birimi varsa daha başarılı olunacaktır. Mali istihbarat birimlerinin temel  

(çekirdek) fonksiyonlarının yanı sıra ek fonksiyonları da vardır. MİB'ler şekil ve yapı 

olarak ülkeden ülkeye farklılık gösterseler de üç temel işlevi paylaşmaktadırlar. 

MİB’lerin çalışma esaslarını belirleyen bu üç temel işlev; merkezi veri toplama 

fonksiyonu  (şüpheli işlem bildirimi, diğer bildirim ve bilgileri almak), bilgi 

değerlendirme fonksiyonu  (analiz yapmak), işbirliği ve bilgi değişimi  (analiz 

sonuçlarını ilgili birimlere dağıtmak) olarak ifade edilmektedir (Aykın, 2009). 

 Dünya’nın birçok ülkesinde yıllarca kara para aklama ile mücadele amacıyla 

MİB'ler kurulmuş ve bu MİB'ler aracılığıyla söz konusu üç temel fonksiyon yerine 

getirilmeye çalışılmıştır. Buna rağmen MİB’lerin yapılanma şekilleri ülkeden ülkeye 

farklılık göstermektedir. Bunun temel sebebi, 1990'lı yıllarda ilk MİB'ler kurulurken, 

uluslararası alanda herkesçe kabul görmüş bir MİB modelinin olmayışı ve ülkelerin 

kendi içlerinde farklı yapılanmalara sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Sonuç 
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olarak günümüzde Egmont Grubu'na üye 128 tane MİB vardır (Egmont Group, 2011).  

Dünyadaki birçok ülkede teşekkül edilen MİB’ler kara para aklama ve 

terörizmin finansmanı ile mücadelede aynı temel fonksiyonları icra etmelerine karşın 

her birinin kendine özgü farklı yönleri de bulunmaktadır. Bazı ülkelerdeki MİB'ler kara 

para aklama ile mücadelede kanun uygulayıcı birimlerin kullanacağı ikinci bir silah 

olarak oluşturulmuş ve bu da MİB'in kanun uygulayıcı veya soruşturmacı bir birim 

olarak doğmasına sebep olmuştur. Bir kısım ülkelerde ise MİB'ler finans sektörü ile 

kolluk kuvvetleri arasında bir tampon görevi üstlenmiş ve bu ülkelerdeki MİB'leri 

finans sektörü ve kolluk kuvvetleri dışında oluşturulmuşlardır (IMF ve WB, 2004:  9). 

Yukarıda sözü edilen bu kuruluşlar Egmont Grubu tarafından, “suçtan 

kaynaklandığı sanılan aktiflere ilişkin ya da kara para aklamayla mücadele için ulusal 

mevzuat tarafından zorunlu tutulan mali bilgi bildirimlerinin kayıt  (gerekirse talep), 

analiz ve yetkili makama aktarılmasından sorumlu ulusal, merkezi kurumlar” olarak 

tanımlanmaktadırlar (Ergül, 2005a: 167).  

Çok farklı çeşitleri olmakla birlikte MİB'leri genel olarak; idari tip mali 

istihbarat birimleri, bağımsız tip mali istihbarat birimleri, kanun uygulayıcı  (polis) tip 

mali istihbarat birimleri, kovuşturucu  (adli) tip mali istihbarat birimleri, karma tip mali 

istihbarat birimleri olarak sınıflandırmak mümkündür. Egmont Grubu’na üye MİB’lerin 

oluşturuldukları tiplere bakıldığında da idari tipin oldukça yaygın olduğu görülmektedir. 

Egmont Grubu’na üye MİB’lerden 80’i idari tipte, 28’i kanun uygulayıcı tipte, 4’ü 

kovuşturucu tipte ve 8’i de karma tipte oluşturulmuştur (Egmont Group, 2010:  18).  

Ülkemizde teşekkül etmiş olan mali istihbarat birimi MASAK’ın da 

oluşturulduğu tip olan idari tip olarak örgütlenmenin esas sebebi, mali sektör ile mali 

suçları araştıran ve soruşturan kanun uygulayıcı otoriteler arasında bir tampon 

oluşturma fikridir. Bu tür MİB'lerin konumu değişiklik göstermektedir. En yaygın 

uygulama maliye bakanlığı altında ve merkez bankasına bağlı veya düzenleyici 

kurumun bünyesinde konumlandırılmaktadır.  

MASAK da dâhil olmak üzere birçok örnekte görüldüğü gibi MİB'i kanun 

uygulayıcı sistemin dışında oluşturma kararı; MİB'in yetkilerinin şüpheli işlemin ve 

diğer tür raporların toplanması, analizi ve dağıtılması ile sınırlandırılmasını ve onlara 
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soruşturma ve kovuşturma yetkilerinin verilmemesini ortaya çıkarmıştır (IMF ve WB, 

2004: 10-11).  

Bu tipteki kurumlar için devlet içindeki diğer birimlerin siyasi etki ve baskılarına 

maruz kalınabilmesi ve yükümlü gruplarının gittikçe çoğalması nedenliyle, bildirim 

almakla görevli kuruluşun bu gruplara yabancı kalması gibi olumsuz durumların ortaya 

çıkabilmesi bir sakınca olarak değerlendirilmektedir.  Bu modelde bildirimler, 

soruşturma ve kovuşturma makamlarından önce, değerlendirilmek ve analiz sonucu 

gerekirse işleme konulmak üzere özel olarak oluşturulmuş idari tipteki mali istihbarat 

birimlerince yapılmaktadır (Yılmazer, 2010: 60). 

 Yukarıda MİB hakkında verilen genel bilgiler ışığında ülkemize bakacak 

olursak; Türkiye’de kara para aklamayla mücadele noktasında “4208 Sayılı Karaparanın 

Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun”un 3. maddesi doğrultusunda oluşturulan “Mali 

Suçlar Araştırma Kurulu”  (MASAK) ve “4208 Sayılı Kara paranın Aklanmasının 

Önlenmesine Dair Kanun”un 4. maddesi doğrultusunda kurulan “Mali Suçlarla 

Mücadele Koordinasyon Kurulu”  (MSMKK) ile karşılaşılmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen bu iki kurul ilgili kanunun kendilerine vermiş olduğu 

görev ve yetkiler doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. Söz konusu bu iki mali 

istihbarat biriminin temel özelliklerine, yaptığı çalışmalara ve faaliyetlerine aşağıda 

detaylı olarak yer verilmiştir. Özellikle MASAK söz konusu suçlarla mücadele 

noktasında önemli bir yere sahip konumda olduğu için tüm ayrıntıları ile ele alınmıştır. 

2.5.2. Mali Suçları Araştırma Kurulu  (MASAK) 

 Kara para aklama suçunun hassas ve uzmanlık isteyen bir konu olması, bu 

suçlarla mücadelede bankacı, maliyeci, muhasebeci, borsacı, uluslararası ticaret 

yapanlar gibi değişik mesleklerde çalışan alanında uzman kişilerden yararlanmayı 

gerektirmektedir. Ülkemizde de bu amaçla söz konusu uzmanlardan oluşturulmak üzere 

bir mali istihbarat birimi teşekkül etme ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu amaçla da Mali 

Suçları Araştırma Kurulu  (MASAK) kurulmuştur. MASAK, “4208 Sayılı Kara Paranın 

Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun”un 19 Kasım 1996 Tarih ve 22822 Sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, kara paranın aklanmasıyla 

mücadele çalışmaları yapmak üzere bu kanununun 3. maddesinden hareketle 



 

   80

kurulmuştur. MASAK, Maliye Bakanlığı bünyesinde; Maliye Bakanlığı’nın diğer ana 

hizmet birimleri gibi, yani hiyerarşik olarak genel müdürlük düzeyinde bir kuruluştur. 

MASAK organlarının oluşumu ile 17 Şubat 1997 tarihinde fiilen çalışmalarına 

başlamıştır (Aksu, 1999: 11). 

MASAK; şüpheli işlem usul ve esaslarını belirleme ve şüpheli işlem formlarını 

kabul edip değerlendirme, kimlik tespit usul ve esaslarını belirleme, yükümlülüklerin 

yerine getirilip getirilmediğini denetleme, ön inceleme görevi ile kanunların verdiği 

diğer görevleri yerine getirmektedir. Aklama suçunun araştırılması, incelenmesi görev 

ve yetkisini maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, bankalar yeminli 

murakıpları, hazine kontrolörleri ve sermaye piyasası kurulu uzmanları aracılığıyla 

yerine getirmektedir. Bu inceleme personeli, konu ile ilgili özel kanunların kendilerine 

verdiği yetkiler yanında görevlendirme konusuna giren konularda 4208 sayılı kanunda 

yer alan bilgi ve belge isteme, araştırma ve inceleme yapma, uygulamayı takip etme ve 

denetleme, bu amaçla her türlü evrakı tetkik etme yetkilerine sahip olarak 

çalışmaktadırlar. MASAK, ilk olarak “4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının 

Önlenmesine Dair Kanun” ile kurulmuş fakat görev ve yetkileri 18 Ekim 2006 tarihinde 

yürürlüğü giren “5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 

Kanun” ile yeniden düzenlenmiştir  (MASAK, 2011d).  

Teşekkülü ile kara para aklama ile mücadele noktasında bir mali istihbarat birim 

olarak faaliyet göstermekte olan teşkilat yapısını gösteren şekil aşağıda sunulmuştur.
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Şekil 2. 1:  MASAK'ın Teşkilat Yapısı  (MASAK'ın Organizasyon Şeması) 

 

Kaynak:  MASAK, “Faaliyet Raporu”,  2010a: 14.
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MASAK’ın suç gelirleriyle mücadele hususunda yukarıda da ifadesini bulan 

önleyici tedbirler ve suç unsurlarını dikkate alarak yapmakta olduğu çalışmalar ile ilgili 

olarak üç aşamadan söz edilmektedir. Bu aşamalar; veri toplama, analiz ve 

değerlendirme ile incelemedir. MASAK’ın bu aşamaların yer aldığı çalışmalarında 

izlediği yol aşağıda Şekil 2.2’de MASAK’ın çalışma şekli olarak sunulmuştur. 
Şekil 2. 2:  MASAK’ın Çalışma Şekli 

Kaynak:  MASAK, “Faaliyet Raporu”,  2010: 23. 

Aşağıda yer alan tabloda da görüldüğü üzere geçmiş yıllarda  (1997-2010) 

MASAK’a yapılan şüpheli işlem bildirimleri ve ihbarlar dikkate alındığında sayısının 

oldukça az olduğu görülmektedir. Bunun nedenleri arasında ülkemizde bu konuda bir 

hassasiyetin oluşmamış olması, yükümlü çeşitli kurum ve kuruluşların gerekli 

başvuruları yapmada yetersiz ya da isteksiz olması, MASAK’ın bu noktada yetersiz 

olması vb. olumsuzluklardan söz edilmektedir. MASAK ile ilgili olarak da oldukça 

fazla olumsuz eleştiri söz konusudur. Ülkemizde çeşitli ortamlarda MASAK’ın kara 

parayla mücadelede randımanlı sonuçlar alamadığı düşüncesiyle zaman zaman 

eleştiriler yükselmektedir (Mercan, 2003).  
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Tablo 2. 7:  Yıllara Göre Şüpheli İşlem Bildirimi Sayıları ve Kaynaklarına Göre Dağılımı  
(1997 - 2010) 

Yıllar 

Şüpheli İşlem Bildirim Kaynağı 

Bankalar Aracı 
Kurumlar 

Finansman, 
Faktoring,
Finansal 
Kiralama 
Şirketleri 

Sigorta 
ve 

Emeklilik
Şirketleri 

Noterler PTT Genel 
Müdürlüğü

Yetkili 
Müesseseler 

 (Döviz 
Bürosu) 

Diğer 
Kurumlar 

 
(Gümrük 
İdareleri 

vb.) 

Toplam 

1997-2001 265 1 - 1 - - 52 369 688 
2002 193 - - 1 - - - - 194 
2003 177 - 3 - - - - - 180 
2004 288 1 1 - - - - - 290 
2005 349 1 2 - - - - - 352 
2006 1.133 7 - - - - - - 1.140 
2007 2.903 40 - 3 - - - - 2.946 
2008 4.889 9 15 10 1 - - - 4.924 
2009 9.480 168 32 129 6 6 2 - 9.823 
2010 9.968 28 70 148 1 25 11 - 10.251 

 

Kaynak:  MASAK, “Faaliyet Raporu”,  2005: 14. 
. 

 (MASAK'ın 2005 ve 2010 yılı faaliyet raporlarındaki veriler birleştirilerek oluşturulmuştur.) 
 

Özellikle yapılan ihbar sayılarının yetersizliği bir tarafa, ihbarların incelenmesi 

sonucunda savcılığa sevk edilen dosyaların sayısının azlığı da MASAK’ı eleştirilerin 

merkezi haline getirmektedir. Tabii ki bu olumsuz durumun sorumlusu olarak sadece 

MASAK’ın üzerine yüklenilmemesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Öncelikli olarak 

yükümlülerin üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. 

Fakat son yıllarda yükümlülerin yapmış olduğu ŞİB sayısı oldukça artmış olmasına 

rağmen MASAK tarafından dava açılmak üzere savcılıklara sevk edilen dosya sayısında 

doğru orantılı bir artış görülmemektedir. Bu da MASAK’a yönelik eleştirilere kaynak 

teşkil eden bir durum doğurmaktadır. 

MASAK’ın 2010 yılı faaliyet raporunda, stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmek 

amacıyla aşağıdaki çalışmalara öncelik verileceği ifade edilmiştir. Bu çalışmalar  

(MASAK, 2010: 18); 

• Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede “önleyici 

tedbirler” olarak bilinen yükümlülükler konusunda gerek finansal kuruluşlar 

gerekse finansal kuruluşlar dışındaki yükümlülerin farkındalıklarının artırılması 



 

   84

ve bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek, 

• Aklama suçu incelemeleri ve yükümlülük denetimlerinde etkinliğin artırılması 

amacıyla denetim elemanları ile iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapmak, 

• Elektronik ŞİB uygulamasına ilişkin iyileştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları 

yapmak, 

• Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin alınan ihbar ve 

şüpheli işlem bildirimlerinin analiz ve değerlendirme çalışmalarını mümkün 

oldukça en kısa sürede tamamlamak, 

• Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına ilişkin alınan ŞİB ve 

ihbarların analiz ve değerlendirme çalışmalarının daha etkin yapılabilmesi için 

mevcut uygulamaların iyileştirilmesi ve yeni uygulamaların geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapmak, 

• Yükümlülerin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele 

kapsamında getirilen yükümlülüklere uyum sağlayabilmeleri için yükümlülere 

yönelik uyum denetimleri yapmak ve 

• Uluslararası işbirliğinin sağlanması amacıyla, yabancı ülke mali istihbarat 

birimleri ile istihbarat amaçlı bilgi değişimine imkân sağlayan mutabakat 

muhtıraları, metinleri imzalamak şeklinde ortaya konulmuştur. 

 
MASAK; söz konusu kara para aklamanın ve terörün finansmanının önlenmesi 

ile ilgili olarak yapmış olduğu faaliyetleri sürdürürken FATF tarafından ortaya konulan 

40 Tavsiye ile 9 Özel Tavsiye ve Egmont Grubu’nun yapmış olduğu çalışmaları dikkate 

almaktadır. Ayrıca MASAK, özellikle kara para aklama suçlarının uluslararası bir boyut 

kazanmış olması nedeniyle bu konudaki çalışmalar sürdürülürken diğer ülkelerin mali 

istihbarat birimleri ve Interpol, Europol vb. kurumlarla da işbirliği içerisinde hareket 

etmektedir. Bu noktada MASAK’ın diğer ülkelerdeki MİB’ler ile yapmış olduğu bilgi 

alışverişine ilişkin sayıları gösteren tablo aşağıda sunulmuştur. 
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Tablo 2. 8:  MASAK'ın Diğer MİB'lerle Bilgi Alışverişinin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl  Diğer MİB'lerin 
MASAK'tan Talepleri 

 MASAK'ın Diğer 
MİB'lerden Talepleri

2006 136 132 
2007 196 59 
2008 143 46 
2009 169 162 
2010 188 63 

Kaynak:  MASAK, “Faaliyet Raporu”,  2010: 33. 

Ülkemizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile de sürekli bir bilgi alışverişi 

yapılmaktadır. Ülkemizdeki bazı kamu kurum ve kuruluşları ile yapmış olduğu bilgi 

paylaşımı ve bilgi alışverişine ilişkin sayıları gösteren tablo da aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 2. 9:  MASAK'ın 2010 Yılında Kurumlarla Bilgi Paylaşımı Sayısı 

Bilgi Paylaşımı 
Yapılan Kurum 

Bilgi Paylaşımı 
Sayısı 

Cumhuriyet Savcılıkları ve 
Mahkemeler 267 

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 2253 
Emniyet genel Müdürlüğü 2254 
Jandarma Genel Komutanlığı 2159 
Gelir İdaresi Başkanlığı 17 
Dışişleri Bakanlığı 103 
TOPLAM 7053 

Kaynak:  MASAK, “Faaliyet Raporu”,  2010: 41. 

Yukarıda bahsi geçen uluslararası kuruluşların önerileri doğrultusunda teşekkül 

edilen MASAK için en önemli husus kara paranın aklamasının ve terörün finansmanın 

önlenmesi noktasında önleyici tedbirler almak ve ülke ekonomisine olumlu katkılar 

sağlamaktır. MASAK suçla mücadele değil, suçu tespit etme noktasında faaliyet 

gösteren bir kurul niteliğindedir. Suçun tespiti noktasında yetkili yargı organlarına suç 

duyurusu yapmakta ve gerekli işlemlerin yapılarak cezalandırmanın yapılması 

hususunda kolluk kuvvetleri ve cumhuriyet savcılıkları ile işbirliği yapmaktadır. 

Son olarak MASAK’ın şüpheli işlem bildirimi, adli talepler ve ihbarlar ile ilgili 

olarak yapmış olduğu çalışmalarda izlemiş olduğu işlem adımlarını gösteren 

MASAK’ın yukarıda Şekil 2.3’te ifadesini bulan çalışma şekli aşağıdaki iş akışları 

süreci ile daha detaylı bir biçimde ortaya konulmuştur. 
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Şekil 2. 3:  MASAK İş Akış Süreçleri 

Kaynak:  MASAK “Suç Gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele mevzuatı”, MASAK 

Yayınları, 2009b: 13  

2.5.3. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu  (MSMKK) 

“4208 sayılı kanunun 4. maddesi ile kurulan, görev ve yetkileri belirlenen ve 

daha sonra “5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un 

20. maddesi ile görev ve yetkileri yeniden düzenlenen “Mali Suçlarla Mücadele 

Koordinasyon Kurulu”nun görevleri, üyeleri ve çalışma şekli aşağıda ifade edilmiştir. 

MSMKK’nin görevleri; suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin kanun 

taslakları ile Bakanlar Kurulu kararlarıyla yürürlüğe girecek yönetmelik taslaklarını 

değerlendirmek, uygulamayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon 

sağlamaktır. 14 Aralık 2007 tarihli yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yürürlükte olan 
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yönetmeliğe göre MSMKK’nin üye sayısı 12 iken bu sayı yeni yönetmelikle birlikte 16 

olarak belirlenmiştir. Söz konusu değişikliğin daha net görülmesi için oluşturulan Tablo 

2.10’a aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 2. 10:  MSMKK'nın Mülga ve Yeni Yönetmeliğe Göre Üyeleri 

MSMKK Üyeleri 

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

2 Temmuz 1997 Tarih ve 23037 Sayılı 
Resmi Gazete'de Yayımlanmış Mülga Yönetmelik 

14 Aralık 2007 Tarih ve 26730 Sayılı 
Resmi Gazete'de Yayımlanmış Yeni 

Yönetmelik 

1- Maliye Bakanlığı Müsteşarı  (Kurul Başkanı) 1- Maliye Bakanlığı Müsteşarı  (Kurul 
Başkanı) 

2- Maliye Teftiş Kurulu Başkanı 2- Maliye Teftiş Kurulu Başkanı 
3- Maliye Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı 3- Maliye Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı 
4- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı 4- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı 
5- Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı 5- Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı 

6- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı 6- Sermaye Piyasası Kurulu Başkan 
Yardımcısı 

7- Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü 7- Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü 

8- Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel 
Müdürü 8- Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo 

Genel Müdürü 
9- Gelirler Genel Müdürü 9- Gelir İdaresi Başkanı 

10- 
  

Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli 
Murakıpları Kurulu Başkanı 

10- Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel 
Müdürü 

11- Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel 
Müdürü 

11- 
  

Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu, Afrika ve 
Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürü 

12- Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu 
Başkanı 

13- İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

12- 
  

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanı 

14- Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel 
Müdürü 

15- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Başkan Yardımcısı 

  
  

  
  

16-
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu Başkan Yardımcısı 

Kaynak:  Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliklerden  (mülga ve yeni yönetmelik) yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Kurul yukarıda sıralanan üyelerinin dışında gerek duyduğunda diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarından da temsilci çağırabilmektedir. Kurul üyeleri ise yerlerine 

başkalarını gönderememektedir. Ancak kurul başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle 

işlerinden geçici veya sürekli ayrılmaları halinde yerlerine devlet memurları kanununa 

veya ilgili kanunlarına göre atanacak vekilleri toplantıya iştirak etmektedir. Bu kurulun 
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görevleri ilgili yönetmeliğin 5. maddesi ile (Ergül, 2001: 208–209); 

• Kara para aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarda, Malî Suçları 

Araştırma Kurulu’nun yürüteceği faaliyetleri, ilgili kurum veya kuruluşlarla 

birlikte koordine etmek, 

• Kara para aklanmasının önlenmesi amacıyla uygulamaya ilişkin politikaları 

tespit etmek, 

• Mevzuat düzenleme ve tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak olarak 

belirlenmiştir. 

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu yılda en az iki defa toplanmakta 

ve 14 Aralık 2007 Tarih ve 26730 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri gereğince çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, Mali Suçlarla 

Mücadele Koordinasyon Kurulu üyeleri, yılda en az iki defa nisan ve eylül aylarında 

yaptıkları olağan toplantılarda alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında etkin bir 

şekilde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Malî Suçları Araştırma Kurulu 

Başkanlığı’na  (MASAK) iletmekle görevli ve yetkili kılınmıştır (MASAK, 2011f; 

MASAK, 2011g).  

Söz konusu kurul, yukarıda da ifade edildiği gibi yılda en az iki defa toplanacak 

ve sürekli olarak görev yapacaktır. 97/9522 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan 

14 Aralık 2007 Tarih ve 26730 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmeliğin” 4, 5 ve 6’ncı maddelerinde bu kurulun kuruluş, görev çalışma düzeni 

ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 

Yukarıda yer alan tabloda da görüldüğü üzere Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 

Daire Başkanlığı MSMKK’nin üyesi iken bu üyelikten çıkarılmıştır. Bu noktada dikkat 

çeken diğer bir durum ise; Jandarma Genel Komutanlığı veya konuyla ilgili birimi olan 

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 

Başkanlığı’ndan hiçbir yetkilinin hem eski hem de yeni üyeler arasında yer 

almamasıdır. Kara para aklama suçu ile mücadele de çok etkin bir rol oynayan ve 
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coğrafi olarak Türkiye’nin %92’sinde görev yapmakta olan Jandarma Teşkilatı’na 

MSMKK’da yer verilmemesi önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Aynı durum 

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı için de söz konusudur. Kara paranın 

aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile mücadelede kolluk kuvvetlerinin 

önemi tartışmasız olarak ortadadır. Fakat MASAK ve MSMKK gibi kurumlarla sadece 

iş birliği ve bilgi paylaşımı noktasında bir arada olan Jandarma ve Emniyet 

Teşkilatları’nın konumunun yeniden gözden geçirilmesi ve üyelik statüsüne dâhil 

edilmeleri gerektiği düşünülmektedir. 

 Ülkemizin kara para ve kara para aklama ile mücadelede görevli mali istihbarat 

teşkilatı olan MASAK’ın ve MSMKK’nın yönetim kadrosu bünyesinde sadece 

ekonomik faaliyet gösteren kuruluşların temsilcilerinin bulunması söz konusu kara para 

ve kara para aklama ile mücadele çalışmalarının önleme noktasında ele alındığının bir 

göstergesidir. Bu kurumların sadece bildirim ve adli yargı organlarına aktarım 

konusunda yapmış oldukları çalışmalar yeterli olmayacaktır.  Söz konusu olaylarda 

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı KOM Daire Başkanlığı ile iletişimin var olması 

yeterli görülmemekte; söz konusu kurulların yönetim birimlerinde veya üyeleri arasında 

kolluk kuvvetlerinin temsilcilerinin yer alması da önemli bir ihtiyaç olarak 

düşünülmektedir. Kolluk kuvvetlerinin bu kurulların yönetim birimlerinde veya üyeleri 

arasında yer alması pek çok noktada olumlu katkılar sağlayacak bir düzenleme 

olacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE KARA PARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE 

JANDARMANIN ÖNEMİ VE JANDARMANIN ETKİSİNİN 

TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

 Bu bölümde ilk olarak kara para aklama ile mücadelede Türk Jandarma teşkilatı 

hakkında açıklamalara yer verilecek, sonra da kara para aklama ve kara paraya kaynak 

teşkil eden suçlarla mücadelede jandarmanın etkisinin ortaya konulması amacıyla 

kullandığı mücadele yöntemlerine, aldığı önlemlere, gerçekleştirdiği faaliyetlere ve kara 

para aklama ile mücadelede ne kadar etkin bir rol oynadığına değinilecek ve bu konular 

kavramsal açıdan ele alınarak bir bilgilendirme yapılacaktır. Bu başlığın ardından, 

Jandarma teşkilatında görev yapan personele yönelik olarak hazırlanmış ve uygulanmış 

olan “Türkiye’de Kara Para Aklamayı Önlemede Jandarmanın Etkisinin Tespitine 

İlişkin Bir Araştırma” konulu değerlendirme ölçeğine ilişkin veriler ile bu verilerin 

istatistikî analiz sonuçları ortaya konulacaktır. 

 3.1. TÜRK JANDARMA TEŞKİLATI 

Kelime anlamı olarak “Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla 

görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan 

hükümet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askerî kuvvet” (TDK, 2011) 

olarak ifade edilen jandarma, ülkemizde genel kolluk, kamu özel kolluk ve yardımcı 

kolluk kuvvetleri olmak üzere üç grupta ele alınan kolluk kuvvetlerinden (Mutlu, 2006: 

10-11) genel kolluk kuvvetleri arasında yer alan bir teşkilattır. 1839 yılında kuruluş 

temelleri atılmış olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın bağlılık durumu; 12 Mart 1983 

Tarih ve 17895 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “2803 

Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu”nun 4. maddesinde aşağıda yer 

aldığı şekilde belirtilmiştir (JTGYK, m.4).  

Jandarma Genel Komutanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir parçası olup, 

silahlı kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay 
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Başkanlığı’na, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden 

İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. 

Aynı hususta Jandarma Genel Komutanlığı, ilgili söz konusu yönetmeliğe uygun 

olarak “Jandarma Genel Komutanlığı, askeri kanun ve nizamların kendisine verdiği 

görevlerle, eğitim ve öğretim yönünden, Genelkurmay Başkanlığı’na; emniyet ve asayiş 

görevlerinin yerine getirilmesi açısından ise İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kuruluştur”  

(JGK, Tanıtım Kataloğu: 8) ifadesini kullanmaktadır. Jandarmanın görev ve sorumluluk 

alanı ise genel olarak belediye sınırları dışında kalan alanlardır. JGK’nın asayişi 

sağlamakla görevli olduğu alanın 2005’te Türkiye yüzölçümünün %91’ini kapsadığı 

iddia edilmektedir (Sarıibrahimoğlu, 2006:  97). 

Jandarma Genel Komutanlığı’nda  (JGK) görevli personel sayısı 2003’te 

240.000, 2007 yılı rakamlarına göre ise 280.000’dir. Toplam personelin %20’lik kısmını 

25.000 uzman jandarma, 18.000 astsubay ile 4.500 subaydan oluşan rütbeli personel ve 

geri kalan %80’lik kolluk ihtiyacı kısmını oluşturan zorunlu askerlik hizmeti yapan er 

ve erbaşlardan oluşmaktadır (Uğur ve Baki, 2008).  

JTGYK ile belirlenmiş olan jandarmanın görev ve sorumluluk alanı, polis görev 

sahası dışında kalan alanlar olup, bunlar il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan alanlar 

ile polis teşkilatları bulunmayan yerlerdir. Bu bölgelerde jandarma, emniyet ve asayişin 

sağlanmasından sorumludur (JTGYK, m.10). Bu noktada da yukarıda dile getirilen JGK 

personeli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar, vatani görevlerini yerine 

getirmekte olan erbaş ve erler ile sivil memur ve işçilerin desteğiyle birlikte özverili ve 

disiplinli bir şekilde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Bu birimlerden birçoğu kara para ve kara para aklama ile mücadele noktasında 

kara paraya kaynak teşkil eden suçların önlenmesi amacıyla çeşitli görevler üstlenen 

birimlerdir. Bununla birlikte ilerleyen bölümlerde de ele alınacak olan Kaçakçılık ve 

Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ve Kısım Amirlikleri özellikle kara paraya kaynak 

oluşturan suçlarla mücadele noktasında önemli bir yere sahiptir.  
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Şekil 3. 1:  Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilat Yapısı  (Jandarma Genel Komutanlığı Organizasyon Şeması) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak:  JGK, http: //www.jandarma.gov.tr/genel/kurulus.htm, Kasım 2011. 
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 3.2. KARA PARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE JANDARMANIN 

ROLÜ VE ÖNEMİ 

 Araştırmanın bu bölümünde, önceki bölümlerde detaylarına yer verilen kara para 

ve kara para aklama suçlarıyla mücadele noktasında jandarmanın etkisi ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Kara para ve kara para aklama ile mücadelede jandarmanın 

kullandığı yöntemler, aldığı önlemler, gerçekleştirdiği faaliyetler ve kara para ve kara 

para aklama ile mücadelede jandarmanın etkisi hakkında kavramsal açıdan bir bilgi 

paylaşımı ve değerlendirme yapılacaktır. Ülkemizde kara para ve kara para aklama 

suçları ile mücadele konusunda çalışmalar yapan ve daha çok denetleme görevi icra 

eden MASAK ve MSMKK gibi kurullar ile sürekli olarak koordinasyon içerisinde olan 

ve kolluk faaliyetleri ile mali suçlarla mücadele noktasında önemli bir rol oynayan 

jandarma teşkilatı bu konuda sürekli olarak aktif bir şekilde görev yapmaktadır. Bu 

noktada jandarma teşkilatının çeşitli birimleri kara para ve kara para aklama ile etkin 

mücadele noktasında görev yapmakta ve önleyici tedbirler almaktadır. Ayrıca, kara 

paraya kaynak teşkil eden uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretimi ve satışı ile 

mücadele noktasında da çeşitli önleyici faaliyetler göstermektedir. Bu bilgiler ışığında 

genel hatları ile ifade edilmek üzere JGK bünyesinde oluşturulmuş “Kaçakçılık ve 

Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı - KOM” hakkında bilgi paylaşımı 

yapılacaktır. Ayrıca, JGK bünyesinde teşekkül edilmiş olan ve yukarıda da genel hatları 

ile ifade edilen bazı birimlere de bu bölümde yer verilecektir. 

3.2.1. Kara Para Aklama İle Mücadelede Görevli Jandarma Birlikleri ve 

Birimleri 

Uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ve malî suçlarla mücadele kapsamında 

JGK karargâhında “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı  

(KOM)” kurulmuştur. Bu birim altında Malî Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 

bulunmaktadır. Bünyesinde KOM Şubesi bulunan il jandarma komutanlıklarında ise 

“malî suçlarla mücadele birimleri” oluşturulmuştur. İlçe jandarma ve bağlı karakol 

komutanlıklarında ise konusu mali suçlar kapsamına giren olaylara da il jandarma 

komutanlığı bünyesinde yer alan KOM timleri müdahale etmektedir. 
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Başta uyuşturucu ve insan kaçakçılığı olmak üzere, her türlü kaçakçılık ve 

organize suçlarla mücadele görevi, çağın sunduğu her türlü teknolojik olanaktan 

yararlanılarak, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan “Kaçakçılık ve 

Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı” tarafından yerine getirilmektedir  (JGK, 

Tanıtım Kataloğu: 42). 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  (KOM) Birimleri; müdahale edilen 

KOM olayları ve illerin asayiş durumları ile birlikte suç potansiyeli üzerinde önemli 

etkisi bulunan nüfus, coğrafi faktörler, turizme elverişlilik, ekonomik, ticari, sanayi, 

sosyal ve kültürel yapısı gibi faktörler ile sınır bölgesinde yer alması, sınır komşusu 

olunan ülkenin özellikleri, ekonomik yapısı ve sınır kontrolündeki etkisi gibi faktörler 

göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda teşkilatlanmışlardır. JGK 

karargâhında,  (81) il jandarma komutanlığı ve kaçakçılığın yoğun olduğu ilçe jandarma 

komutanlıkları bünyesinde oluşturulmuşlardır. 

Bilgi çağının ve gelişen teknolojinin bir sonucu olarak suç tipleri ve suç 

işlenirken kullanılan yöntemleri günden güne farklılaşmakta ve sayıca artmaktadır. 

Kolluk güçleri ise başta organize suçlar olmak üzere, suç ve suçlularla mücadele 

kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla, bilgi çağının gerektirdiği modern yöntemleri 

uygulamak durumundadır. Bu kapsamda, KOM Daire Başkanlığı ve KOM birimleri 

kendisine verilen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele görevlerini; mevcut mevzuat 

çerçevesinde, modern araç, teçhizat ve çağdaş soruşturma tekniklerini kullanarak, ulusal 

ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde sürdürmektedir.  

JGK organize suç örgütleriyle mücadelede etkisini arttırmak maksadıyla teşkilât 

yapısı, personel eğitimi ve teknik donanım konularında sürekli gelişme gayreti 

içerisindedir. Sosyal ve ahlaki düzenin korunması ve güvenliğin sağlanmasına yönelik 

olarak insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele aralıksız olarak 

sürdürülmektedir. 

JGK bünyesindeki JAKEM tarafından yetiştirilen narkotik ve psikotrop madde 

arama köpekleri, kara paraya kaynak teşkil eden uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ele 

geçirilmesinde çok önemli katkılar sağlamakta ve kara paraya kaynak oluşturan 
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uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynamaktadır. Ayrıca, 2010 yılı itibariyle 

yetiştirilen kâğıt para arama köpeklerine  (banknot köpekleri)  yol kontrol ve 

aramalarında, devriye faaliyetlerinde, narkotik ve psikotrop madde olaylarına 

müdahalede ve kara para aklamanın önlenmesi, yüklü miktarda kâğıt paranın 

bulunmasını sağlamak amacıyla görev verilmektedir (JGK, 2011b:  13). 

 Geçmişte JGK Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  (KOM) Daire 

Başkanlığı tarafından yürütülen kara para ve kara para aklama suçu ile mücadele 

günümüzde 2008 yılında yapılan değişiklik ile JGK Terörle Mücadele  (TEM) Daire 

Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu değişikliğin yapılması sonucunda kara 

para ve kara para aklama suçu ile mücadele hususunda TEM’in tercih edilmesinin ise 

kara paranın terörün finansmanı olarak kullanılmasından ileri geldiği düşünülmektedir. 

3.2.2. Kara Para Aklama İle Mücadelede Jandarmanın Kullandığı 

Yöntemler 

 Yukarıda yer verilen jandarma birlikleri ve birimleri ilgili kara para ve kara para 

aklama suçunun kaynağını oluşturan suç gelirleri olan organize suç ve suçlularla 

mücadele noktasında jandarma tarafından kullanılan temel yöntemler bu bölümde ortaya 

konulacaktır. Günümüzde yukarıdaki bölümlerde de ele alınarak ifade edildiği şekliyle 

yaşanan ve birçok ülkeyi de kapsayarak küresel boyuta ulaşan sosyal ve ekonomik 

gelişmeler suçun artışına da sebep olmuştur.  Suçun önlenmesi için uluslararası 

ekonomik düzeyin yeni bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. En büyük tehlikeyi 

yaratan suçlar ise ekonomik suç, çevre suçları, uyuşturucu madde ticareti, terör suçları, 

ayrımcılık gibi suç grupları olarak gösterilmektedir. Yukarıda ifade edilen bu suçların 

büyük çoğunluğu genel itibariyle örgütlü olarak işlenmekte ve failine çıkar 

sağlamaktadır. Çıkar amaçlı örgütlü suçların önlenmesi için, suçtan elden edilen 

ekonomik değerlerin ve avantajların söz konusu suç örgütlerinin elinden alınması 

önemli bir durumdur. Bu noktada, yukarıda da yer verilen 20 Aralık 1988 tarihli “BM 

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Sözleşmesi  (Viyana Konvansiyonu)” 

önemli bir milat olarak kabul edilmektedir (JGK - JOK, 2001). 
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Kara para ve kara para aklama suçları da genel itibariyle örgütlü olarak 

yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Söz konusu suç örgütlü olarak 

ortaya çıkmasa bile kara paraya kaynaklık eden suçlar olan uyuşturucu ve psikotrop 

madde kaçakçılığı, insan ticareti, silah ve mühimmat kaçakçılığı vb. suçlar genel olarak 

örgütlü olarak işlenmektedir. Örgütlü suçların ortadan kaldırılması için ise suç 

işlendikten sonra müdahaleden önce suç işlenmeden çeşitli önleyici tedbirler alınması 

gereklidir. Bu noktada önleyici çalışmalar yapılması daha doğru bir yaklaşım olacak ve 

suçun ortaya çıkmadan önlenmesini sağlayacaktır. Söz konusu bu örgütlü suçlar ile 

mücadele noktasında ortaya konulan önemli kurallar vardır ve bunlar aşağıda maddeler 

halinde ifade edilmektedir (JGK - JOK, 2001); 

• Kara para önlenmelidir, 

• Suçtan elde edilen yasa dışı gelirin hareket yönü izlenmeli ve bu gelirin elde 

edilerek mülkiyetinin devlete geçirilmesi sağlanmalıdır, 

• Gerçekleştirilen büyük miktardaki para hareketleri izlenmeli ve takip 

edilmelidir, 

• Jandarmanın ve adli personelin bu konuda çok iyi eğitilmesi gerekmektedir. 

• Uyuşturucu imalatını önleyici, uyuşturucuya olan talebi azaltıcı tedbirler 

alınmalı ve çeşitli çalışmalar yapılmalıdır, 

• Tanıkların korunması ve kimliğinin sanıktan gizlenmesi ile ilgili yeni 

kurallar kabul edilmelidir, 

• Mali para hareketi yapan bütün kuruluşlar denetlenmelidir, 

• Adli kovuşturma makamlarının etkinliği mutlaka sağlanmalıdır, 

• Savcılar ve hâkimler, teknik ve organizasyon açısından güçlendirilmelidir, 

• Suça ait bilgiler tek merkezde toplanmalıdır, 

• Telefon dinleme ve elektronik araçlarla izleme metotları kabul edilmelidir. 

2005 yılına kadar çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadelenin esaslarını belirleyen 

“4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu” 23 Mart 2005 tarihinde 

“5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun”un yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.  
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3.2.2.1. Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Kullanılan Yöntemler 

Söz konusu “5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama 

Şekli Hakkında Kanun” ile kaldırılan “4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle 

Mücadele Kanunu” ve “1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu”nun yerine 17 

Aralık 2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “5271 

Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu” ile suç örgütleriyle mücadele noktasında aşağıda 

sıralanacak olan çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında; ilgili 

kanunun 135. maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, 139. 

maddesi ile ortaya konulan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, 140. maddesi ile 

belirlenen teknik araçlarla izleme gibi yöntemler kullanılmaktadır. Söz konusu bu 

yöntemler genel itibariyle jandarma teşkilatı tarafından birçok suçun önlenmesi için 

kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemleri sadece örgütlü suçlar ile sınırlamamak 

gerekmektedir. Bu yöntemlere ilişkin detaylara aşağıda başlıklar halinde yer verilecektir 

(CMK, 135.-140.m.). 

 3.2.2.1.1. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 

 İlgili kanunun 135. maddesinin 7. bendinde yer alan detaylar ile belirlenen ve 

suça ilişkin bilgi ve delillerin elde edilmesi noktasında kullanılan iletişimin tespiti, 

dinlenmesi ve kayda alınması söz konusu madde doğrultusunda yasal çerçevede ve 

gerekli olduğu hallerde ilgili kolluk kuvvetlerince cumhuriyet savcılıklarının verecek 

olduğu karar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu konu özel hayatın gizliliği 

noktasında üzerinde çokça durulan ve eleştirilen bir yere sahip olmasına rağmen yasal 

çerçevelerde kullanıldığında oldukça faydalı bir yöntemdir. 

 3.2.2.1.2. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 

 İlgili kanunun 139. maddesinin 7. bendinde yer alan detaylar ile belirlenen ve 

suça ilişkin bilgi ve delillere başka bir yöntemle ulaşılamaması durumunda kullanılan 

bir yöntemdir. Söz konusu yöntemde, soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda 

kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette herhangi bir delil elde 

edilememesi halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet 

savcısı kararı ile kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. Söz 
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konusu gizli soruşturmacılar TCK’da yer alan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve 

ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahlı örgüt veya bu örgütlere silah sağlama 

suçları ile “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun”da tanımlanan 

silah kaçakçılığı suçları ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 68. ve 

74. maddelerinde tanımlanan suçlar ile mücadele noktasında görevlendirilmektedir. 

 3.2.2.1.3. Teknik Araçlarla İzleme 

 İlgili kanunun 140. maddesinin 5. bendinde yer alan detaylar ile belirlenen ve 

yine suça ilişkin bilgi ve delillere başka bir yöntemle ulaşılamaması durumunda 

kullanılan bir yöntemdir. Aşağıda yer alan suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe 

sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi hâlinde, söz konusu 

kanunun 140. maddesinin  (1) bendine dayanarak şüpheli veya sanığın kamuya açık 

yerlerdeki faaliyetleri ve işyeri, gecikmesinde sakınca bulunması durumunda 

cumhuriyet savcısı aksi hallerde ise en fazla dört hafta süre ile verilen hâkim kararı ile 

teknik araçlarla izlenebilmekte, ses veya görüntü kaydı alınabilmektedir. 

Söz konusu suçlar arasında TCK’da yer alan göçmen kaçakçılığı ve insan 

ticareti, kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, parada 

sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt veya bu örgütlere silah 

sağlama, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 

ile Diğer Aletler Hakkında Kanun”da tanımlanan silah kaçakçılığı suçları, “Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu”nda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, “Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 68. ve 74. maddelerinde tanımlanan suçlar yer 

almaktadır. 

3.2.2.2. Organize Suçlarla Mücadele Noktasında Kullanılan Yöntemler 

 Araştırmanın bu bölümünde, yukarıda CMUK doğrultusunda ortaya konulan 

yöntemlerin yanı sıra söz konusu kara para ve kara para aklama suçlarıyla mücadele 

noktasında JGK bünyesinde organize suçlarla mücadelede kullanılan yöntemlere 

aşağıda başlıklar halinde yer verilecektir (JGK - JOK, 2001). 

 3.2.2.2.1. Sızma 

Bu yöntemde resmi olarak görevlendirilen personelin, gerçek kimliğini saklayıp 
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başka bir isim, görüntü ve hayat tarzı ile suç örgütünün içine girmeye onlardan birisi 

gibi görünmeye çalışmasını gerektiren bir yöntem söz konusudur. Söz konusu organize 

suç örgütleri faaliyetleri hakkındaki her tür bilgiyi inkâr etmek ve güvenlik 

kuvvetlerinin bu bilgilere ulaşmasını engellemek amacında oldukları için örgüt 

yapılarını oluştururken örgüt elemanlarının seçimi vb. noktalarda oldukça titiz ve 

dikkatli davranmaktadırlar. Bu nedenle organize suç örgütlerinin içine sızma, ortaya 

çıkarılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bu görevi yapacak olan personel için çok 

riskli bir durumdur. Bu nedenle operasyonun gerçekleştirilmesinde oluşabilecek 

olumsuzluklar ve başarısızlıkla neticelenmesine sebep olabileceği için sık olarak 

başvurulan bir yöntem değildir. 

3.2.2.2.2. Bilgi Kaynağı Kullanma 

 Organize suç faaliyetleri hakkında bilgi, suça katılanlar, suç mağdurları, tanıklar 

veya gerçek fiziki deliller aracılığıyla elde edilmektedir. Organize suç örgütleri güvenlik 

kuvvetlerinin kendileri ile ilgili bazı bilgileri elde etmesini engelleme amacıyla sert 

tedbirler almaktadırlar. Bu nedenle genel olarak suç örgütü liderinin her örgüt elemanı 

tarafından tanınmamasına dikkat edilir. Bunun için de ara beyin ve yardımcıların varlığı 

söz konusudur. Ayrıca, örgüt içi hiyerarşik yapı tavizsiz uygulanmaktadır ve bu 

hiyerarşik yapıya uymayanlar ile örgüte ihanet edenler çok sert bir şekilde 

cezalandırılmaktadır. Aynı zamanda örgüte olan bağlılıkları tespit edilen üyelerin de 

ödüllendirildiği bilinmektedir. 

 3.2.2.2.3. Takip 

 Organize suç örgütleriyle mücadele noktasında kullanılan üçüncü yöntem ise 

takiptir. Takip ise örgüt üyelerinin, bu örgüt üyelerine yardım edenlerin ve herhangi bir 

şekilde bu örgüt veya örgüt üyeleri ile ilişki içerisinde olan kişilerin veya ikametgâh ve 

işyerlerinin belirli aralıklarla periyodik olarak izlenmesidir. 

 Jandarma teşkilatının kullandığı yöntemler arasında da hiç kuşkusuz takip en 

fazla zaman alan yöntemdir. Takip,  karışık ve sinir yıpratıcı bir özelliğe de sahiptir. 

Takip, çok organize bir çalışmayı, iyi bir zamanlamayı, güzel hazırlanmış bir planı 

barındırmak zorundadır ve bunlardan herhangi birinde yapılacak hata başarısız sonuçlar 

doğuracaktır. 
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Takip hizmetleri noktasında kolluk birimleri genel olarak iki grup temel yaklaşım 

göstermektedir. Bunlardan ilk grup özellikle takip görevini yürütmekle sorumlu olan 

takip birimleri olarak ifade edilir. Bu birimlerde çalışan personel sürekli olarak ekip 

halinde çalışmakta ve kendilerine verilen görevden başka hiçbir şeyle 

ilgilenmemektedirler. Bu özel ekip jandarma olduklarını ortaya çıkaracak herhangi bir 

kimlik bilgilerine ulaşılacak her türlü iş ve işlemden kaçınmaktadır. Örnek vermek 

gerekirse göreve konu olan hedefin yakalanması, tutuklanması vb. işlemlerde görev 

almamaktadırlar.  

İkinci grup ise çok iyi eğitim almış jandarmalardan oluşan birimdir. Bu grupta 

görev yapan personel genel olarak adli soruşturma hizmeti gerçekleştiren şubelerde sivil 

olarak narkotik, gasp, cinayet, kaçakçılık vb. suçlarla mücadele noktasında 

çalışmaktadırlar. Birinci grubun aksine bu grupta görev yapan personel hedefe ilişkin 

yakalama, tutuklama, sorgulama, mahkemeye çıkarma vb. görevlerine de 

katılmaktadırlar. Bu grup personelin takip iş ve işlemleri genel olarak kısa süreli 

olmaktadır. Bu personelin tamamen ve sadece takip iş ve işlemleri ile görevli sivil 

ekipler olmadığı bilinmektedir. 

Yasadışı olarak yapmış oldukları faaliyetlerin jandarma tarafından ortaya 

çıkarılmasını engellemek veya bu faaliyetlerin bir şekilde ortaya çıkması durumunda da 

aynı zamanda kendi suçluluğunu örtbas etme noktasında yetenekli olan suçluyu ele 

geçirebilmek için işlenen suç faaliyetleri ile ilgili her türlü detaya ulaşmak bir 

zorunluluk durumundadır. Jandarma birimlerinin bu detaylara ulaşma noktasında 

kullandığı takip yöntemleri ise genel olarak fiziki takip ve elektronik takip olarak iki 

şekilde gerçekleştirilmektedir. Fiziki takip genel olarak organize olarak faaliyet gösteren 

suç örgütleri tarafından bertaraf edilebilen bir takip yöntemidir. Bu nedenle bu tür 

organize suç örgütlerinin takip edilmesi noktasında jandarma tarafından daha yoğun 

olarak elektronik takip yöntemi kullanılmaktadır. Çünkü, fiziki takip ile yapılan tespitler 

ile ilgili somut deliller elde etmek çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bu nedenle 

çeşitli elektronik vasıtalar kullanılarak kişilerin, araçların veya mekânların 

belgelendirilmesi amacıyla söz konusu elektronik takip yöntemi jandarma tarafından 

ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ve gerekli izinler alınarak etkin bir şekilde 
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kullanılmaktadır (JGK - JOK, 2001). 

Jandarmanın organize suçlarla mücadele noktasında başvurduğu en önemli 

yöntemlerden birisi olan elektronik takip yöntemi telefon dinlemesi ile araç, işyeri ve 

evlerin elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle dinlenmesini içermektedir. Ayrıca, 

sözlü ya da telefonda yapılan konuşmaların ilgili şahıslardan birisinin rızası ile gizlice 

dinlenmesini ve kaydedilmesini içeren rızaya dayalı elektronik takipten de söz etmek 

mümkündür (JGK - JOK, 2001). 

Jandarmanın kara para aklama ile mücadele de kullanacağı en önemli yöntemler 

arasında suç örgütlerinin ve suçluların kullandığı yöntemleri bilmek ve bunlara karşı 

yöntemler geliştirerek önlemek yer almalıdır. Suç oluşmadan ortadan kaldırmak suçlarla 

mücadelede her zaman en doğru yaklaşımdır. Bu nedenle kullanılabilecek yöntemlere 

göre yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler doğrultusunda, suç oluşmadan 

engellemek doğru bir yöntem olarak ifade edilebilir. 

Kara paraya kaynak oluşturan suç örgütleri ile mücadele noktasında kullanılan 

diğer teknikler arasında ise yakalama ve ifade alma teknikleri yer almaktadır. Bu iki 

teknik üzerinde detaylı olarak durulmadan genel hatları ile ele alınacaktır. Genel olarak 

ifade etmek gerekirse; kişilerin temel hak ve özgürlüklerini devlete karşı koruyan temel 

bir kavram olan kişi güvenliği, kişilerin keyfi olarak yakalanamaması ve 

tutuklanamaması olarak ifade edilir. Günümüzde kişi güvenliği uluslararası belgelerde 

de yer almaktadır. 1948 tarihli BM Evrensel Bildirisi ile 3 Eylül 1953 tarihinde 

yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunlardan ikisidir. Ceza 

muhakemeleri hukukunda, kişi özgürlüğünü kısıtlaması nedeniyle, bir koruma tedbiri 

olarak başvurulan yakalamanın uygulanmasında çok dikkatli olunması gerektiğini ifade 

edilmektedir. Bu bilgiler ışığında bir suç işlediği şüphesi olan ya da suç işlemesine veya 

suçu işledikten sonra kaçmasına mani olma zorunluluğu gerektiren geçerli sebeplerin 

var olması durumunda yetkili adli makam önüne çıkarılmak üzere kişi yakalanabilir. 

Yakalamanın iki çeşidi vardır; bunların ilki kamu düzenin korunması için gerekli olan 

hallerde, bir suç işlenmiş olmasa dahi, toplumu tehdit eden bir tehlikeden korunmak 

veya kişinin kendi vücudu ve hayatı bakımından var olan bir tehlikeden korunması 

amacı ile kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanması olan önleme yakalamasıdır. İkinci ise 

hakkında yakalama ve tutuklama kararı verilmiş olanları, suçüstü halinde veya 
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gecikmesinde sakınca olan hallerde suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair 

haklarında kuvvetli iz ve delil bulunanların yakalanması olan adli yakalamadır. 

Yakalamada kural olarak; çıkar amaçlı suçlarda alınacak tedbirler başlığı altında 

saydığımız tekniklerden yararlanmak suretiyle veya bunlardan bir kaçının 

birleştirilmesi, irtibatlandırılması ile yakalamaya zemin hazırlanıp ön çalışma 

yapılmalıdır. 

Çıkar amaçlı suç örgütleri ve diğer bütün suçlarla mücadele ve suçluların tespiti 

noktasında kullanılan en önemli tekniklerden birisi de kuşkusuz ifade alma tekniğidir. 

Bu teknik suça ilişkin vakaların çözümünde vazgeçilmez bir unsurdur. Sanığın 

ifadesinin alınması sırasında savunma hakkını kısıtlamaksızın yalan veya yanlış beyanı 

önlemek, gerçeği söylememekte direnen sanığın direncini kırmak suretiyle alanında 

uzman personel tarafından maddi gerçeğe ulaşmak için, hukuk düzeninin izin verdiği 

ölçüde geliştirilen uygulamaya ifade alma teknik ve taktiği denilmektedir. Bu iki 

kavram çok sıkı bir şekilde iç içe girdiğinden bunları birbirinden ayırmak doğru 

olmayacaktır. Bu noktadan hareketle ifade alma tekniği ile ifade alma taktiğinin 

tanımlanması ikisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak adına doğru olacaktır. İfade alma 

taktiği, bir ifade almanın planlanması ve icrasını ve amaca uygun ilavelerin görünüş 

noktasına göre, gerçeğin araştırılmasında izin verilen bütün araç ve metotları ifade 

etmektedir. İfade alma tekniği ise bir ifade almanın sorumsuz yürümesini mümkün kılan 

bütün beceri ve yardımcı araçların ortaya konulmasıdır. İfade alma tekniği istisnasız 

gerçeğin bulunmasına hizmet eden sorularla uğraşmakta ve ister istemez ceza psikolojisi 

alanına yönelmektedir. 

3.2.3. Kara Para Aklama ile Mücadelede Jandarmanın Aldığı Önlemler 

 Jandarma kara para ve kara para aklama suçları ile mücadele noktasında çeşitli 

önlemler almaktadır. Bu önlemler direk olarak kara para aklama suçu ile mücadelede 

gerçekleştirilebileceği gibi kara paraya kaynaklık eden çeşitli suçların önlenmesinde de 

önemli bir yere sahiptir ve özenle yerine getirilmelidir. Jandarmanın söz konusu kara 

paranın elde edilmesinde göstermiş olduğu mücadelede yapmış olduğu en önemli 

önleyici müdahale olan kara paraya kaynaklık eden kaçakçılık suçlarının önlenmesidir. 

Bu noktada da uyguladığı çeşitli yöntemler söz konusudur. Bu önlemler arasında yer 

alan çeşitli önleyici yöntemler aşağıda genel olarak sıralanmıştır (JGK - JOK, 2001).  
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Jandarmanın kullandığı bu önleyici yöntemler;  

• Sorumluluk bölgesiyle ilgili bölge etüdünün yapılması ve güncel tutulması,  

• Önceden meydana gelmiş olayların incelenmesi ve değerlendirilmesi, 

• Muhbir ve ajan kullanılması ve bunların kimliklerinin gizli tutulması, 

• Kaçakçılar tarafından kullanılan yöntemler ile geçiş usulleri ve kılavuzlarının 

tespit edilmesi, 

• Yakalanan kaçak maddelere ait ikramiyelerin muhbir ve müsadirlere zamanında 

ve tam olarak dağıtılması, 

• Kaçak malların yakalanmasında yardımcı olan muhbirlere istihbarat 

ödeneğinden yardımda bulunulması ve müsadirlerin ödüllendirilmesi, 

• Kaçakçılıkla geçinen kişilerin sosyal ve ekonomik durumunun kontrol edilmesi 

ve mağdur duruma düşenlere maddi olanaklar sağlanarak elde edilmesi ve 

yararlanılması, 

• Bölgedeki kaçakçılık olayları hakkındaki haber ve bilgilerin kesintisiz olarak 

elde edilmesi için gerekli tedbir ve tertipleri alarak iyi bir haber ağının 

kurulması, 

• Gerektiğinde mülki amir, adliye, emniyet ve diğer kuruluşlarla işbirliği ve 

koordinasyonun sağlanması, 

• Jandarma personelinin sınır koruma ile kaçakçılığın men ve takip edilmesi ile 

soruşturulması konularında yetiştirilmesi, 

• Sınır korumada görevli erbaş ve erlerin bölge halkı ile irtibatının kesilmesi ve 

izinsiz temas ettirilmemesi, 

• Sınırdan içeriye doğru oluşturulan 10 km’lik emniyet bölgesinde, il kaçak 

komisyonunca alınmış kararların uygulanmasının sağlanması ve kontrolü, 

• Suç işlenilmesi muhtemel bölgelerde önleyici kolluk hizmetlerine önem 

verilmesi olarak ifade edilmektedir. 

Yukarıda ifade edilen bu yöntemler genel olarak önleme amacıyla 

uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin birçoğu sadece belirli bir suçun oluşmasının 

engellenmesi veya önlenmesi için değil; genel olarak birçok suçun önlenmesi 

noktasında kullanılabilecek yöntemler olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemler 

uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığının, insan ticaretinin, kalpazanlığın, 
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dolandırıcılığın kısaca kara paraya kaynaklık edebilecek birçok suçun önlenmesinde 

etkili olarak kullanılabilecek yöntemlerdir. 

Jandarmanın suç ve suçlularla mücadele noktasında kullanmakta olduğu proaktif 

yaklaşım suçun gerçekleştirilmeden önlenmesi anlamında yapılan çalışmalar olarak 

ifade edilmektedir. Proaktif mücadele ile suç işlenmeden yapılan önleyici 

müdahalelerden söz edilmektedir. Kolluk kuvvetlerinin asıl hedefi olması gereken suçun 

önlenmesi noktasında proaktif mücadele çok yerinde ve doğru bir kavram olarak 

karşımıza çıkmak (Aydın, 2011: 29) 

Jandarma açısından yukarıda sözü edilen bu yöntemler kullanılırken asılsız 

söylentilere inanılmamalı, kaçakçılıkla uğraştığı bilinen kişilerle olan ilişkiler 

resmiyetten öteye geçmemeli, bunlarla herhangi bir şekilde ticaret yapılmamalıdır. 

Ayrıca içki, kadın ve kumara düşkünlük gibi karakter zafiyeti ve disiplin bozucu 

tavırlardan kaçınılmalıdır (JGK - JOK, 2001).  

Bu bölümde ayrıca, jandarma için son dönemde kullanılabilecek bir yenilikten 

de söz etmenin doğru olacağı düşüncesinden hareketle kara paraya kaynak teşkil eden 

kaçakçılıkla mücadelede dünya tarafından etkin bir şekilde kullanılan ve Z Backscatter 

Van  (ZBV) olarak bilinen sistemden söz etmek gerekmektedir. ZBV X-Işını ile 

inceleme sistemleri arasında ilk ve tek olan, sıradan bir ticari aracın içine yerleştirilmiş, 

düşük maliyetli, geri yansıma teknolojisini kullanan mobil araç ve kargo inceleme 

sistemidir. ZBV’nin kullanımında herhangi bir kurulum sürecine ihtiyaç duyulmadığı 

için çok çabuk ve trafik akışını etkilemeden tarama yapabilme özelliğine sahiptir. 

Günümüzde dünyada yaklaşık 600’e yakın ZBV kaçakçılıkla mücadele noktasında 

faaliyet göstermektedir (UB&Y Bülten, 2011). 

Ülkemizde önemsiz olarak görülen ve kullanıma bile sokulmayan araç ile 

Amerika Gümrük Teşkilatı  (CBP) sınır görevlileri ZBV ile yaptıkları aramalarda 

sadece 13 günde 17.647 kg. uyuşturucu yakalamışlardır. Ayrıca, Kanada sınırında 

piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon $ olan 77.856 adet Ecstasy uyuşturucu hap ele 

geçirmişlerdir  (UB&Y Bülten, 2011). Gümrüklerde ve limanlarda kullanılmak üzere 

tasarlanmış olan büyük bir bilgisayarlı tomografi cihazı gibi çalışan ve X-Işını ile 

inceleme yapan Z-Portal cihazı ile 300 mm kalınlığında çeliğin arkasından tarama 
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işlemi yapılabilmekte ve kaçakçılık unsuru maddeler tespit edilebilmektedir (UB&Y 

Bülten, 2008). 

ZBV cihazı ile ilgili olarak ülkemizle ilgili yaşanan trajikomik bir olay ise, 2007 

yılında Amerikan Gümrük Teşkilatı tarafından Türk Gümrük Teşkilatı’na bağışlanan 

ZBV aracının, tüm dünyada kaçakçılıkla mücadelede sınır kapılarında sıklıkla 

kullanılmakta iken Türkiye’ de bu kadar zamandır bir depoda atıl bir şekilde durmasıdır. 

İnsanların siluet şeklinde görüntüsünü vermesi ve bunun etik soru işaretleri yaratması 

bahane edilerek kullanılmayan sistem ülke ekonomisine katkıda bulunacak ve 

kaçakçılığı engelleyebilecekken yaşanan maddi ve manevi kayıpların önüne 

geçilememektedir. Her türlü etik tartışma halinde dahi kargo kasasında veya araç içinde 

etik açıdan sakıncalı görüntülerin oluşması söz konusu değildir (UB&Y Bülten, 2009).  

Söz konusu bu cihazların yaygın olarak kullanımı kaçakçılık ile mücadele 

noktasında önemli bir gelişme olacak ve oldukça yüksek düzeyde fayda sağlayacaktır. 

ZBV ve Z-Portal ile yapmış oldukları tarama sayesinde kütle halindeki banknotlar 

şeklinde ülkeye sokulmak istenen kara paraların tespiti de söz konusu olabilecektir. 

Sistem paketlenmiş olan kara paraları blok olarak para olduğunu ortaya koymadan 

gösterebilecek ve yapılan inceleme sonucunda kara paranın sınırlardan nakit olarak 

geçirilerek ülke içine sokulması engellenmiş olacaktır. Ortalama 100 m mesafeden 

trafiği aksatmadan tarama yapan ZBV kaçakçılık suçları ile mücadelede önemli bir rol 

oynayabilecek teknik donanıma sahiptir. ZBV ve Z-Portal ile araç kontrolleri çok hızlı 

ve rahat bir şekilde yapılmakta, kalabalık alanların güvenliğini sağlamak kolaylaşmakta 

ve genel olarak kaçakçıların işi zorlaşmaktadır. İlgili araç ve cihaza ait UB&Y 

Bülten’de yer alan fotoğraflar yukarıda sunulmuştur (UB&Y Bülten, 2008). 
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 Jandarmanın kara para ve kara paraya kaynaklık eden organize suçlar, örgütlü 

suçlar ve kaçakçılık gibi suçlarla mücadele noktasında kullandığı yöntemler uluslararası 

mücadele yöntemleri üzerinde durmamızı da gerektirmektedir. Özellikle kaçakçılık 

noktasında uluslararası denetimin başladığı ilk dönemlerde, uluslararası çeteler sorunu 

hafife alınmakta ve bu suç örgütleri ile mücadele etmek için yeterli yasal düzenlemeler 

de bulunmamaktaydı. İlgili kolluk kuvvetleri arasında uluslararası işbirliği de örgütsüz 

ve geçici bir durumdaydı. Bu noktadan hareketle yukarıda kara para ve kara para 

aklama ile mücadele noktasında değindiğimiz Interpol’ün temelini oluşturan ve 1923 

yılında kurulan Uluslararası Polis Komisyonu günümüzde 136 ülkenin üye olduğu bir 

kuruluş haline gelmiştir. Bu kuruluş her ne kadar uluslararası boyuttaki her türlü suçu 

hedef alsa da tüm dünyadaki polis kuvvetlerinin yararlanabildiği dev bir veri deposu ile 

uyuşturucuya karşı mücadele de etkili bir araçtır (JGK, 1998). Son dönemlerde dünyada 

ve ülkemizde işlenen suçların sayısı ve niteliği hızlı bir şekilde artış göstermekte buna 

karşın suçlulukla mücadele, çeşitli sebeplerle gerektiği gibi yoğun bir şekilde yerine 

getirilememektedir. Sayısal artışın, ekonomik, psikolojik, adli, ahlaki ve siyasi 

sebeplerinin bulunduğu ise bilinen bir gerçek konumundadır. 

Genel olarak değinmek gerekirse suçla mücadele temel olarak iki boyuttan 

oluşmaktadır. Araştırmanın bu bölümünde bu iki temel boyuta ilişkin detaylara yer 

verilecektir (Aydın, 2011: 24-29).  

Bunlardan ilki suçun önlenmesi ikincisi ise aydınlatılmasıdır. Jandarmanın ve 

diğer kolluk kuvvetlerinin suçla mücadele noktasında öncelikli hedefi suçun önlenmesi 

olmalıdır ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Bilinmelidir ki suçun önlenmesi hem 

daha doğru hem de daha etkin ve daha az maliyetlidir. Proaktif mücadele olarak da 

ifadesini bulan suçun önlenmesine yönelik çalışmalar daha etkin bir şekilde ortaya 

konulmalı ve çalışmalar bu yönde sürdürülmelidir. Suçun önlenmesi amacına yönelik 

olarak geliştirilen stratejiler ise klasik ve modern yaklaşımlar olarak iki ana başlık 

altında ele alınmaktadır. Klasik suç önleme stratejilerinden göze çarpanları, kontrol 

temelli yaklaşımlar olan caydırıcılık ve kısıtlamadır. Caydırıcılık yaklaşımı suç 

işlenmeden önceki, kısıtlama yaklaşımı ise suç işlendikten sonraki süreçte ortaya 

konulmaktadır. Söz konusu bu iki yaklaşımın detaylı olarak ele alınması jandarmanın 

suç ve suçlularla mücadelede dikkat ettiği veya dikkat etmesi gereken hususları ortaya 
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koymak adına yararlı olacaktır ve bu iki yaklaşıma ilişkin detaylar şu şekilde ortaya 

konulmaktadır. Caydırıcılık yaklaşımında, ceza kanunlarında belirlenen cezaların 

ağırlaştırılması ile suç işleme noktasına gelmiş kişilerin alacakları cezayı düşünerek suç 

işlemekten kaçınması savunulmaktadır. Yaklaşıma göre suç işleme potansiyeli olan 

kişilerin, yaptıklarının cezasız kalmayacağını ve sonuçlarının kendisi için çok ağır 

olacağını bilmeleri durumunda suç işlemeyecekleri düşünülmektedir. Jandarma gibi 

kolluk kuvvetlerinin suçları aydınlatmadaki etkisinin arttırılması ile toplumda suçluların 

nasıl olursa olsun sonunda mutlaka yakalanacağı ve cezalandırılacağı algısının 

oluşturulması, devriye faaliyetlerinin arttırılması ve kolluk kuvvetlerinin olaylara süratle 

müdahale yeteneğinin geliştirilmesi, caydırıcılık yaklaşımı çerçevesinde geliştirilen 

stratejilere örnek olarak verilebilir. Kısıtlama yaklaşımında ise toplumsal düzenin 

bozulduğu, belli suçların kontrolden çıktığı yerlerde, temel hak ve hürriyetler 

sınırlandırılarak suç işlenmesinin önlenebileceği savunulmaktadır. Sıkıyönetim ve 

olağanüstü hal, bu yaklaşım çerçevesinde geliştirilen uygulamalara örnek olarak 

gösterilebilir. Ayrıca, suç işleyip cezasını çekmiş kişilerin tekrar suça yönelmelerinin 

denetim altında bulundurulmaları da bu yaklaşım çerçevesinde geliştirilen stratejiler 

arasındadır (Aydın, 2011: 24-29). 

Yukarıda sözü edilen klasik suç önleme stratejilerinin zamanla suçla mücadelede 

önceliklerin değişmesi ve proaktif yaklaşımın benimsenmesi neticesinde klasik suç 

önleme stratejilerinin beklentileri karşılamaması sonucunda suç işlendikten sonraki 

sürece odaklı olan klasik yaklaşımların yerine suç işlenmeden önceki sürece odaklı 

modern yaklaşımlar ön plana çıkmaya başlamıştır.  

Genel olarak suçu, suç korkusunu, suç mağduriyetini ve suçla ilgili olası riskleri 

azaltmayı amaçlayan modern suç önleme stratejilerinin kuramsal altyapısı;  rutin 

aktiviteler teorisi, çevresel kriminoloji ve durumsal suç önleme teorilerinden 

oluşmaktadır. Bu altyapılar doğrultusunda ortaya konulan modern suç önleme 

stratejileri genel olarak kolluk görevi ile gerçekleştirilmektedir. Modern suç önleme 

stratejileri olarak suç yoğun bölge kolluğu, problem odaklı kolluk ve toplum destekli 

kolluk stratejileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Suç yoğun bölge kolluğu stratejisine 

göre suçun yoğun olarak gerçekleştiği yerlerde suç işlenmesi önlenebilirse, suç oranları 

üzerinde daha etkin olmak mümkün olacaktır. Problem odaklı kolluk stratejisine göre 
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kolluk kuvvetlerinin kişiler ve olaylar üzerinde değil suçu oluşturan problemler üzerinde 

yoğunlaşması gerekmektedir (Aydın, 2011: 28).  

Son olarak toplum destekli kolluk stratejisine göre ise kolluk kuvvetleri ile 

toplum işbirliği ön plana çıkarılmakta, suçun sonuçları değil nedenlerine odaklanılmakta 

ve güvenle yaşanabilecek bir ortam yaratmak hedeflenmektedir. Genel olarak ifade 

etmek gerekirse klasik suç önleme stratejileri “engelleyici” bir fonksiyona sahip iken 

modern suç önleme stratejileri “ön alıcı” olarak tanımlanmaktadır (Aydın, 2011: 29). 

3.2.4. Kara Para Aklama İle Mücadelede Jandarmanın Faaliyetleri 

Ülkemiz için uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele bir devlet politikasıdır. 

Bu noktadan hareketle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri 

geliştirmekte ve bu alanda yürütülen müşterek faaliyetlere katılmakta, alınan karar ve 

stratejilerin uygulanmasını sağlamaktadır. Türkiye geçmişten günümüze terör örgütü 

eylemlerine hedef olmuştur. Terör örgütlerinin, kaçakçılığın her safhasında yer alarak 

finansal destek sağladıkları tespit edilmiştir. Türkiye açısından uyuşturucu ve uyarıcı 

madde kaçakçılığı ile mücadele, aynı zamanda terörizmin finansmanının engellenmesi 

açısından da önem arz etmektedir. Özellikle PKK/Kongra-Gel terör örgütünün, 

uyuşturucu kaçakçılığının her safhasında yer alarak finansal destek sağladığı 

bilinmektedir (JGK - UNODC, 2010: 4). 

Uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlar; suç organizasyonları hakkında 

yapılan uzun süreli hazırlıklar sonucu, yasal yetkiler çerçevesinde her türlü teknolojik 

imkânlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, alınan ihbarlar gizlilik içerisinde 

araştırılmakta ve değerlendirilmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi bu mücadele 

kapsamında teknik altyapı etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kapsamda uyuşturucu 

kaçakçılığı yapan organizasyonların davranış, örgüt mensuplarının birbirleriyle olan 

iletişimleri ve hareket şekilleri ile ilgili olarak elde edilen verilerin bilgisayar ortamında 

analiz edilmesi ve bu elde edilen sonuçların değerlendirmesi sonucunda suç örgütlerinin 

tüm boyutları ile ortaya çıkarılması sağlanmaktadır (JGK - UNODC, 2010: 13).  

Jandarma, genel olarak suçlunun tespiti noktasında yararlı olacak olan ve 

özellikle uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede bu tür olaylarda arama, izleme 

ve mülakat faaliyetlerinde görevli personele yardımcı olması adına şüpheli şahıslarda 
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gözlenebilen çeşitli davranışların tespiti noktasında beden dili eğitimi faaliyetleri 

gerçekleştirmektedir. 

Jandarma tarafından suç ve suçlulukla mücadele noktasında çeşitli kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapılmakta; jandarma personelinin her türlü konuda gereken bilgi 

ve beceriye sahip olabilmesini sağlamak amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri 

düzenlemekte ve çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlemiş olduğu eğitim faaliyetlerine 

ilgili personelin katılımı sağlanmaktadır. Bu tür faaliyetler personelin suça ve suçluya 

bakışını değiştirmekte ve geliştirmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yurtiçinde ve 

yurtdışında yapılan birçok eğitim faaliyetine JGK personelinin katılımı sağlanmıştır ve 

her geçen gün bu tür faaliyetler ile bu tür faaliyetlere katılımı sağlanan personelin sayısı 

artarak devam etmektedir. 

 Jandarma Genel Komutanlığı’nın kara paraya kaynak oluşturan kaçakçılık ve 

organize suçlarla mücadele noktasında gerçekleştirmiş olduğu önemli faaliyetlerden 

birisi de operasyonel faaliyetlerdir. Söz konusu bu faaliyetlerin planlanması ve icrası 

noktasında ise çeşitli aşamalardan geçilmekte ve bu aşamalarda yapılacaklar 

doğrultusunda hareket edilmektedir. Bu operasyonel faaliyetlerin aşamaları suç 

şüphesinin öğrenilmesi, operasyon öncesi hazırlık, operasyonun icrası ve operasyon 

sonrası faaliyetlerdir. Yukarıda sözü edilen önemli aşamalardan ilki suç şüphesinin 

öğrenilmesi ve gerekli faaliyetlerin başlatılmasıdır. Bu noktada kaçakçılık ve organize 

suçlarla mücadelede tüm bu faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik siyasi, idari, 

ekonomik ve kültürel çalışmaların yanı sıra mücadeleci birimlere düşen, suça konu 

malzemelerin  (silah, narkotik ve psikotrop madde vb.) ele geçirilmesinden çok, suç 

işlemek amacıyla oluşturulmuş hiyerarşik yapılanmaları ortaya çıkartmak, bu sayede 

benzer yeni suçların oluşumunu önlemektir. 

 Bir kolluk kuvveti olan jandarma, suç şüphesini farklı şekillerde öğrenmektedir. 

Bunlar; açık kaynak, ihbar, şikâyet, ast/üst birliklerin bildirilmesi, adli makam olarak 

ifade edilmektedir. Aynı şekilde suç ve suçlu olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında 

bilgi ve kanıt toplama faaliyetleri ise keşif, suç analizi ile kamu ve özel kurum ve 

kuruluşlardan elde edilecek bilgiler olmak üzere çeşitli başlıklar altında toplanmaktadır. 
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Jandarmanın suç şüphesinin öğrenilmesi şekillerinden ilki olan açık kaynak; açık 

bilgilerin elde edildiği gazeteler, internet ve dergiler gibi haber elde etme vasıtalarıdır. 

İkincisi olan ihbar; bir suçun işlendiğini gören veya duyan kişilerin bunu soruşturma 

makamlarına veya bunlara iletmekle yükümlü olan makamlara bildirmeleridir. Yapılan 

her türlü ihbarla ilgili olarak jandarma tarafından tutanak tutulmalı, ihbarda bulunanın 

kimlik bilgilerine tutanakta yer verilmelidir. Ancak ihbarda bulunan şahıs kimlik 

bilgilerini vermek istemiyorsa bu husus tutanakta yer almalıdır. Suç şüphesinin 

öğrenilmesi noktasında görülen üçüncü şekil olan şikâyet; suçtan zarar görenin ceza 

soruşturması yapılmasında sakınca görmediğini ve failin cezalandırılmasını istediğini 

belirtmesidir. Dördüncü şekil ast/üst birliklerin bildirmesi olarak görülmekte; bu 

noktada ast birlikler tarafından gönderilen olay, vukuat raporları ve haber bildirim 

formları ile üst birliklerin yayımladıkları istihbarat değerlendirme raporlarının 

incelenmesi veya bu birliklere yapılan ihbar ve şikâyetler ile suçun varlığı ile ilgili 

bilgilere ulaşmak söz konusudur. Beşinci ve son olarak görülen şekil ise adli 

makamlarca  (cumhuriyet savcılığı) suçun varlığı ile ilgili kendilerine doğrudan veya 

dolaylı olarak gelen bilgilerin araştırılması amacıyla kolluk kuvvetlerini 

görevlendirmesidir. 

 Suç veya suçlu olduğu değerlendirilen şahıslar ile ilgili bilgi ve kanıt toplama 

faaliyetleri arasında yer alan keşif ve suç analizi ile kamu ve özel kurum ve 

kuruluşlardan elde edilecek bilgiler ise şu şekilde açıklanabilir. Bilgi ve kanıt 

toplamanın ilk şekli olan keşif; soruşturma evresinin her aşamasında ihtiyaç duyuldukça 

yapılan devamlı bir faaliyettir. Operasyon yapılacak, suçun işlendiği veya suçluya ait 

mekânlarla ilgili olarak çok yönlü bir araştırma ve inceleme çalışması yapılmasıdır. 

Yapılan keşfe ilişkin esaslar da ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesince 

belirlenmiştir. İkinci olarak karşımıza çıkan suç ve suçlu olduğu değerlendirilen şahıslar 

ile ilgili suç analizi; meydana gelen ve planlı bir organizasyon gerektiren olaylardan  

(silah, mühimmat, narkotik ve psikotrop madde vb.) ortak bağlantıların araştırılması, 

suç organizasyonun köküne inilmesi, perde arkasındaki kişilerin ve organizasyonu 

yönetenlerin açığa çıkarılmasına ve yeni hedeflerin tespitine fayda sağlayacaktır. 

 Suçla mücadelede etkin bir şekilde kullanılan suç analizi çalışmalarının öncelikli 

amacı, suçu oluşturan şahısları/unsurların birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya çıkartarak 



 

   111

olası suç örgütlerine ulaşmak ve bu sayede yeni ve benzer suçların oluşmasını 

önlemektir. Üçüncü ve son olarak karşımıza çıkan suç ve suçlu olduğu değerlendirilen 

şahıslar ile ilgili olarak kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından elde edilecek bilgilerden 

söz edilmektedir. Bu noktada kolluk arşivleri, adli arşivler, vergi daireleri, tapu 

müdürlükleri, belediyeler, askerlik şubeleri, bankalar, ulaştırma bakanlığı, karayolları 

genel müdürlüğü, kargo şirketleri, gümrük müsteşarlığı, denizcilik müsteşarlığı, odalar 

ve borsalar, sağlık kuruluşları, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi  (MERNİS) ve Kimlik 

Paylaşımı Sistemi  (KPS), Kimlik Bildirimi Sistemi  (KBS), il/ilçe sağlık müdürlükleri, 

il kültür ve turizm müdürlükleri, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., cezaevi müdürlükleri, 

EPDK, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TCMB 

ve TAPDK’nin bilgilerine ulaşmakta ve gerektiğinde bilgi alışverişi yapabilmektedir. 

 Operasyon faaliyetlerinin detaylarına girmeden operasyon sonrası faaliyetlere 

değinerek konuyla ilgili bilgi paylaşımı yapmak, gizlilik esasları doğrultusunda daha 

doğru olacaktır. Bunlar yukarıda da açıklanmış olan ifade alma, fezlekenin hazırlanması 

ve soruşturma dosyasının tanzim edilmesi, operasyon sonrası faaliyetlerde dikkat 

edilmesi gereken hususlara ilişkin tedbirler almak ve uygulamak, icra edilen faaliyetin 

olaylar bilgi sistemine girilmesi, inceleme ve değerlendirme ile ikramiye talep 

dosyalarının hazırlanması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bunlar söz konusu kara paraya 

kaynak teşkil eden kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele noktasında jandarmanın 

gerçekleştirmiş olduğu operasyonel faaliyetler hakkında ortaya konulabilecek genel 

bilgiler olarak dikkat çekmektedir. 

3.2.5. Kara Para Aklama İle Mücadelede Jandarmanın Etkisi 

Ülkemizin yüzölçümü olarak neredeyse tamamına yakınından  (%92) sorumlu 

olan jandarma; kara para, kara para aklama ve kara paraya kaynak teşkil eden 

uyuşturucu maddeler ile mücadele noktasında KOM Daire Başkanlığı bünyesinde 

narkotik suçlar, mali suçlar, silah-mühimmat kaçakçılığı, organize suçlara ilişkin 

birimleri, teknik hizmetler ve kaçakçılık araştırma şubeleri, kriminal laboratuarları, 

illerde kaçakçılıkla mücadelede görevli birimler ile yerine getirmektedir (JGK, 2000). 

Jandarma teşkilatının genel yapılanmasında ülkemizdeki 81 il jandarma komutanlığının 

57’sinde KOM şube müdürlüğü var iken 24’ünde ise müstakil bir KOM şube 

müdürlüğü bulunmamakta, bu illerde asayiş şube müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet 
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gösteren KOM kısım amirlikleri bulunmaktadır. JGK’nin hiyerarşik yapısı  (üst birlik - 

ast birlik) göz önünde bulundurularak KOM şube müdürlüklerinin veya kısım 

amirliklerinin kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele noktasında etkisini artıran 

görevleri ilgili JGK “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimleri Görev, Yetki 

ve Sorumlulukları Yönergesi”ne göre ortaya konulmuştur.  

Jandarmanın ülkemizin büyük bölümünün sorumluluğunu elinde bulundurması 

suçlar ile mücadele noktasında da ne kadar etkin bir rol oynadığının göstergesi 

konumundadır. Yukarıda sözü edilen birimler söz konusu kara paraya kaynak teşkil 

eden suçlarla  (uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı, insan ticareti, silah ve 

mühimmat kaçakçılığı vb.) mücadele noktasında çalışmalarını sürekli olarak 

sürdürmektedirler. Fakat yukarıda da ifade ettiğimiz 2007 yılında yapılan değişiklikle 

kara para ve kara para aklama suçu ile mücadele noktasında JGK KOM Daire 

Başkanlığı tarafından yürütülen görevler JGK TEM Daire Başkanlığı’na devredilmiştir. 

Bunun en önemli sebebi olarak da kara paranın terörün finansmanında kullanılan önemli 

unsurlar arasında yer alması gösterilebilir. Son dönemlerde ön plana çıkan kara para ve 

kara para aklama suçlarının terörün finansmanı olarak kullanılması münasebeti 

nedeniyle yapılan ilgili birim değişikliği yanlış yönleri ile birlikte yerinde bir yaklaşım 

olarak da görülebilir. Bu noktada yapılan değişikliği destekler nitelikteki bir olay; 

PKK’nın şehir yapılanması olarak nitelendirilen KCK’nın bazı üyelerinin hesaplarına 

ilişkin şaşırtıcı detayların kolluk kuvvetleri ve MASAK tarafından yapılan çalışmalar 

sonucunda ortaya çıkarılmasıdır. Bu olay ile kara paranın terörün finansmanında 

kullanılmasının boyutu görülmekte; kara para ve kara para aklama ile mücadele de 

TEM’in de etkin bir şekilde rol oynamasının mantıklı bir yaklaşım olduğu fikrini 

desteklemektedir. 

JGK’nın yapmış olduğu kadro değişikliği, kaçakçılık ve organize suçlarla 

mücadele ihtisas uygulaması, yoğun eğitim programları, yapılan yasal düzenlemeler ve 

özverili çalışmalar neticesinde kara paraya kaynak teşkil eden organize suçlar, 

kaçakçılık, uyuşturucu ve psikotrop madde ticareti vb. suçlarla mücadelede etkisi her yıl 

bir önceki yıla göre artmaktadır (JGK - UNODC, 2010: 13). 

JGK kara paraya kaynak oluşturan kaçakçılık olayları ile etkin mücadele 

noktasında özellikle uyuşturucu ve psikotrop maddelerin tespiti ve el konulması, 
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akaryakıt kaçakçılığının tespiti ve el konulması aşamalarında laboratuar ortamı ile 

teknik donanım kullanmaktadır. Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin tespit edilebilmesi 

için cam tüplü kırılmalı test kiti, damlatma yöntemiyle kullanılan test kiti ve sprey 

yöntemi ile kullanılan test kitleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde kullanılan kimyasal 

madde ile şüpheli madde aynı ya da ayrı bir zeminde bir araya getirilerek renk 

reaksiyonları gözlenilerek şüpheli maddeler kısa, kesin ve pratik olarak tespit 

edilmektedir (JGK, 2000). 

  Kullanılan bu yöntemlerle uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile etkin 

mücadeleye katkı sağlanırken ayrıca, jandarmanın etkin rol oynadığı akaryakıt 

kaçakçılığı ile mücadele noktasında da bilgi paylaşımı faydalı olacaktır. Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu  (EPDK) tarafından teknolojik altyapı açısından desteklenen JGK 

bünyesindeki KOM şube müdürlükleri veya KOM kısım amirlikleri ile asayiş timlerinin 

genel olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda bu noktada önemli kazanımlar elde 

edilmektedir. Kaçak akaryakıt satışının önlenmesi açısından öncelikle alınan ihbarlar 

değerlendirilmekte; yapılan operasyonlarla binlerce ton kaçak akaryakıt elde 

edilmektedir.  

  Kaçak akaryakıtın tespiti noktasında EPDK tarafından jandarmaya sağlanan 

önemli bir destek söz konusudur. EPDK tarafından jandarma teşkilatına araç  (motorlu 

taşıt), bilgisayar donanımı, çeşitli sarf malzemeler, ulusal marker saha kontrol cihazı 

temin edilerek destek sağlanmaktadır. EPDK tarafından sağlanan ve kontroller sırasında 

gerektiğinde akaryakıtların ulusal marker  (ulusal marker; rafineri çıkışında, gümrük 

girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş 

kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari faaliyete konu 

edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliğe haiz 

kimyasal üründür) seviyesinin tespiti için kullanılan ulusal marker saha kontrol cihazları 

akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Jandarmanın 

genel olarak akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele noktasında oldukça etkin ve başarılı 

çalışmalar yaptığı görülmektedir.  

EPDK’nin akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele noktasında jandarmaya yapmış 

olduğu teknik desteği kadar olmasa bile benzer nitelikte teknik desteği, sigara 

kaçakçılığı ile mücadele noktasında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu  
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(TAPDK) tarafından sağlanmaktadır. TAPDK tarafından sağlanan sigara mobil saha 

kontrol cihazı ile yapılan incelemeler ile bandrollerin kontrolü sayesinde kaçak sigaralar 

tespit edilmekte ve suçlular hakkında bu suça ilişkin olarak gereken yasal işlemler 

yapılmaktadır (JGK - KOM, 2010:  120). 

Jandarma birimleri akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele noktasında özellikle geçiş 

için kullanılan bölgelerde yürütmüş olduğu etkin çalışmaları ile hem kara para ile 

mücadele hem de vergi kaybının önlenmesi noktasında büyük kazanımlar elde 

etmektedir. Jandarmanın kaçakçılıkla mücadele noktasında genel olarak yapmakta 

olduğu faaliyetler ve mücadele ettiği kaçakçılık çeşitleri bölgeden bölgeye değişiklik 

göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, Niğde’de genel olarak karşılaşılan kaçakçılık 

türü akaryakıt kaçakçılığıdır, Diyarbakır’da karşılaşılan kaçakçılık türü ise uyuşturucu 

ve psikotrop madde kaçakçılığıdır. Bununla birlikte Van ilimizde görülen kaçakçılık 

olayları genel olarak bir çeşit ile sınırlı kalmamakta; uyuşturucu ve psikotrop madde 

kaçakçılığı, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile gıda ürünleri kaçakçılığı vb. suçlarla 

karşılaşılmaktadır. 

Jandarmanın bu konuda etkisinin artırılmasında genel kolluk teşkilatı içerisinde 

mali şubelerin varlığının söz konusu olması ve bu mali şubelerin kriminal görevlileri ve 

ekonomiden anlayan uzmanlarla takviye edilmesi; MASAK ile işbirliği yaparak 

koordineli çalışması gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi durumunda kara para ile 

çok esaslı bir mücadele gerçekleştirilebilir. Kara para hala bir siyasi sermaye olarak 

düşünülmektedir. Fakat kara para aklayıcıları takip edildiğinde mutlaka ulaşılan nokta 

suç örgütleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde kolluk kuvvetleri esaslı bir 

şekilde donatılmıştır. Çünkü suç örgütleri yakalanmamak için kendilerini çok iyi bir 

şekilde donatmaktadır. Bu nedenle mali şubeler de çok iyi donatılmalı ve Mali Suçlar 

Savcılığı kurulmalıdır (Arıkan, 2003: 28).  

 Yukarıda yer alan bilgiler ışığında genel olarak ifade etmek gerekirse; 

jandarmanın kara para ve kara para aklama ile mücadele noktasında etkisi kara paraya 

kaynak teşkil eden suçlarla mücadelede yapmış olduğu çalışmalar ile ortaya 

konulmaktadır. Jandarma kara para aklama ile mücadele noktasında kara paranın 

oluşmasının önlenmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Jandarmanın kara para aklama ile 

mücadele noktasında ortaya koyduğu çalışma genel olarak ilgili adli ve yargı organları 
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tarafından talep edilmesi durumunda yaptığı müdahaleler şeklinde görülmektedir.  

 Araştırmanın genelinde ifadesini bulan kara para ve kara para aklama ile 

mücadelede jandarmanın etkisi noktasında dikkate alınması gereken hususun da bu 

olduğu düşünülmektedir. Kolluk kuvvetlerinin en önemli görevi suçların oluşmasının 

önlenmesi noktasında önleyici tedbirler almak ve bu tedbirler ile suçun oluşumunun 

önlenmesini sağlamaktır. Bu sebeple jandarma kara para ve kara para aklama ile 

mücadele noktasında da genel bir ifadeyle dolaylı olarak önleyici faaliyetlerde 

bulunmaktadır. Bu noktada jandarmanın kara para ve kara para aklama ile mücadelede 

yapmış olduğu faaliyetlerde dolaylı olarak ifadesinin kullanılmasının sebebi ise bu 

faaliyetlerle asıl hedeflenenin kara para ve kara para aklama ile mücadele olmamasıdır. 

Bu faaliyetlerle kara paraya kaynak teşkil eden suçlar ile mücadele sağlanmış ve 

böylelikle kara paranın oluşumu da dolaylı olarak engellenmiş olmaktadır. Çünkü, söz 

konusu kara para kavramı açıklanırken yasadışı yollardan elde edilen suç gelirleri 

ifadesiyle ortaya konulmuştur. Jandarmanın mücadele ettiği suçlar da  (kaçakçılık ve 

organize suçlar vs.) genel olarak yasadışı yollardan gelir elde edilen suçları 

kapsamaktadır. Jandarma teşkilatı bu tür suçlarla etkin bir mücadele göstermekte ve 

ülkemiz adına önemli kazanımlar elde edilmesine büyük katkı sağlamaktadır.  

Yukarıda çeşitli bölümlerde ifade edilen söz konusu kara paraya kaynak teşkil 

eden suçlara yönelik olarak jandarma teşkilatının ortaya koymuş olduğu mücadele 

yöntemleri sonucunda ortaya çıkarılan çeşitli olayların varlığı söz konusudur. Bu olaylar 

genel olarak kaçakçılık ve organize suçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önce de 

ifade edildiği gibi bu olayları ile kara paranın bağlantısı hepsinin yasa dışı olması 

nedeniyle kara paraya kaynak teşkil etmesidir. Söz konusu bu suçlarla mücadele kara 

paranın oluşumunu ve kara para aklama suçlarını önleyici bir nitelik taşımaktadır. 

Jandarma teşkilatı yürütmüş olduğu kolluk görevleri sayesinde bu suçlarla mücadele 

etmektedir. Proaktif faaliyet anlayışı ile yapılan mücadelenin en önemli yanı da işte bu 

önleyici özelliğidir. JGK bünyesinde yapılan teşekkül edilmiş olan çeşitli birimlerce 

yürütülen faaliyetler sonucunda son beş yılda  (2006-2010) meydana gelen olaylar ve bu 

olaylara ilişkin istatistikî veriler  (olay sayısı, şüpheli sayısı) aşağıda yer alan tablo ile 

sunulmuştur. 
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 Aşağıdaki tabloda yer alan suçlardan kara paraya en fazla kaynak teşkil ettiği 

düşünülen ve sayısal olarak da bunu doğrulayan suçların başında narkotik ve psikotrop 

madde kaçakçılığı, silah ve mühimmat kaçakçılığı, petrol ürünleri kaçakçılığı, tütün ve 

tütün mamulleri kaçakçılığı ile alkollü içki kaçakçılığı yer almaktadır. Söz konusu bu 

kaçakçılık türlerinde sadece narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığına ilişkin olarak 

ortaya konulan tahmini bedel ise 267 milyon TL olarak ifade edilmektedir (JGK, 

2011c). 

Tablo 3. 1:  JGK Sorumluluk Bölgesinde Son Beş Yılda Meydana Gelen Olayların Yıllara 
Göre Dağılımı ve Şüpheli Sayıları 

Kaynak:  JGK:  “2010 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kaçakçılık, organize suç 

ve sınır olayları değerlendirme bülteni”, 2010. 

Söz konusu bu kaçakçılık çeşitleri aynı zamanda ülkemizin yıllardır mücadele 

etmek ve büyük kaynaklar ayırmak zorunda kaldığı terörizmin de finansmanı 

konumundadır. Bu kaçakçılık çeşitleri ile ilgili olarak jandarma tarafından yürütülen 

çalışmalar sonucunda son beş yılda  (2006-2010) jandarma sorumluluk bölgelerinde 

görülen olaylara ilişkin detaylar tabloda sunulmuştur. 

Meydana Gelen Olaylar 
2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 

Olay 
Sayısı 

Şüpheli 
Sayısı 

Olay 
Sayısı 

Şüpheli 
Sayısı 

Olay 
Sayısı 

Şüpheli 
Sayısı 

Olay 
Sayısı 

Şüpheli 
Sayısı 

Olay 
Sayısı 

Şüpheli 
Sayısı 

Genel Kaçakçılık Olayları 16.638 22.663 14.191 19.435 15.788 22.186 14.703 21.955 19.600 26.853 

Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı 2.783 4.656 3.061 5.197 3.733 5.905 3.332 5.317 2.745 4.201 

Petrol Ürünleri Kaçakçılığı 3.906 4.149 1.742 1.745 2.824 3.081 2.487 2.634 2.088 2.372 

Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı 2.122 2.914 1.587 2.071 2.859 3.505 2.367 3.407 7.829 10.205 

Alkollü İçki Kaçakçılığı 372 543 249 360 497 842 361 620 329 495 

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı 258 543 224 521 246 565 218 556 154 310 

Parada Sahtecilik Olayları 2.006 2.876 793 1.137 842 1.149 663 913 582 736 

Ürün Sahteciliği Olayları 16 29 84 110 88 116 36 40 103 109 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Olayları 1.040 3.056 1.463 3.680 1.576 4.077 1.848 4.651 1.654 4.177 

Göçmen Kaçakçılığı  3.776 29.441 4.909 40.164 5.375 42.248 2.971 19.202 2.673 16.589 

Canlı Hayvan Kaçakçılığı 155 115 586 206 55 55 26 23 559 280 
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Tablo 3. 2:  JGK Sorumluluk Bölgesinde Son 5 Yılda Görülen Kaçakçılık Olaylarına 
İlişkin İstatistikler 
 

Suçlar Olay Sayısı Şüpheli Sayısı Ele Geçirilen 
Yasadışı Unsur 

Narkotik ve Psikotrop Madde 
Kaçakçılığı 15.654 24.807 

115.157 kg. esrar 
283 kg. afyon 
238 kg. morfin 

11.071 kg. eroin 
19 kg. kokain 

9.919 lt. kimyasal madde 
8.840.935 tablet psikotrop 

madde 

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı 1.100 2.495 
5.424 tabanca 

4.938 uzun namlulu silah 
1.005.753 adet fişek 

Petrol Ürünleri Kaçakçılığı 13.047 13.981 58.770 t. petrol ürünü 

Tütün ve Tütün Mamulleri 
Kaçakçılığı 16.764 22.102 74.942.323 paket sigara 

Alkollü İçki Kaçakçılığı 1.808 2.860 4.751.358 lt. alkollü içki 

Kaynak:  JGK:  “2010 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kaçakçılık, organize suç 

ve sınır olayları değerlendirme bülteni”, 2010. 

 Bu bilgiler ışığında söz konusu olayların meydana geliş sayısı ve tespit edilen 

şüpheliler dikkate alındığında 2010 yılında yaşanan olayların ele alınması ve bir önceki 

yıla oranla bu olayların ve şüphelilerin sayısında yaşanan değişimin tespit edilmesi 

faydalı olacaktır. Bu söz konusu suçların ortaya çıkmasının önlenmesi açısından ilgili 

kolluk kuvveti olan jandarma teşkilatının kendi sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirmiş 

olduğu faaliyetlerin sorgulanabilmesi açısından da oldukça yararlı olacaktır. Söz konusu 

veriler incelendiğinde 2009 yılı ile 2010 yılı arasında genel kaçakçılık; tütün ve tütün 

mamulleri kaçakçılığı, ürün sahteciliği ve canlı hayvan kaçakçılığı olaylarında ve bu 

olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli sayılarında önemli artışlar görüldüğü ortaya 

çıkmaktadır.  
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Tablo 3. 3:  JGK Sorumluluk Bölgesinde 2010 Yılında Meydana Gelen Olaylar ve Şüpheli 
Sayıları ile Önceki Yıla Göre Yaşanan Değişim Oranları 
 

Meydana Gelen Olaylar 

2009 Yılı 2010 Yılı 

Olay 
Sayısı 

Şüpheli
Sayısı 

Olay 
Sayısı 

Şüpheli
Sayısı 

Olay 
Sayısı 

Değişim 
Oranı 

Şüpheli 
Sayısı 

Değişim
Oranı 

Genel Kaçakçılık Olayları 14.703 21.955 19.600 26.853 % 24 % 18 

Narkotik ve Psikotrop Madde 
Kaçakçılığı 3.332 5.317 2.745 4.201 - %21 - %26 

Petrol Ürünleri Kaçakçılığı 2.487 2.634 2.088 2.372 - %19 - %11 

Tütün ve Tütün Mamulleri 
Kaçakçılığı 2.367 3.407 7.829 10.205 % 69 % 66 

Alkollü İçki Kaçakçılığı 361 620 329 495 - %09 - %25 

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı 218 556 154 310 - %41 - %79 

Parada Sahtecilik Olayları 663 913 582 736 - %13 - %24 

Ürün Sahteciliği Olayları 36 40 103 109 % 65 % 63 

Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Olayları 1.848 4.651 1.654 4.177 - %11 - %11 

Göçmen Kaçakçılığı  2.971 19.202 2.673 16.589 - %11 - %15 

Canlı Hayvan Kaçakçılığı 26 23 559 280 % 95 % 91 

Kaynak:  JGK:  “2010 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kaçakçılık, organize suç 

ve sınır olayları değerlendirme bülteni”, 2010. 

Yukarıda ifade edilen söz konusu artışın sebebi, ilgili suçların işlenmesinde 

önemli rol oynayan faktörlerin ortaya çıkması olarak ifade edilebilir. Örnek vermek 

gerekirse, özellikle söz konusu 2010 yılında et fiyatlarında görülen artış suç potansiyeli 

olan insanları canlı hayvan kaçakçılığına yöneltmiştir. Aynı şekilde tütün ve tütün 

mamullerine ilişkin fiyat politikaları da söz konusu suçun işlenmesinde artış 

görülmesine sebep olmuştur. 

Buna göre genel olarak ifade etmek gerekirse kara para ve kara para aklama ile 

mücadele noktasında jandarmanın en önemli rolü proaktif yaklaşımla yürütmüş olduğu 

önleyici kolluk hizmetleridir. Bu noktada kara paraya kaynak teşkil eden suçların 

önlenmesi kara paranın ortadan kalkmasını sağlayacak ve azaltacaktır. Genel olarak 

ifade etmek gerekirse araştırmanın amacı olan jandarmanın kara para aklama ile 
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mücadele noktasındaki etkisinin tespitine ilişkin olarak gerçekleştirilen uygulama ile de 

bu noktada jandarmanın yaptığı çalışmaların kara para aklama ile mücadeleden çok kara 

paraya kaynak teşkil eden suçlarla mücadele hususunda ortaya çıktığı düşüncesini 

destekler nitelikte sonuçların ortaya çıkacağı öngörüsü tespit edilmektedir. Araştırmanın 

bu bölümünde yer verilen bilgiler genel olarak jandarmanın kara para aklama ve kara 

paraya kaynak teşkil eden kaçakçılık suçları ile mücadele noktasındaki etkisine ilişkin 

kavramsal bilgi aktarımı ve bu şekilde ortaya konulması amacıyla oluşturulmuştur. 

3.3. KARA PARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE JANDARMANIN 

ETKİSİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

Araştırmanın bu bölümünde, jandarmanın kaçakçılık ve organize suçlarla 

mücadele şubeleri ve kısım amirliklerinde görev yapan personeline uygulanan 

değerlendirme ölçeği doğrultusunda araştırmanın amacı, araştırmanın kapsamı ve 

sınırları, araştırmanın modeli ve hipotezleri, araştırmanın yöntemi  (örneklem yöntemi, 

verilerin toplanması, soruların niteliği, verilerin analizinde kullanılan yöntem) ve 

uygulama ile elde edilen bulguların değerlendirilmesine yer verilmektedir. 

3.3.1. Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın temel amacı, jandarmanın kara para aklama ile mücadelesindeki 

etkinliğini ve bu etkinliği belirleyen durumu ortaya koymaktır. Ayrıca, jandarmanın bu 

mücadelesindeki verimliliğini etkileyen unsurların belirlenmesi amaçlanmaktadır.            

Yapılan araştırmanın temelinde, jandarmanın kara para aklama ile mücadelesinde 

farkındalık ve bilgi düzeyleri, kullandığı yöntemleri, önlemleri ve faaliyetleri, kurumlar 

arası ilişkileri, mücadele yeterliliği ve etkinlik unsurları ile etkisinin tespit edilmesi yer 

almaktadır. Söz konusu hususlar, jandarmanın kara para aklama ile mücadelesinde etkin 

birer faktör olarak kabul edilmesi durumunda bu faktörlerin etkisinin tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu bu faktörler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi de 

amaçlanmaktadır. Bu sayede, ilerleyen bölümlerde ortaya konulacak çözüm önerileri 

açısından daha tutarlı bir yaklaşım ortaya konulabilecektir. Ayrıca, katılımcıların 

demografik özellikleri ile söz konusu faktörler incelenecektir. 
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3.3.2. Araştırmanın Önemi 

 Literatürde, kolluk kuvveti olarak faaliyet gösteren jandarma teşkilatının, hem 

hukuki hem de ekonomik açıdan önem arz eden kara para aklama ile mücadeleye 

etkisini sistematik olarak inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu açıdan araştırma 

bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Elde edilecek olan bulguların diğer çalışmalara hem 

fikir vermesi hem de kaynak olması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, 

jandarmanın kara para aklama ile mücadelede etkinliğinin göze çarpacak eksikliklerin 

kavramsallaştırılması çözüm önerileri açısından katkı sağlayacaktır. 

3.3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları 

 Yukarıdaki amaçlara uygun olarak Türkiye genelinde jandarma teşkilatında 

görevli personele yönelik anket çalışması yapılmıştır. Bu araştırmada, Türkiye’nin 

çeşitli illerinde teşekkül edilmiş 81 il jandarma komutanlığında oluşturulmuş olan 

“Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele” şube müdürlükleri ve kısım amirliklerinde 

görev yapan yaklaşık 800 civarındaki jandarma personeli araştırmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise genel olarak kara para aklama ve kara 

paraya kaynak oluşturan suçlarla mücadele eden birimlerde görev yapan 159 kaçakçılık 

ve organize suçlar şube müdürlüğü ve kısım amirliği personelinden oluşmaktadır. 

Araştırma, ülkemizin çeşitli illerinde bulunan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele 

birimlerine uygulanmak koşulu ile söz konusu birimlerde çalışan katılımcılar ile 

sınırlıdır. 

3.3.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın temel amacı olan kara para aklama ile mücadelede jandarmanın 

etkinliğinin tespit edilmesi hususunda yapılan çalışmada aşağıdaki hipotezler 

geliştirilmiş ve değerlendirme ölçeği ile elde edilen verilerin analizi ile hipotezlerin 

kabul veya reddi değerlendirilmiştir. Söz konusu oluşturulan hipotezler şunlardır:  

 H1:  Katılımcıların farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

 H2:  Katılımcıların jandarmanın kullandığı yöntemlere ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan 
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yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

 H3:  Katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H4:  Katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri ile jandarmanın önlemleri ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H5:  Katılımcıların yaşları ile farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H6:  Katılımcıların eğitim seviyeleri ile farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

 H7:  Katılımcıların eğitim seviyeleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H8:  Katılımcıların meslekteki hizmet yılı ile jandarmanın önlemleri ve 

faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı 

bir ilişki vardır. 

 Araştırma yapılırken söz konusu kara para aklama ile mücadele noktasında 

jandarmanın etkisinin tespiti hususunda özellikle kara paraya kaynak oluşturan suçlarla 

mücadelesi dikkate alınmıştır. Bu varsayımdan hareketle, jandarmanın kara para aklama 

ile mücadelesi ortaya konulmaktadır. Bunun sebebi olarak, jandarma teşkilatının söz 

konusu kara para aklama ile mücadele noktasında doğrudan bir müdahale yetkisinin söz 

konusu olmaması ve bu noktada Mali Suçlarla Araştırma Kurulu ve Mali Suçlarla 

Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun yetkili konumda yer alması gelmektedir. 

Jandarmanın kara paraya kaynak teşkil eden suçlarla mücadelesi kara para aklama ile 

mücadelede dikkate alınması gereken olgu olarak görülmektedir. Çünkü, suç 

unsurlarıyla mücadelede öncelikli olması gereken, suç oluştuktan sonra faillerin 

bulunması değil suçun oluşmadan önce engellenmesidir. Bu yaklaşım suçla mücadelede 

reaktif değil proaktif bir rol oynaması gereken kolluk kuvvetlerinin genel tercihi 

olmaktadır. Bu yüzden, jandarma teşkilatının kara paraya kaynak oluşturan kaçakçılık 

suçları ile mücadelesi proaktif yaklaşıma göre değerlendirilmekte, kara para aklama ile 

mücadele olarak kabul edilmektedir. 
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 Araştırmada, söz konusu değerlendirme ölçeğine cevap vererek çalışmaya katkı 

sağlayan katılımcıların, yargıları doğru bir şekilde anlayıp, doğru ve objektif olarak 

değerlendirerek cevap verdikleri kabul edilmektedir. 

3.3.5. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın bu bölümünde soruların niteliği, verilerin toplanması ve 

araştırmadan elde edilen verilerin analiz yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. 

3.3.5.1. Soruların Niteliği ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada kullanılan değerlendirme ölçeği toplam iki sayfa olarak 

hazırlanmıştır. Katılımcılara demografik özelliklerin tespit edilmesi için hazırlanan 

birinci bölüm haricinde 31 yargı yöneltilmiş ve jandarmanın kara para aklama ile 

mücadelesindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Anket, ilk olarak Niğde İl 

Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan 15 personele uygulanarak ön test  (pre-test) 

yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ve katılımcıların fikirleri doğrultusunda yargıların 

anlaşılırlık düzeyinin yükseltilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

düzenlemeler ile değerlendirme ölçeği daha güçlü bir hale getirilmiştir.  

Değerlendirme ölçeğinin birinci bölümü katılımcıların demografik özelliklerinin  

(yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb.) tespit edilmesi için hazırlanmıştır. İlerleyen 

bölümlerde ise, jandarmanın kara para aklama ile mücadelesinde farkındalık ve bilgi 

düzeyi, kullandığı yöntemleri, önlemleri ve faaliyetleri,  kurumlar arası ilişkileri, 

mücadele yeterliliği ve etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara yer verilmiştir.  

Anket puanlaması “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, 

“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” tercihlerinden oluşan 5’li likert tipi 

derecelendirme ölçeği ile yapılmıştır. Anketlerin dağıtımında ve toplanmasında e-

postadan yararlanılmış olup verilerin toplanması yaklaşık bir ay sürmüştür. 

3.3.5.2. Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntem 

Değerlendirme ölçeği ile elde edilen söz konusu verilerin değerlendirilmesinde 

SPSS 16.0 for Windows  (Statistical Package for the Social Sciences) sosyal bilimler 

için istatistik paket programı kullanılmıştır. SPSS istatistik paket programı ile anket 

verilerinin istatistiksel analizleri yapılarak tabloları hazırlanmıştır. 
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 Araştırmada kullanılan değerlendirme ölçeğinin demografik sorulardan elde 

edilen veriler için frekans dağılımı, diğer bölümlerinden elde edilen veriler için ise 

faktör analizi, Bartlett test, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi, güvenirlik ve 

regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmada faktör analizi yöntemi ile katılımcılara 

yöneltilen yargılar doğrultusunda faktörlerin tespiti hedeflenmiştir. Yapılan bu araştırma 

ile etkin bir faktör analizinde toplam veri setini en iyi temsil eden ve mümkün 

olduğunca az sayıda faktörden oluşan bir yapıya ulaşılması hedeflenmiştir.  

Araştırma analizinde, 5’li likert tipi ölçek kullanılmış olup ve bu ölçeğin 

değerlendirilmesinde, oluşturulan yargılara ilişkin katılma düzeylerinin dağılım 

ortalamaları, Doğan ve Besen (2008: 119)’ nin kullanmış oldukları kriterlere göre 

değerlendirilmiştir. Bu kriterler:  

Dağılım ortalamaları:  

0-1.24’e kadar olanlar En Önemsiz  (Kesinlikle Katılmıyorum/Çok Gereksiz), 

1.25-2.24’e kadar olanlar Önemsiz  (Katılmıyorum/Gereksiz), 

2.25-3.24’e kadar olanlar Ne Önemli Ne Önemsiz  (Ne Katılıyorum/Ne 

Katılmıyorum/Ne Gerekli Ne Gereksiz), 

3.25-4.24’e kadar olanlar Önemli  (Katılıyorum/Gerekli), 

4.25 ve üstü olanlar En Önemli  (Kesinlikle Katılıyorum/Çok Gerekli) şeklinde 

yorumlanmıştır (Doğan ve Besen, 2008: 119). 

 3.3.6. Bulguların Değerlendirilmesi 

Araştırma bulgularının analiz edildiği bu bölümde öncelikle araştırmaya 

katılanların demografik özellikleri sunulmuş daha sonra anket formunda yer alan 

yargılara verilen cevaplar analiz edilmiştir. Analiz sonuçları ise, ankette yer alan her 

yargıya verilen cevaplar ayrı ayrı ele alınarak başlıklar halinde sunulmuştur. 

3.3.6.1 Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi  

Araştırmaya katılan jandarma personelinin demografik özelliklerine  (yaş, 

cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, kadro durumu ve hizmet yılı) göre ankete 

verilen cevaplar aşağıda ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

Şekil 3. 2:  Katılımcıların Yaş Durumlarına Göre Dağılımı 
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Şekil 3.2.’ de görüleceği üzere, ankete katılan katılımcıların %1’i 20-25 yaş 

arası, %20’si 26-30 yaş arası, %39’u 31-35 yaş arası, %24’ü 36-40 yaş arası, %13’ü 41-

45 yaş arası, %3’ü de 46 yaş ve üstü katılımcılardan oluşmaktadır. Bu sonuç, ankete 

katılan katılımcıların çoğunluğunun yaşı 31–35 arasında değişen orta yaştaki 

katılımcılardan ibaret olduğunu göstermektedir. 

Şekil 3. 3:  Katılımcıların Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımı 

 
 

Şekil 3.3’de görüleceği üzere, ankete katılan katılımcıların %97’si bay, %3’ü ise, 

bayan katılımcılardan oluşmaktadır.   
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Şekil 3. 4:  Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 
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Şekil 3.4’de görüleceği üzere, ankete katılan katılımcıların %89’u evli, %11’i 

ise, bekâr katılımcılardan oluşmaktadır.  
Şekil 3. 5:  Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 
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Şekil 3.5’de görüleceği üzere, ankete katılan katılımcıların %15’i lise, %30’u ön 

lisans, %54’ü lisans, %1’i yüksek lisans düzeyinde eğitim almıştır. Bu verilerden 

anlaşılacağı üzere, ankete cevap veren katılımcılar arasında ilköğretim ve doktora 

düzeyinde eğitim almış personel olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlar aynı zamanda, 

anketi cevaplayan katılımcıların %54 gibi yüksek bir kısmının lisans gibi eğitim düzeyi 
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yüksek katılımcılardan oluştuğunu göstermektedir. 

Şekil 3. 6:  Katılımcıların Kadro Türlerine Göre Dağılımı 

48%

46%

6%

Uzman J.

Astsubay

Subay

 
Şekil 3.6’da görüleceği üzere, ankete katılan katılımcıların %48’i uzman 

jandarma, %46’sı astsubay, %6’sı ise, subay katılımcılardan oluşmaktadır. 
Şekil 3. 7:  Katılımcıların Meslekteki Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı 
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Şekil 3.7’de görüleceği üzere, ankete katılan katılımcıların %3’ü 1-5 yıl arası, 

%22’si 6-10 yıl arası, %40’ı 11-15 yıl arası, %21’i 16-20 yıl arası, %14’ü ise, 21 yıl ve 

üstü katılımcılardan oluşmaktadır. Bu noktada katılımcıların büyük bölümünün mesleki 

tecrübeye sahip olması araştırmaya yansıyan görüşlerin daha güvenilir temellere 

oturacağının bir göstergesidir. 
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3.3.6.2. Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle 

Mücadelesinde Farkındalık ve Bilgi Düzeyine İlişkin Oluşturulan Yargılara 

Katılma Düzeylerinin Analizi 

 Bu bölümde, jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile 

mücadelesinde farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeylerinin dağılımı detaylı olarak sunulmuştur. Tabloda jandarmanın söz konusu kara 

para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelesinde görev yapan personelin farkındalık 

ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri aşağıda tablo halinde 

sunulmuştur. 
Tablo 3. 4:  Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle Mücadelesinde 

Farkındalık ve Bilgi Düzeylerine İlişkin Oluşturulan Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı 
 

FARKINDALIK VE BİLGİ 
DÜZEYİ 

KATILMA DERECELERİ 
ORTALAMA 

5 4 3 2 1 

Kara para ve aklama hakkında 
yeterli bilgiye sahibim. 

45 
% 30,0 

61 
% 40,7 

10 
% 6,7 

25 
% 16,7 

9 
% 6,0 3,72 

Kara para aklama aşama ve 
yöntemleri hakkında yeterli 
bilgiye sahibim. 

40 
% 26,7 

64 
% 42,7 

17 
% 11,3 

20 
% 13,3 

9 
% 6,0 3,71 

Kara para aklama ile mücadele 
hakkında yeterli bilgiye 
sahibim. 

32 
% 21,3 

67 
% 44,7 

25 
% 16,7 

15 
% 10,0 

10 
% 6,7 3,62 

Kara paranın kaynağı olan 
Kaçakçılık suçları hakkında 
yeterli bilgiye sahibim. 

47 
% 31,3 

59 
% 39,3 

20 
% 13,3 

13 
% 8,7 

11 
% 7,3 3,79 

Mali Suçlarla Mücadele Kurulu  
(MASAK) ve Koordinasyon 
Kurulu  (MSMKK)  hakkında 
yeterli bilgiye sahibim. 

32 
% 21,3 

65 
% 43,3 

16 
% 10,7 

17 
% 11,3 

20 
% 13,3 3,48 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede 
ülkemizdeki hukuki 
düzenlemeler hakkında yeterli 
bilgiye sahibim. 

28 
% 18,7 

71 
% 47,3 

17 
% 11,3 

19 
% 12,7 

15 
% 10,0 3,52 

 

Tablo 3.4’de katılımcıların, farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeylerinin dağılımı ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. 

Katılımcıların farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri, verdikleri cevapların ortalamasına göre, aşağıdaki şekilde özetlenebilir.  
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Farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılardan; 

“Kara para ve aklama hakkında yeterli bilgiye sahibim” yargısına  (ortalama 

3,72 ile) “Katılıyorum”, 

“Kara para aklama aşama ve yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahibim” 

yargısına  (ortalama 3,71 ile) “Katılıyorum”, 

“Kara para aklama ile mücadele hakkında yeterli bilgiye sahibim” yargısına  

(ortalama 3,62 ile) “Katılıyorum”, 

“Kara paranın kaynağı olan Kaçakçılık suçları hakkında yeterli bilgiye sahibim” 

yargısına  (ortalama 3,79 ile) “Katılıyorum”, 

“Mali Suçlarla Mücadele Kurulu  (MASAK) ve Koordinasyon Kurulu  

(MSMKK)  hakkında yeterli bilgiye sahibim” yargısına  (ortalama 3,48 ile) 

“Katılıyorum”, 
“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ülkemizdeki hukuki 

düzenlemeler hakkında yeterli bilgiye sahibim” yargısına  (ortalama 3,52 ile) 

“Katılıyorum” şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. 

Bu sonuçlar, ankete katılan katılımcıların farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin 

oluşturulan yargılara, ortalama 3,64 gibi yüksek bir oranda katıldıklarını ortaya 

koymaktadır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, katılımcıların farkındalık ve bilgi 

düzeyi yüksek seviyededir.  

3.3.6.3. Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle 

Mücadelesinde Kullandığı Yöntemlere İlişkin Oluşturulan Yargılara 

Katılma Düzeylerinin Analizi 

Bu bölümde, jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile 

mücadelesinde kullandığı yöntemlere ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri 

detaylı olarak sunulmuştur. Jandarmanın kullandığı yöntemlere ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 
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Tablo 3. 5:  Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle Mücadelesinde 
Kullandığı Yöntemlere İlişkin Oluşturulan Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı 
 

JANDARMANIN 
KULLANDIĞI YÖNTEMLER 

KATILMA DERECELERİ 
ORTALAMA 

5 4 3 2 1 
Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede iletişimin 
tespiti, dinlenmesi ve kayda 
alınması etkin bir yöntemdir. 

66 
% 44,0 

51 
% 34,0 

9 
% 6,0 

18 
% 12,0 

6 
% 4,0 4,02 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede gizli 
soruşturmacıların kullanılması 
etkin bir yöntemdir. 

62 
% 41,3 

52 
% 34,7 

14 
% 9,3 

14 
% 9,3 

8 
% 5,3 3,97 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede teknik 
araçlarla izleme etkin bir 
yöntemdir. 

68 
% 45,3 

55 
% 36,7 

9 
% 6,0 

14 
% 9,3 

4 
% 2,7 4,13 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede ihbar ve 
haber elemanı etkin haber alma 
kaynağıdır. 

61 
% 40,7 

57 
% 38,0 

8 
% 5,3 

12 
% 8,0 

12 
% 8,0 3,95 

 
Tablo 3.5’de katılımcıların, jandarmanın kullandığı yöntemlere ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeylerinin dağılımı ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. 

Katılımcıların, jandarmanın kullandığı yöntemlere ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri, verdikleri cevapların ortalamasına göre, aşağıdaki şekilde özetlenebilir.  

Jandarmanın kullandığı yöntemlere ilişkin oluşturulan yargılardan; 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede iletişimin tespiti, 

dinlenmesi ve kayda alınması etkili bir yöntemdir” yargısına  (ortalama 4.02 ile) 

“Katılıyorum”,  

“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede gizli soruşturmacıların 

kullanılması etkin bir yöntemdir” yargısına  (ortalama 3,97 ile) “Katılıyorum”,  

“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede teknik araçlarla izleme 

etkin bir yöntemdir” yargısına  (ortalama 4.13 ile) “Katılıyorum”,  

“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ihbar ve haber elemanı 

etkin haber alma kaynağıdır” yargısına  (ortalama 3.95 ile) “Katılıyorum” olarak görüş 

bildirmişlerdir. 
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Bu sonuçlar, ankete katılan katılımcıların jandarmanın kullandığı yöntemlere 

ilişkin oluşturulan yargılara, ortalama 4,02 gibi yüksek bir oranda katıldıklarını ortaya 

koymaktadır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, katılımcıların jandarmanın kullandığı 

yöntemlere ilişkin oluşturulan yargılara katılım yüksek seviyededir.  

3.3.6.4. Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle 

Mücadelesinde Önlemleri ve Faaliyetlerine İlişkin Oluşturulan Yargılara 

Katılma Düzeylerinin Analizi 

Bu bölümde, jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile 

mücadelesinde önlemleri ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri 

detaylı olarak sunulmuştur. Jandarmanın önlemleri ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 
Tablo 3. 6:  Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle Mücadelesinde 

Önlemleri ve Faaliyetlerine İlişkin Oluşturulan Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı 
 

JANDARMANIN 
ÖNLEMLERİ VE 
FAALİYETLERİ 

KATILMA DERECELERİ 
ORTALAMA 

5 4 3 2 1 
Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede personel 
bilgi ve donanım açısından 
yeterlidir. 

14 
% 9,3 

18 
% 12,0 

17 
% 11,3 

52 
% 34,7 

49 
% 32,7 2,31 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede 
Jandarmanın kullandığı teknik 
araç ve gereçler yeterlidir. 

10 
% 6,7 

15 
% 10,0 

23 
% 15,3 

39 
% 26,0 

63 
% 42,0 2,13 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede önleyici 
kolluk hizmeti etkin bir önlemdir. 

29 
% 19,3 

30 
% 20,0 

20 
% 13,3 

38 
% 25,3 

33 
% 22,0 2,89 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede 
operasyonel faaliyetler yeterlidir. 

6 
% 4,0 

25 
% 16,7 

31 
% 20,7 

59 
% 39,3 

29 
% 19,3 2,47 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede eğitim ve 
katılım seviyesi yeterlidir. 

14 
% 9,3 

24 
% 16,0 

21 
% 14,0 

54 
% 36,0 

37 
% 24,7 2,49 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede jandarma 
etkindir. 

13 
% 8,7 

42 
% 28,0 

28 
% 18,7 

41 
% 27,3 

26 
% 17,3 2,83 

 

Tablo 3.6’da katılımcıların, jandarmanın önlemleri ve faaliyetlerine ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeylerinin dağılımı ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. 

Katılımcıların, jandarmanın önlemleri ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara 



 

   131

katılma düzeyleri, verdikleri cevapların ortalamasına göre aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir.  

Jandarmanın önlemleri ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılardan; 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede personel bilgi ve 

donanım açısından yeterlidir” yargısına  (ortalama 2.31 ile) “Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum”,   

“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede Jandarmanın kullandığı 

teknik araç ve gereçler yeterlidir” yargısına   (ortalama 2.13 ile) “Katılmıyorum”, 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede önleyici kolluk hizmeti 

etkin bir önlemdir” yargısına  (ortalama 2.89 ile) “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede operasyonel faaliyetler 

yeterlidir” yargısına  (ortalama 2.47 ile) “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede eğitim ve katılım 

seviyesi yeterlidir” yargısına  (ortalama 2.49 ile) “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede jandarma etkindir” 

yargısına  (ortalama 2.83 ile) “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum” olarak görüş 

bildirmişlerdir. 

Bu sonuçlar, ankete katılan katılımcıların jandarmanın önlemleri ve 

faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara, ortalama 2,52 gibi düşük bir oranda 

katıldıklarını ortaya koymaktadır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, katılımcıların, 

jandarmanın önlemleri ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara katılım düşük 

seviyededir.  

3.3.6.5. Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle 

Mücadelesinde Kurumlar Arası İlişkilere İlişkin Oluşturulan Yargılara 

Katılma Düzeylerinin Analizi 

Bu bölümde, jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile 

mücadelesinde kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri 

detaylı olarak sunulmuştur. Kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 
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Tablo 3. 7:  Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle Mücadelesinde 
Kurumlar Arası İlişkilere İlişkin Oluşturulan Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı 
 

KURUMLAR ARASI 
İLİŞKİLER 

KATILMA DERECELERİ 
ORTALAMA 

5 4 3 2 1 
Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede Jandarmanın 
MASAK ve ilgili diğer kuruluşlarla 
ilişkisi yeterlidir. 

8 
% 5,3 

32 
% 21,3 

37 
% 24,7 

51 
% 34,0 

22 
% 14,7 2,69 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede mevzuata 
uygun çalışmalar yürütülür. 

25 
% 

16,7 

60 
% 40,0 

30 
% 20,0 

26 
% 17,3 

9 
% 6,0 3,44 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede Jandarmanın 
diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkisi 
yeterlidir. 

8 
% 5,3 

28 
% 18,7 

37 
% 24,7 

51 
% 34,0 

26 
% 17,3 2,61 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede MASAK ve 
ilgili diğer kuruluşların desteği 
yeterlidir. 

10 
% 6,7 

31 
% 20,7 

45 
% 30,0 

42 
% 28,0 

22 
% 14,7 2,77 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede ilgili 
kurumların aldığı tedbirler 
yeterlidir. 

5 
% 3,3 

31 
% 20,7 

34 
% 22,7 

58 
% 38,7 

22 
% 14,7 2,59 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede Jandarmanın 
aldığı tedbirler yeterlidir. 

9 
% 6,0 

23 
% 15,3 

33 
% 22,0 

49 
% 32,7 

36 
% 24,0 2,47 

 
Tablo 3.7’de katılımcıların, kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeylerinin dağılımı, ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. Katılımcıların, 

kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri, verdikleri 

cevapların ortalamasına göre aşağıdaki şekilde özetlenebilir.  

Kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılardan; 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede Jandarmanın MASAK 

ve ilgili diğer kuruluşlarla ilişkisi yeterlidir” yargısına  (ortalama 2.69 ile) “Ne 

Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede mevzuata uygun 

çalışmalar yürütülür” yargısına  (ortalama 3.44 ile) “Katılıyorum”,  

“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede jandarmanın diğer 

kurum ve kuruluşlarla ilişkisi yeterlidir” yargısına  (ortalama 2.61 ile) “Ne Katılıyorum 
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Ne Katılmıyorum”,  

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede MASAK ve ilgili diğer 

kuruluşların desteği yeterlidir” yargısına  (ortalama 2.77 ile) “Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum”,  

“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ilgili kurumların aldığı 

tedbirler yeterlidir” yargısına  (ortalama 2.59 ile) “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede jandarmanın aldığı 

tedbirler yeterlidir” yargısına  (ortalama 2.47 ile)  “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum” 

olarak görüş bildirmişlerdir. 

Bu sonuçlar, ankete katılan katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin 

oluşturulan yargılara, ortalama 2,76 gibi düşük bir oranda katıldıklarını ortaya 

koymaktadır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, katılımcıların kurumlar arası ilişkilere 

ilişkin oluşturulan yargılara katılım düşük seviyededir.  

3.3.6.6. Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle 

Mücadele Yeterliliğine İlişkin Oluşturulan Yargılara Katılma Düzeylerinin 

Analizi 

Bu bölümde, jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadele 

yeterliliğine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri detaylı olarak sunulmuştur. 

Mücadele yeterliliğine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri aşağıda tablo 

halinde sunulmuştur. 
Tablo 3. 8:  Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle Mücadele 

Yeterliliğine İlişkin Oluşturulan Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı 
 

MÜCADELE YETERLİĞİ 
KATILMA DERECELERİ 

ORTALAMA 
5 4 3 2 1 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede personel 
sayısı yeterlidir. 

12 
% 8,0 

3 
% 2,0 

10 
% 6,7 

50 
% 33,3 

75 
% 50,0 1,85 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede 
ülkemizdeki hukuki düzenlemeler 
yeterlidir. 

10 
% 6,7 

22 
% 14,7 

45 
% 30,0 

48 
% 32,0 

25 
% 16,7 2,63 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede ülkemizin 
ilgili uluslararası kuruluşlarla 
ilişkisi yeterlidir. 

4 
% 2,7 

23 
% 15,3 

56 
% 37,3 

43 
% 28,7 

24 
% 16,0 2,60 
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Tablo 3.8’de katılımcıların, mücadele yeterliliğine ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeylerinin dağılımı, ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. Katılımcıların, 

mücadele yeterliliğine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri, verdikleri 

cevapların ortalamasına göre, aşağıdaki şekilde özetlenebilir.  

Mücadele yeterliliğine ilişkin oluşturulan yargılardan; 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede personel sayısı 

yeterlidir” yargısına  (ortalama 1.85 ile) “Katılmıyorum”,  

“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ülkemizdeki hukuki 

düzenlemeler yeterlidir” yargısına  (ortalama 2.63 ile) “Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum”, 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ülkemizin ilgili 

uluslararası kuruluşlarla ilişkisi yeterlidir” yargısına  (ortalama 2.60 ile) “Ne 

Katılıyorum Ne Katılmıyorum” olarak görüş bildirmişlerdir. 

Bu sonuçlar, ankete katılan katılımcıların mücadele yeterliliğine ilişkin 

oluşturulan yargılara, ortalama 2,36 gibi düşük bir oranda katıldıklarını ortaya 

koymaktadır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, katılımcıların, mücadele yeterliliğine 

ilişkin oluşturulan yargılara katılım düşük seviyededir.  

3.3.6.7. Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle 

Mücadeledeki Etkinlik Unsurlarına İlişkin Oluşturulan Yargılara Katılma 

Düzeylerinin Analizi 

Bu bölümde, jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile 

mücadeledeki etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri detaylı 

olarak sunulmuştur. Jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 
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Tablo 3. 9:  Jandarmanın Kara Para Aklama ve Kaçakçılık Suçları İle Mücadeledeki 
Etkinlik Unsurlarına İlişkin Oluşturulan Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı 
 

JANDARMANIN ETKİNLİK 
UNSURLARI 

KATILMA DERECELERİ 
ORTALAMA 

5 4 3 2 1 
Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede personelin 
bireysel tecrübesi önemli yere 
sahiptir. 

74 
% 49,3 

57 
% 38,0 

7 
% 4,7 

8 
% 5,3 

4 
% 2,7 4,26 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede yeni 
yöntemler geliştirilmelidir. 

82 
% 54,7 

49 
% 32,7 

4 
% 2,7 

8 
% 5,3 

7 
% 4,7 4,27 

Kaçakçılık ve organize suçlarla 
mücadele kara paranın kaynağına 
yapılan en önemli etkinliktir. 

50 
% 33,3 

67 
% 44,7 

8 
% 5,3 

15 
% 10,0 

10 
% 6,7 3,88 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede birçok 
Jandarma biriminin  (istihbarat, 
asayiş vs.) görev alması etkinliği 
arttırır. 

74 
% 49,3 

56 
% 37,3 

5 
% 3,3 

9 
% 6,0 

6 
% 4,0 4,22 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede 
ikramiyenin artması ve ikramiye 
sisteminin işlerlik kazanması 
etkinliği arttırır. 

74 
% 49,3 

52 
% 34,7 

9 
% 6,0 

8 
% 5,3 

7 
% 4,7 4,19 

Kara para aklama ve kaçakçılık 
suçları ile mücadelede görevli 
personelin sık sık tayin olması ve 
ek görev verilmesi etkinliği 
azaltır. 

102 
% 68,0 

29 
% 19,3 

2 
% 1,3 

5 
% 3,3 

12 
% 8,0 4,36 

 
Tablo 3.9’da katılımcıların, jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeylerinin dağılımı, ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. 

Katılımcıların, jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri, verdikleri cevapların ortalamasına göre, aşağıdaki şekilde özetlenebilir.  

Jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılardan; 

 “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede personelin bireysel 

tecrübesi önemli yere sahiptir” yargısına  (ortalama 4.26 ile) “Kesinlikle Katılıyorum”,  

“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede yeni yöntemler 

geliştirilmelidir” yargısına  (ortalama 4.27 ile) “Kesinlikle Katılıyorum”, 

 “Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, kara paranın kaynağına yapılan en 

önemli etkinliktir” yargısına  (ortalama 3.88 ile) “Katılıyorum”,  
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“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede birçok jandarma 

biriminin  (istihbarat, asayiş vs.) görev alması etkinliği arttırır” yargısına  (ortalama 4.22 

ile) “Katılıyorum”,  

“ Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ikramiyenin artması ve 

ikramiye sisteminin işlerlik kazanması etkinliği arttırır” yargısına  (ortalama 4.19 ile) 

“Katılıyorum”,  

“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede görevli personelin sık sık 

tayin olması ve ek görev verilmesi etkinliği azaltır” yargısına  (ortalama 4.36 ile) 

“Kesinlikle Katılıyorum” olarak görüş bildirmişlerdir. 

Bu sonuçlar, ankete katılan katılımcıların jandarmanın etkinlik unsurlarına 

ilişkin oluşturulan yargılara, ortalama 4,20 gibi yüksek bir oranda katıldıklarını ortaya 

koymaktadır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, katılımcıların jandarmanın etkinlik 

unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılım yüksek seviyededir.  

3.3.7. Faktörler Arası İlişkilerin Değerlendirilmesi 

Analiz sonucu elde edilen faktörlerin güvenilirliği, faktörler arası ilişkinin 

şiddeti ve yönü hakkında bilgi verilerek hipotezler test edilecektir.    

3.3.7.1. Değişkenlere Yönelik Faktör Analizi 

Değişkenleri ölçen yargıların kaç faktöre yüklendiğini belirlemek gerekmektedir. 

Bu amaçla, “SPSS 16.0 for Windows” istatistiksel analiz yazılımı “Varyans 

Maksimizasyonu Yöntemi” ile “Keşifsel Faktör Analizi” gerçekleştirilmiştir. Faktör 

analizinin uygunluğunu ve kullanılan değişkenlerin homojenliğini test etmek amacıyla 

Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO) örneklem yeterliliği ölçütü ve Barltett testi kullanılmıştır. 

KMO, gözlenen korelasyon katsayılarının büyüklüğü ile kısmi korelasyon katsayılarının 

büyüklüğünü karşılaştırarak örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olup 

olmadığını ölçmek için kullanılan bir endekstir (Özer ve Akça, 2007: 60).  

Keşifsel faktör analizi ile elde edilen Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO) 0,834 ve 

Bartlett test değeri  (p<0,05) verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını ortaya 

koymaktadır. Bu durum da ölçekte yer alan değişkenlerin faktör analizine uygun 

olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Tablo 3. 10:  KMO ve Barlett Testleri 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlik Ölçümü ,834

Bartlett's Test Yaklaşık Ki-Kare 3,370E3

df 465

Sig. ,000

Bartlett testinin sonuçları  (p<0,05) ise ana kütledeki değişkenler arasındaki 

ilişkinin varlığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Keşifsel faktör analizi sonucunda 

31 yargı 6 faktöre yüklenmiş ve toplam varyansın %69,472’sini açıklamıştır.  

Tablo 3. 11:  Dönüştürülmüş Bileşenler Matriksi 
 

 Bileşen 

1 2 3 4 5 6 

Farkındalık ve Bilgi Düzeyi 1 ,818      
Farkındalık ve Bilgi Düzeyi 2 ,872      
Farkındalık ve Bilgi Düzeyi 3 ,900      
Farkındalık ve Bilgi Düzeyi 4 ,858      
Farkındalık ve Bilgi Düzeyi 5 ,823      
Farkındalık ve Bilgi Düzeyi 6 ,845      
Jandarmanın Etkinlik Unsuru 1  ,545     
Jandarmanın Etkinlik Unsuru 2  ,641     
Jandarmanın Etkinlik Unsuru 3  ,688     
Jandarmanın Etkinlik Unsuru 4  ,766     
Jandarmanın Etkinlik Unsuru 5  ,797     
Jandarmanın Etkinlik Unsuru 6  ,645     
Jandarmanın Kullandığı Yöntem 1   ,779    
Jandarmanın Kullandığı Yöntem 2   ,765    
Jandarmanın Kullandığı Yöntem 3   ,866    
Jandarmanın Kullandığı Yöntem 4   ,827    
Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri 1    ,559   
Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri 2    ,693   
Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri 3    ,665   
Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri 4    ,687   
Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri 5    ,629   
Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri 6    ,633   
Kurumlar Arası İlişkiler 1     ,516  
Kurumlar Arası İlişkiler 2     ,531  
Kurumlar Arası İlişkiler 3     ,800  
Kurumlar Arası İlişkiler 4     ,675  
Kurumlar Arası İlişkiler 5     ,749  
Kurumlar Arası İlişkiler 6     ,631  
Mücadele Yeterliliği 1      ,513 
Mücadele Yeterliliği 2      ,819 
Mücadele Yeterliliği 3      ,783 
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Ekstraksiyon Yöntemi:  Temel Bileşen Analizi 
Rotasyon Metodu:  Varimaks Döndürme Yöntemi 
a. Rotasyon 7 iterasyon içinde birleştirdi. 

Belirlenen bu faktörler içerisinde hangi maddelerin bulunduğunu tespit etmek 

amacıyla Varimaks Döndürme Yöntemi analizi kullanılmıştır. Açıklanan toplam 

varyanslar ve Varimaks Döndürme Yöntemi analizi sonuçları tabloda sunulmuştur. 

3.3.7.2. Ölçeklere Yönelik Geçerlilik, Güvenilirlik Analizleri 

Kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini ölçmek için Cronbach α katsayıları 

kullanılmıştır. Cronbach α, farklılıklar ölçüldüğünde ölçeğin güvenilirlik ve iç 

tutarlılığını test etmektedir (Özer ve Akça, 2007: 61; Cronbach, 2004: 4). Aşağıda yer 

alan güvenilirlik ile ilgili tabloda görüldüğü üzere tüm ölçeklerin Cronbach α değeri 

0,70’in üzerindedir. Güvenilirlik çalışmalarında kabul gören minimum değer olan 0,70 

değerinden yüksek çıkan Cronbach α değerleri ile değişkenlere yönelik ölçeklerin 

güvenilirliklerinin yüksek olduğu görülmektedir. Değişkenlere ilişkin Cronbach α 

değerlerinin, değişkenler arasındaki korelasyon değerlerinden büyük olması nedeniyle 

ayrıştırma geçerliliğinin sağlandığı söylenebilir (Gaski,1984). 

Tablo 3. 12:  Faktörleri Oluşturan Ölçeklere Göre Güvenilirlik Analizleri 

“Farkındalık ve Bilgi Düzeyi” ölçeğine ait güvenilirlik istatistiklerine göre 6 

yargıdan oluşan ölçeğin güvenilirlik değeri, 0,955 olarak tespit edilmiş ve ölçeğin 

yeterli güvenilirliğe sahip olduğu görülmüştür. “Jandarmanın Kullandığı Yöntemler" 

ölçeğine ait güvenilirlik istatistiklerine göre 4 yargıdan oluşan ölçeğin güvenilirlik 

değeri, 0,898 olarak tespit edilmiş ve ölçeğin yeterli güvenilirliğe sahip olduğu 

görülmüştür. “Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri” ölçeğine ait güvenilirlik 

istatistiklerine göre 6 yargıdan oluşan ölçeğin güvenilirlik değeri, 0,789 olarak tespit 

Ölçek Cronbach’s Alpha  (α) Yargı Sayısı 
Farkındalık ve Bilgi Düzeyi  ,955 6 

Jandarmanın Kullandığı Yöntemler ,898 4 

Jandarmanın Önlemleri ve 
Faaliyetleri 

,789 6 

Kurumlar Arası İlişkiler  ,834 6 

Mücadele Yeterliliği  ,776 3 

Jandarmanın Etkinlik Unsurları  ,864 6 
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edilmiş ve ölçeğin yeterli güvenilirliğe sahip olduğu görülmüştür. “Kurumlar Arası 

İlişkiler” ölçeğine ait güvenilirlik istatistiklerine göre 6 yargıdan oluşan ölçeğin 

güvenilirlik değeri, 0,834 olarak tespit edilmiş ve ölçeğin yeterli güvenilirliğe sahip 

olduğu görülmüştür. “Mücadele Yeterliliği” ölçeğine ait güvenilirlik istatistiklerine göre 

3 yargıdan oluşan ölçeğin güvenilirlik değeri, 0,776 olarak tespit edilmiş ve ölçeğin 

yeterli güvenilirliğe sahip olduğu görülmüştür. Son olarak ise, “Jandarmanın Etkinlik 

Unsurları” ölçeğine ait güvenilirlik istatistiklerine göre 6 yargıdan oluşan ölçeğin 

güvenilirlik değeri, 0,864 olarak tespit edilmiş ve ölçeğin yeterli güvenilirliğe sahip 

olduğu görülmüştür. 

3.3.7.3. Elde Edilen Verilerin Analizi ve Hipotezlerin Test Edilmesi 

Araştırma ile ilgili olarak yapılan faktör analizi, varyans analizi ve Cronbach α 

güvenilirlik ve iç tutarlılık analizlerinden sonra ölçekler arasındaki ilişkiler, yapılan 

korelasyon analizi ile aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 

Tablo 3. 13:  Değişkenlere Yönelik Korelasyon Analizi  

Tablo 3.13’de değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve korelasyon 

analizi sonuçları verilmiştir. Değişkenler arası korelasyon analizi sonuçları 

incelendiğinde; 
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Farkındalık ve 
Bilgi Düzeyi 3,6389 1,09715       

Jandarmanın 
Kullandığı 
Yöntemler 

4,0183 1,01089 ,435**      

Jandarmanın 
Önlemleri ve 
Faaliyetleri 

2,5211 0,89102 ,220** ,027*     

Kurumlar Arası 
İlişkiler 2,7600 0,83735 ,297** ,146* ,571**    

Mücadele 
Yeterliliği 2,3578 0,91723 ,167** ,021* ,582** ,538**   

Jandarmanın 
Etkinlik 
Unsurları 

4,1967 0,84059 ,539** ,583** ,066* ,237** -,063**  

** p< 0,01   * p<0,05 
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• Farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri arasında 0,539 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki,  

•        Jandarmanın kullandığı yöntemlere ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri arasında 0,583 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki,  

•        Kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri ile 

jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri arasında 0,237 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki,  

•        Kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri ile 

jandarmanın önlemleri ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri arasında 0.571 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmektedir. 

Yukarıda elde edilen faktör analizi, güvenilirlik analizi ve korelasyon analizinin 

ardından değişkenler arsındaki ilişkiler basit doğrusal regresyon analizi ile sınanmıştır. 

Analiz sonucu elde edilen bulgular aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 

Tablo 3. 14:  Değişkenlere Yönelik Regresyon Analizi 
 

İlişki Yolu β Sig. 

Farkındalık ve Bilgi Düzeyi →Jandarmanın Etkinlik Unsurları ,413** ,000 

Jandarmanın Kullandığı Yöntemler → Jandarmanın Etkinlik Unsurları ,485** ,000 

Kurumlar Arası İlişkiler → Jandarmanın Etkinlik Unsurları ,238** ,003 

Kurumlar Arası İlişkiler  → Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri ,607** ,000 

** p< 0,01 

Tablo 3.14’de araştırmanın amacına uygun olarak bazı değişkenler arasında 

regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizinde sorgulanan ve araştırma sonucunda 

elde edilen veriler ile ilgili olarak özet istatistiklere de yukarıda yer verilmiştir. Elde 

edilen bu sonuçlara göre hipotezler test edilmiştir. 

3.3.7.4. H1 Hipotezinin Testi 
Ankete katılan katılımcıların farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan 
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yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olup olmadığını 

belirlemek için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Uygulanan bu analiz 

sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

            H1:  Katılımcıların farkındalık ve bilgi düzeyine ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.  

Tablo 3. 15:  Korelasyon Analizi:  Jandarmanın Etkinlik Unsurları –Farkındalık ve Bilgi 
Düzeyleri 

 
Tablo 3. 16:  Regresyon Analizi:  Jandarmanın Etkinlik Unsurları –Farkındalık ve Bilgi 

Düzeyleri 
 

 β Sig. 

YS 0,413** ,000 

R² 

F 

Sig. 

,291 

60,610 

,000a 

a)  Bağımlı Değişken:  Jandarmanın Etkinlik Unsurları 

** p<0,05 

 

 

Ankete katılan katılımcıların farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeylerindeki 1 birimlik artış/azalış, jandarmanın etkinlik unsurlarına 

ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeylerini 0,413 oranında arttırır/azaltır. Tabloda 

görüldüğü üzere sig=,000 olduğu için  (p<,05)  bu durumda H1 Hipotezi kabul edilir. 

Sonuç olarak, katılımcıların farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu durumda, katılımcıların 

farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arttıkça 

 Ortalama 
Standart 

Sapma 

Jandarmanın 

Etkinlik 

Unsurları 

Farkındalık 

ve Bilgi 

Düzeyi 

Jandarmanın Etkinlik Unsurları 4,1967 ,84059   

Farkındalık ve Bilgi Düzeyi 3,6389 1,09715 ,539**  

** p< 0,01 
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jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri de 

artmaktadır. 

3.3.7.5. H2 Hipotezinin Testi 

Ankete katılan katılımcıların jandarmanın kullandığı yöntemlere ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olup 

olmadığını belirlemek için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Uygulanan bu 

analiz sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

H2:  Katılımcıların jandarmanın kullandığı yöntemlere ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.  

Tablo 3. 17:  Korelasyon Analizi:  Jandarmanın Etkinlik Unsurları - Jandarmanın 
Kullandığı Yöntemler 

 
Tablo 3. 18:  Regresyon  Analizi:  Jandarmanın Etkinlik Unsurları- Jandarmanın 

Kullandığı Yöntemler 
 

 β Sig. 

YS 0,485** ,000 

R² 

F 

Sig. 

,340 

76,136 

,000a 

a) Bağımlı Değişken:  Jandarmanın Etkinlik Unsurları 

** p<0,05 

 

Ankete katılan katılımcıların jandarmanın kullandığı yöntemlere ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeylerindeki 1 birimlik artış/azalış, jandarmanın etkinlik 

unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeylerini 0,485 oranında 

 Ortalama 
Standart 

Sapma 

Jandarmanın 

Etkinlik 

Unsurları 

Jandarmanın 

Kullandığı 

Yöntemler 

Jandarmanın Etkinlik Unsurları 4,1967 ,84059   

 Jandarmanın Kullandığı Yöntemler 4,0183 0,583 ,583**  

** p< 0,01 
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arttırır/azaltır. Tabloda görüldüğü üzere sig=,000 olduğu için  (p<,05) bu durumda H2 

hipotezi kabul edilir. Sonuç olarak, katılımcıların jandarmanın kullandığı yöntemlere 

ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına 

ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

vardır. Bu durumda, katılımcıların jandarmanın kullandığı yöntemlere ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arttıkça jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeyleri de artmaktadır. 

3.3.7.6. H3 Hipotezinin Testi 

Ankete katılan katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olup olmadığını 

belirlemek için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Uygulanan bu analiz 

sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

H3:  Katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 
Tablo 3. 19:  Korelasyon Analizi:  Jandarmanın Etkinlik Unsurları – Kurumlar Arası 

İlişkiler 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Ortalama 
Standart 

Sapma 

Jandarmanın 

Etkinlik 

Unsurları 

Kurumlar 

Arası 

İlişkiler 

Kurumlar Arası İlişkiler 2,7600 ,83735 ,237**  

Jandarmanın Etkinlik Unsurları 4,1967 ,84059   

** p< 0,01 
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Tablo 3. 20:  Regresyon  Analizi:  Jandarmanın Etkinlik Unsurları – Kurumlar Arası 
İlişkiler 
 

 β Sig. 

YS 0,238** ,000 

R² 

F 

Sig. 

,056 

8,809 

,003a 

a) Bağımlı Değişken:  Jandarmanın Etkinlik Unsurları 

** p<0,05 

Ankete katılan katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeylerindeki 1 birimlik artış/azalış, jandarmanın etkinlik unsurlarına 

ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeylerini 0,238 oranında arttırır/azaltır. Tabloda 

görüldüğü üzere sig=,003 olduğu için  (p<,05) bu durumda H3 hipotezi kabul edilir. 

Sonuç olarak, katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu durumda, katılımcıların 

kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arttıkça 

jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri de 

artmaktadır. 

3.3.7.7. H4 Hipotezinin Testi 

Ankete katılan katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri ile jandarmanın önlemleri ve faaliyetlerine ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olup 

olmadığını belirlemek için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Uygulanan bu 

analiz sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

H4:  Katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeyleri ile jandarmanın önlemleri ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 
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Tablo 3. 21:  Korelasyon Analizi:  Kurumlar Arası İlişkiler - Jandarmanın Önlemleri ve 
Faaliyetleri 

 
Tablo 3. 22:  Regresyon  Analizi:  Kurumlar Arası İlişkiler - Jandarmanın Önlemleri ve 

Faaliyetleri 
 

 β Sig. 

YS 0,607** ,000 

R² 

F 

Sig. 

,326 

71,523 

,000a 

a) Bağımlı Değişken:  Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri  

** p<0,05 

Ankete katılan katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeylerindeki 1 birimlik artış/azalış, jandarmanın önlemleri ve 

faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeylerini 0,607 oranında 

arttırır/azaltır. Tabloda görüldüğü üzere sig=,000 olduğu için  (p<,05) bu durumda H4 

hipotezi kabul edilir. Sonuç olarak, katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeyleri ile jandarmanın önlemleri ve faaliyetlerine 

ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

vardır. Bu durumda, katılımcıların kurumlar arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara 

katılma düzeyleri arttıkça jandarmanın önlemleri ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri de artmaktadır. 

3.3.7.8. H5 Hipotezinin Testi 

Ankete katılan katılımcıların yaşları ile farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olup 

olmadığını belirlemek için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Uygulanan bu 

analiz sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

 

 Ortalama 
Standart 

Sapma 

Jandarmanın 

Önlemleri ve 

Faaliyetleri 

Kurumlar 

Arası 

İlişkiler 

Kurumlar Arası İlişkiler 2,7600 ,83735 ,571**  

Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri 2,5211 ,89102   

** p< 0,01 
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H5:  Katılımcıların yaşları ile farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 
Tablo 3. 23:  Korelasyon Analizi:  Katılımcıların Yaşları –Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri 

 
Tablo 3. 24:  Regresyon Analizi:  Katılımcıların Yaşları –Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri 

 
 β Sig. 

YS ,006 ,734** 

R² 

F 

Sig. 

,001 

,116 

,734a 

a) Bağımlı Değişken:  Farkındalık ve Bilgi Düzeyi  

** p<0,05 

 

Tabloda görüldüğü üzere sig=,734 olduğu için  (p>,05) buna göre katılımcıların 

yaşları ile farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bu durumda H5 Hipotezi red edilir.  

3.3.7.9. H6 Hipotezinin Testi 

Ankete katılan katılımcıların eğitim seviyeleri ile farkındalık ve bilgi 

düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir 

ilişki olup olmadığını belirlemek için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

Uygulanan bu analiz sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

H6:  Katılımcıların eğitim seviyeleri ile farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 
 
 
 
 
 
 

 Ortalama 
Standart 

Sapma 

Katılımcıların 

Yaşları 

Farkındalık ve 

Bilgi 

Düzeyleri 

Katılımcıların Yaşları 34,9800 5,11541   

 Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri 3,6389 1,09715 ,028  

** p< 0,01 
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Tablo 3. 25:  Korelasyon Analizi:  Katılımcıların Eğitim Seviyeleri –Farkındalık ve Bilgi 
Düzeyleri 

 

Tablo 3. 26:  Regresyon Analizi:  Katılımcıların Eğitim Seviyeleri –Farkındalık ve Bilgi 
Düzeyleri 
 

 β Sig. 

Katılımcıların Eğitim Seviyeleri ,260** ,010 

R² 

F 

Sig. 

,044 

6,860 

,010a 

a) Bağımlı Değişken:  Farkındalık ve Bilgi Düzeyi  

** p<0,05 

 

Ankete katılan katılımcıların eğitim seviyelerindeki 1 birimlik artış/azalış, 

farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeylerini 0,260 

oranında arttırır/azaltır. Tabloda görüldüğü üzere sig=,010 olduğu için  (p<,05) bu 

durumda H6 hipotezi kabul edilir. Sonuç olarak, katılımcıların eğitim seviyeleri ile 

farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında 

pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu durumda, katılımcıların eğitim seviyeleri arttıkça 

farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri de 

artmaktadır. 

3.3.7.10. H7 Hipotezinin Testi 

Ankete katılan katılımcıların eğitim seviyeleri ile jandarmanın etkinlik 

unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir 

ilişki olup olmadığını belirlemek için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

Uygulanan bu analiz sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

 

 Ortalama 
Standart 

Sapma 

Katılımcıların 

Eğitim 

Seviyeleri 

Farkındalık 

ve Bilgi 

Düzeyleri 

Katılımcıların Eğitim Seviyeleri 2,4000 0,75084   

Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri 3,6389 1,09715 ,210**  

** p< 0,01 
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H7:  Katılımcıların eğitim seviyeleri ile jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin 

oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 
Tablo 3. 27:  Korelasyon Analizi:  Katılımcıların Eğitim Seviyeleri – Jandarmanın Etkinlik 

Unsurları 

 
Tablo 3. 28:  Regresyon Analizi:  Katılımcıların Eğitim Seviyeleri – Jandarmanın Etkinlik 

Unsurları 
 

 β Sig. 

Katılımcıların Eğitim Seviyeleri ,302** ,001 

R² 

F 

Sig. 

,073 

11,614 

,001a 

a) Bağımlı Değişken:  Jandarmanın Etkinlik Unsurları 

** p<0,05 

 

Ankete katılan katılımcıların eğitim seviyelerindeki 1 birimlik artış/azalış, 

jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeylerini 0,302 

oranında arttırır/azaltır. Tabloda görüldüğü üzere sig=,001 olduğu için  (p<,05) bu 

durumda H7 hipotezi kabul edilir. Sonuç olarak, katılımcıların eğitim seviyeleri ile 

jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında 

pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu durumda, katılımcıların eğitim seviyeleri arttıkça 

jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri de 

artmaktadır. 

3.3.7.11. H8 Hipotezinin Testi 
Ankete katılan katılımcıların meslekteki hizmet yılları ile jandarmanın önlemleri 

ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için korelasyon ve regresyon analizleri 

yapılmıştır. Uygulanan bu analiz sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

 Ortalama 
Standart 

Sapma 

Katılımcıların 

Eğitim 

Seviyeleri 

Jandarmanın 

Etkinlik 

Unsurları 

Katılımcıların Eğitim Seviyeleri 2,4000 0,75084   

Jandarmanın Etkinlik Unsurları 4,1967 0,84059 ,270**  

** p< 0,01 
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H8:  Katılımcıların meslekteki hizmet yılları ile jandarmanın önlemleri ve 

faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı 

bir ilişki vardır. 

Tablo 3. 29:  Korelasyon Analizi:  Katılımcıların Meslekteki Hizmet Yılı-Jandarmanın 
Önlemleri ve Faaliyetleri 

 
Tablo 3. 30:  Regresyon Analizi:  Katılımcıların Meslekteki Hizmet Yılı-Jandarmanın 

Önlemleri ve Faaliyetleri 
 

 β Sig. 

Katılımcıların Meslekteki Hizmet Yılları -,037 ,009** 

R² 

F 

Sig. 

,045 

7,003 

,009a 

a) Bağımlı Değişken:  Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri 

** p<0,05 

 

Ankete katılan katılımcıların meslekteki hizmet yılları ile jandarmanın önlemleri 

ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri arasında  (-,037) negatif 

ve anlamlı bir ilişki vardır. Tabloda görüldüğü üzere sig=,009 olduğu için  (p<,05) ilişki 

anlamlıdır. Bu durumda, ilişkinin negatif yönlü olmasından dolayı H8 Hipotezi red 

edilir. Katılımcıların meslekteki hizmet yılları arttıkça jandarmanın önlemleri ve 

faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeyleri azalmaktadır. 

 

 

 
Ortalam

a 

Standart 

Sapma 

Katılımcıların 

Meslekteki 

Hizmet Yılları 

Jandarmanın 

Önlemleri 

ve 

Faaliyetleri 

Katılımcıların Meslekteki Hizmet Yılları 14,4533 5,10637   

Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri 2,5211 0,89102 -,213**  

** p< 0,01 
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SONUÇ 

Dünyada ve ülkemizde son dönemlerde işlenen ekonomik kapsamlı suçların 

büyüklüğü gün geçtikçe artmaktadır. Ekonomik amaçlı işlenen bu suçlar sadece sayıca 

değil, toplam suçlar içindeki oranı anlamında da gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu 

suçların yöntemleri sürekli olarak değişmekte, daha örgütsel yapılar içinde 

gerçekleştirilmekte ve teknolojiden büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Ancak, işlenen bu 

suçların sonuçları toplumu sadece ekonomik anlamda değil, birçok yönden olumsuz 

yönde etkilemektedir.  

Genel olarak örgütlü olarak işlenen bu suçların temelinde, toplumda kara para 

olarak adlandırılan yasa ve ahlak dışı gelirleri elde etmek yer almaktadır. Suç örgütleri, 

elde ettikleri kara parayı doğruca kullanamamakta, paranın gelir kaynağını gizleyerek 

finansal sistem içerisine sokmaya çalışmaktadırlar. Bu tür örgütlerin kara paraya 

ulaşırken işledikleri suçlar genellikle, büyük boyutlu ve topluma her yönden zarar veren 

kara paranın kaynağı olan kaçakçılık suçlarıdır. Üstelik günümüzde bu suçlar ve elde 

edilen yasa dışı gelirler, ülkelerin sınırlarını aşmış ve uluslararası bir boyut kazanmıştır. 

İşlenen suçların ve elde edilen gelirlerin uluslararası boyuta ulaşması meselenin sadece 

ulusal çabalarla değil, bölgesel hatta küresel işbirliği ile mücadele edilmesini gerekli 

kılmıştır. 

Öte yandan, ikinci dünya savaşının ardından dünyada oluşan soğuk savaş ve iki 

kutuplu siyasi düzen 1980’lerden itibaren yerini karmaşık ve çok boyutlu bir siyasi 

yapıya bırakmıştır. Artık, günümüzde çıkar ilişkilerinin karmaşık bir hâl aldığı, 

ülkelerin menfaatlerine birçok faktörün etki ettiği, savaşın yerini terörizmin aldığı siyasi 

bir düzen hüküm sürmektedir. Bu noktada, gerçekleştirilen terör faaliyetleri sadece 

siyasi değil iktisadi desteğe de ihtiyaç duymaktadırlar. Küresel ekonomi boyutunun gün 

geçtikçe arttığı düşünülürse, söz konusu terör suçlarının beslenme kaynağının örgütsel 

yapı içinde elde edilen kara para olduğu açıktır. 

Ülkemiz, özellikle içinde bulunduğu coğrafya sebebi ile yakın tarihlerde sürekli 

olarak kara para suçlarının güzergâhında yer almıştır. Bir taraftan terörle mücadele 

ederken diğer taraftan Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü olması sebebi ile kara 

para aklama ve kara paraya kaynaklık eden kaçakçılık suçları ile mücadele etmek 
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zorunda kalmıştır. Bunun yanında geçmiş yıllarda, ülkemizde uygulanan yanlış iktisadi 

ve mali politikalar nedeni ile ülkemiz açısından olumsuz durumlar oluşmuştur. 

Yasa dışı faaliyetlerle gelirin elde edilmesi iki temel aşama ile 

gerçekleşmektedir. İlki bir suç unsuru ile gelir elde edilmesi ve ardından bu gelirin 

kaynağını gizleyerek yasal ekonominin içinde kullanılmasıdır. Bu aşamalardan ilki 

“kara para”, ikincisi ise “kara paranın aklanması”dır. Temel olarak kara para ve kara 

para aklama birbirinden ayrılmaz bir süreçtir. Ancak, günümüzde örgütler aklama 

aşamasında yeni yöntemler kullanmakta hatta profesyonellerden yardım almaktadırlar.  

Birinci aşama olan kara paranın elde edilmesi ile mücadelede kolluk kuvveti 

olarak faaliyet gösteren jandarma önemli bir yere sahiptir. Çünkü, ülkemizde faaliyet ve 

görev alanı oldukça yüksek olan jandarmanın bu tür organize suçların tespiti ve 

önlenmesinde rolü büyüktür. Bir başka ifade ile jandarmanın faaliyetleri, suç 

örgütlerinin faaliyetlerini büyük ölçüde engellemekte ya da tespit etmektedir. Bu 

araştırmada, jandarmanın söz konusu faaliyetleri sistematik olarak incelenmiş ve kara 

para aklama ile mücadeleye yönelik etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, jandarmanın kara para aklama 

ve kara paraya kaynak teşkil eden kaçakçılık suçları ile mücadeledeki etkisinin tespiti 

için ortaya çıkan çeşitli faktörlerden söz etmek mümkündür. Bu faktörler arasında 

jandarmanın farkındalık ve bilgi düzeyleri, kullandığı yöntemleri, kurumlar arası 

ilişkileri, önlemleri ve faaliyetleri, mücadele yeterliliği ve etkinlik unsurları yer 

almaktadır.  

Jandarmanın bu mücadelede etkisini artırmak için ilgili birimlerde görev yapan 

personellere kurs, seminer gibi eğitim faaliyetlerine ağırlık vermesi oldukça faydalı 

olacaktır. Ayrıca, ilgili birimlerde görev yapan personellere konuyla ilgili yasal mevzuat 

ve gerekleri hakkında bilgi sahibi olması açısından da farkındalık ve bilgi düzeylerinin 

artırılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Jandarmanın ilgili birimlerinde görev yapan personellerin çalışma şartlarının 

iyileştirilmesi, faaliyet alanlarına göre yeni düzenlemelerin yapılması ve mücadeledeki 

personel sayısının yetersizliği göze çarpan önemli unsurlardandır. Ayrıca, personelin sık 

sık tayin olması ve söz konusu suçlarla mücadelede ikramiye sisteminin etkin 
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çalışmaması verimliliği etkilemektedir.  

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları hakkında, farkındalık ve bilgi düzeyi 

yüksek olan personellerin kurumsal başarıyı da artıracağı görülmektedir. Jandarmanın 

kara para aklama ve kara paraya kaynak teşkil eden kaçakçılık suçları ile mücadelede 

kullandığı yöntemlerin daha etkin bir hale getirilmesi açısından yeni yöntemler 

geliştirilmesi de jandarmanın bu konudaki etkisini artırabilecek önemli bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak kullanılan yöntemlerin olumlu ve 

olumsuz yönlerinin değerlendirilmesi, kullanılan yöntemlerle elde edilen sonuçlara 

ilişkin istatistikî çalışmaların yapılması ve bu istatistikî çalışmalara göre yöntemlerin 

revize edilmesi önemli ve olumlu sonuçlar getirecektir. Unutulmamalıdır ki mevcut 

yöntemlerin olumsuz yönlerinin tespit edilerek giderilmesi ve yeni yöntemlerin 

geliştirilmesi jandarmanın bu mücadeledeki etkisini artırabilecek önemli bir çalışma 

olacaktır. 

Bu iki faktör dışında önemli noktalardan birisi de kurumlar arası ilişkilerdir. 

Kurumlar arası ilişkilerin arttırılması noktasında yapılacak düzenlemeler ve çalışmalar 

kuşkusuz jandarmanın konuyla ilgili mücadele etkisini olumlu yönde etkileyecektir. 

Örneğin MSMKK’da Jandarma Genel Komutanlığı’nda görev yapan bir personelin 

bulunmaması eleştirilebilecek hususlardan birisidir. Bu konuda bir düzenleme yapılarak 

MASAK bünyesinde daha etkin çalışabilen jandarma personellerinin görevlendirilmesi 

ve MSMKK’da jandarmayı temsil eden personel olması, hem kurumlar arası ilişkileri 

hem de jandarmanın bu mücadeledeki etkisini artıracağı öngörülmektedir.   

Diğer yandan, demografik bilgiler bölümlerinden dikkat çeken bazı veriler elde 

edilmiştir. İlk olarak katılımcı personellerin demografik özellikleri ile konumuz 

hakkında yorum yapılacaktır. Bunlardan ilki personelin yaşları ile ilgilidir ve elde edilen 

bulgularla söz konusu personelin %39’u 31–35 yaş aralığında yer almaktadır. Bu da bir 

genelleme ile ortaya konulacak olursa, söz konusu mücadelede jandarma personelinin 

büyük bir kısmı genç personellerden oluşmaktadır. Ayrıca, 31–35 yaş arası 

personellerin hizmet süreleri de dikkate alındığında yeterli düzeyde deneyime sahip 

oldukları görülmektedir. Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede görev 

yapan personellerin genç ve deneyimli olması jandarmanın etkinliği için önemli bir 

avantajdır.  
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Söz konusu personellerin cinsiyet dağılımları dikkate alındığında ise, bay ve 

bayan personel sayısı arasında çok büyük bir fark olduğu tespit edilmiştir. Katılımcı 

personellerin %97’si baylardan, %3’ü ise bayanlardan oluşmaktadır. Bu oranın olumsuz 

bir etken olarak düşünülmesi gerekmektedir. Son dönemlerdeki suç işleme oranlarına 

bakıldığında bayanların oranı da yadırganamayacak oranlara ulaşmıştır. Özellikle 

organize suç örgütlerinde bayanlar da oldukça etkin bir şekilde yer almaktadır. Bayan 

suçlular ile kurulacak olan diyaloglarda, onlara yönelik olarak yürütülecek takiplerde ve 

operasyonlarda bayan jandarma personelinin yer alması faydalı olacaktır. Bu nedenle, 

kara para aklama ve kara paraya kaynak teşkil eden kaçakçılık suçları ile mücadelede 

görev yapan birimlerde bayan personel sayısının arttırılması gerektiği düşünülmektedir.  

Katılımcı personellerin medeni hâlleri incelendiğinde, personellerin %89’u evli, 

%11’i ise, bekârdır. Personelin büyük bölümünün evli olması, aynı zamanda düzenli bir 

aile hayatının olduğunun bir göstergesidir. 

Katılımcı personellerin eğitim durumları dikkate alındığında ise, karşımıza 

sevindirici bir tablo çıkmaktadır. Özellikle eğitimli personellerin varlığı jandarmanın 

ilgili birimlerinin yapısının ne kadar iyi bir şekilde oluşturulduğunu göstermektedir. 

Katılımcı personellerin %54’ü lisans mezunudur. Eğitimin, insanın olaylara bakış 

açısını, yaklaşımını, çözüm üretmesini geliştiren süreç olduğu bir gerçektir. Bu 

gerçekten hareketle ilgili personelin eğitim durumunun sevindirici bir niteliğe sahip 

olduğunun görülmesi oldukça güzel bir durumdur. Bununla birlikte jandarma 

personelinin artık çeşitli konularda uzmanlaşmış personel sayısını da arttırması gerektiği 

düşünülmektedir. Bu amaçla da uygun alanlarda yüksek lisans veya uzmanlık eğitimi 

almış personellere ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü, eğitimin bir sınırı yoktur ve 

olmamalıdır. 

 Katılımcı personellerin kadro durumları dikkate alındığında ise başka bir ilginç 

tablo daha karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda ilgili personellerin sadece %6’sının 

subay olmasıdır. Subayların almış oldukları eğitim göz önünde bulundurulduğunda bu 

sayının ilgili birimler açısından yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu hususta Jandarma 

Genel Komutanlığı kadro çalışması yaparak subayların ilgili birimlerde etkin bir şekilde 

görev almalarını sağlaması önerilmektedir.  
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Katılımcı personellerin meslekteki hizmet süreleri dikkate alındığında ise, 

yukarıda personelin yaşları ile ilgili çıkarımlarda bulunduğumuz bölümde ifade 

ettiğimiz deneyim hususunu kanıtlar nitelikte veriler elde edilmiştir. Söz konusu 

personellerin %40’ının meslekteki hizmet süreleri 11-15 yıllar aralığında olduğu 

görülmektedir. Bu durum da personellerin ne kadar deneyimli olduğunu göstermektedir.  

Söz konusu değerlendirme ölçeğinde yer alan jandarmanın kara para aklama ve 

kaçakçılık suçları ile mücadelede farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan 

yargılara katılma düzeyleri dağılımları incelendiğinde, “Kara para ve aklama hakkında 

yeterli bilgiye sahibim” yargısına %71’i, “Kara para aklama aşama ve yöntemleri 

hakkında yeterli bilgiye sahibim” yargısına %69’u, “Kara para aklama ile mücadele 

hakkında yeterli bilgiye sahibim” yargısına %66’sı, “Kara paranın kaynağı olan 

kaçakçılık suçları hakkında yeterli bilgiye sahibim” yargısına %71’i, “Mali Suçlarla 

Mücadele Kurulu  (MASAK) ve Koordinasyon Kurulu  (MSMKK)  hakkında yeterli 

bilgiye sahibim” yargısına %65’i ve “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile 

mücadelede ülkemizdeki hukuki düzenlemeler hakkında yeterli bilgiye sahibim” yargısı 

için ise %66’sı “kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum” seçeneklerinden oluştuğu tespit 

edilmiştir.  

Bu oranlar, personellerin kara para aklama aşama ve yöntemleri, kara para 

aklama ve kara paranın kaynağı olan kaçakçılık suçları ile mücadele, MASAK ve 

MSMKK konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, 

kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum seçeneklerini işaretleyen personelin haricindeki 

personelin oluşturduğu geriye kalan oranının da yargılar genel olarak ele alındığında 

ortalama %30-%35 oranında olduğu görülmektedir ki bu oranda yadsınamayacak bir 

orandır. Daha öncede açıkladığımız gibi bu oranın ortadan kaldırılması için Jandarma 

Genel Komutanlığı’nın eğitim faaliyetlerine ağırlık vermesi önem arz etmektedir. 

Jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelesinde kullandığı 

yöntemlere ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeylerinin dağılımları incelendiğinde, 

yukarıdaki farkındalık ve bilgi düzeyine benzer oranda “kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum” seçeneğinin işaretlendiği görülmektedir. Yargı bazında ele aldığımızda ise, 

“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede iletişimin tespiti, dinlenmesi ve 

kayda alınması etkin bir yöntemdir” yargısına %78’i, “Kara para aklama ve kaçakçılık 
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suçları ile mücadelede gizli soruşturmacıların kullanılması etkin bir yöntemdir” 

yargısına %76’sı, “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede teknik 

araçlarla izleme etkin bir yöntemdir” yargısına %82’si ve “Kara para aklama ve 

kaçakçılık suçları ile mücadelede ihbar ve haber elemanı etkin haber alma kaynağıdır” 

yargısında ise, %79’u “kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum” seçeneklerinden oluştuğu 

tespit edilmiştir. 

 Bu bilgiler ışığında ilgili jandarma personelinin kara para aklama ve kaçakçılık 

suçları ile mücadelesinde kullandığı yöntemleri etkili yöntemler olarak gördüğü tespit 

edilmiştir. Geçmişte insan aklı ile sınırlanan kara para aklama yöntemlerine günümüzde 

gelişen teknoloji ile birlikte çok farklı yöntemlerin de eklendiği göz önünde 

bulundurulursa mücadele noktasında da yeni yöntemlerin oluşturulması gerekmektedir. 

Bu hususta gereken yenilenme çalışmalarının yapılması, jandarmanın söz konusu 

mücadele etkinliğini artıracaktır. 

Jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede önlemleri ve 

faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeylerinin dağılımları 

incelendiğinde ise, yargılara verilen cevaplarda işaretlenen seçeneklerin “katılmıyorum 

ve kesinlikle katılmıyorum” seçeneklerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Yargı bazında 

ele alındığında ise, “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede personel 

bilgi ve donanım açısından yeterlidir” yargısına %67’si, “Kara para aklama ve 

kaçakçılık suçları ile mücadelede jandarmanın kullandığı teknik araç ve gereçler 

yeterlidir” yargısına %68’i, “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede 

önleyici kolluk hizmeti etkin bir önlemdir” yargısına %47’si, “Kara para aklama ve 

kaçakçılık suçları ile mücadelede operasyonel faaliyetler yeterlidir” yargısına %59’u, 

“Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede eğitim ve katılım seviyesi 

yeterlidir” yargısına %61’i ve “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede 

jandarma etkindir” yargısına ise %45’i “kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum” 

seçeneklerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Sadece “Kara para aklama ve kaçakçılık 

suçları ile mücadelede jandarma etkindir” yargısına “kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum” seçeneğini işaretleyen personellerin toplam oranı %37 olarak dikkat 

çekmektedir.  
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Kısaca katılımcı personel kendisini konuya ilişkin bilgi sahibi olma hususunda 

yeterli bulurken, jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede 

aldığı önlemleri ve gerçekleştirdiği faaliyetleri yetersiz görmektedir. Bu noktadan 

hareketle personelin konuyla ilgili teorik bilgisinin pratikte mücadeleye yansıtılamadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sorunun ortadan kaldırılması için Jandarma Genel 

Komutanlığı tarafından çeşitli uygulama sahalarının geliştirilmesi ve uygulamalı 

eğitimlerin verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, jandarmanın bu 

husustaki önlemlerini ve faaliyetlerini artırması uygun olacaktır. 

Jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelesinde kurumlar 

arası ilişkilere ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeylerinin dağılımları 

incelendiğinde ise, “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede jandarmanın 

MASAK ve ilgili diğer kuruluşlarla ilişkisi yeterlidir” yargısına %49’u, “Kara para 

aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede mevzuata uygun çalışmalar yürütülür” 

yargısına %23’ü, “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede jandarmanın 

diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkisi yeterlidir” yargısına %51’i, “Kara para aklama ve 

kaçakçılık suçları ile mücadelede MASAK ve ilgili diğer kuruluşların desteği yeterlidir” 

yargısına %43’ü, “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ilgili 

kurumların aldığı tedbirler yeterlidir” yargısına %53’ü “Kara para aklama ve kaçakçılık 

suçları ile mücadelede jandarmanın aldığı tedbirler yeterlidir” yargısına %67’si 

“kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum” seçeneklerinden oluştuğu tespit edilmiştir.  

Özetleyecek olursak, jandarmanın kanun ve nizamlara göre hareket eden bir 

kurumsal yapıya sahip olduğu ve mevzuata ilişkin kurallara uygun çalışmalar yürüttüğü 

görülmektedir. Diğer husus ise, ilgili personellerin kara para aklama ve kaçakçılık 

suçları ile mücadelede jandarmanın diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkisini yeterli 

bulmadığını göstermektedir. Bu konuda Jandarma Genel Komutanlığı’na söz konusu 

suçlarla mücadele noktasında görevli diğer kurum ve kuruluşlarla kurmuş olduğu 

ilişkileri gözden geçirmesi; yeni, faydalı ve yeterli bir ilişki ağı oluşturması gerektiği 

düşünülmektedir. Başka bir husus ise, jandarmanın ilgili birimlerinde görev yapan 

personellerin MASAK ve ilgili diğer kuruluşların desteğini yeterli bulmadığı açık bir 

şekilde ortaya koymaktadır. Bu hususta söz konusu MASAK ve ilgili diğer kuruluşların 

bu mücadelede önemli bir paydaş olan jandarma teşkilatına yeterli oranda destek 



 

   157

sağlaması gerektiği düşünülmektedir. 

Jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadele yeterliğine 

ilişkin oluşturulan yargılara katılma düzeylerinin dağılımları incelendiğinde ise, “Kara 

para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede personel sayısı yeterlidir” yargısına 

%83’ü, “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ülkemizdeki hukuki 

düzenlemeler yeterlidir” yargısına %49’u, “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile 

mücadelede ülkemizin ilgili uluslararası kuruluşlarla ilişkisi yeterlidir” yargısına %45’i 

“kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum” seçeneklerinden oluştuğu tespit edilmiştir. 

Katılımcı personellerin ilgili birimlerde görev yapan personel sayısını yetersiz 

buldukları tartışmasız bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Jandarma Genel 

Komutanlığı tarafından ilgili birimlerde görev yapan personel sayısı artırılarak söz 

konusu mücadele daha etkin olacağı öngörülmektedir. Aynı şekilde, mücadeledeki 

hukuki düzenlemelerin ve ülkemizin uluslararası kuruluşlarla ilişkisinin yeterli olmadığı 

sonucu çıkmaktadır. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılması yasama organına 

düşmektedir. Yasama organının ilgili eksiklikleri tespit edip, gerekli ulusal ve 

uluslararası çalışmaları yapması, ülkemizin kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile 

mücadelesinde yeterliği olumlu yönde etkileyecek ve istenilen boyuta ulaşmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Son olarak, jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılara katılma 

düzeylerinin dağılımları ele alındığında, “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile 

mücadelede personelin bireysel tecrübesi önemli yere sahiptir” yargısına %87’si, “Kara 

para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede yeni yöntemler geliştirilmelidir” 

yargısına %87’si, “Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kara paranın kaynağına 

yapılan en önemli etkinliktir” yargısına %78’i, “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları 

ile mücadelede birçok jandarma biriminin  (istihbarat, asayiş vs.) görev alması etkinliği 

arttırır” yargısına %87’si, “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede 

ikramiyenin artması ve ikramiye sisteminin işlerlik kazanması etkinliği arttırır” 

yargısına %84’ü ve “Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede görevli 

personelin sık sık tayin olması ve ek görev verilmesi etkinliği azaltır” yargısına %87’si 

“kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum” seçeneklerinden oluştuğu tespit edilmiştir. 
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Bu oranlar ışığında personelin bireysel tecrübesinin kara para aklama ve 

kaçakçılık suçları ile mücadelede önemli bir yere sahip olduğu ilgili personel tarafından 

ortaya konulmuştur. Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede yeni 

yöntemlerin geliştirilmesi gerektiği düşüncesi personel tarafından yaygın olarak 

düşünülmektedir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin kara paranın kaynağına 

yapılan en önemli etkinlik olduğu personel tarafından ortaya konulmaktadır. İlgili 

jandarma personelleri tarafından kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede 

birçok jandarma biriminin  (istihbarat, asayiş vs.) görev almasının etkinliği artıracağı 

düşünülmektedir. Söz konusu mücadelede ikramiyenin artırılması ve ikramiye sistemine 

işlerlik kazanmasına personel tarafından önem verilmektedir. Son olarak, bu 

mücadelede görev yapan personellerin sık sık tayin olması ve ek görev verilmesi 

etkinliği azalttığı düşüncesine de personel tarafından önem verilen bir konu olduğu 

dikkat çekmektedir. İlgili personelin sık sık tayin edilmemesi ve ek görevlerden muaf 

tutulması konusunda Jandarma Genel Komutanlığı’nın gerekli çalışmaları yapması 

faydalı olacağı ve jandarmanın etkinliğini artıracağı düşünülmektedir.  

Yukarıda yer verilen ve katılımcı personellerin ilgili bölümlerdeki yargılara 

vermiş oldukları cevapların incelenmesi ve yorumlanması sonucunda elde edilen sonuç 

ve çıkarımlar, şüphesiz ülkemiz genelinde ilgili birimlerde görev yapan personeli 

bağlayıcı bir nitelik taşımamaktadır. Kuşkusuz, kara para ve kara para aklama gibi çok 

yönlü bir konuyu sadece tek bir çalışma altında birleştirip jandarma teşkilatının etkisi ile 

beraber incelemek oldukça güçtür. Konu hukuktan ekonomiye, sosyal disiplinlerden 

siyasete birçok alanla ilişkilidir. Ancak bu araştırma ile elde edilen bulguların ve 

uygulanabilir çözüm önerilerinin gerek uygulama açısından gerekse gelecek 

araştırmalara fikir vermesi açısından faydalı olacağı umut edilmektedir. 
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EK-A 

     Yaşınız :

     Cinsiyetiniz : Bay Bayan

     Medeni Haliniz : Bekar Evli

     Eğitim Durumunuz : Lise Önlisans Lisans Y.Lisans Doktora

     Kadro Durumunuz : Subay Astsubay Uzman Jandarma

     Hizmet Yılınız :
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6 Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede Jandarma etkindir. 

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede teknik araçlarla izleme etkin bir 
yöntemdir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ihbar ve haber elemanı etkin haber 
alma kaynağıdır.

Jandarmanın Önlemleri ve Faaliyetleri
Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede personel bilgi ve donanım 
açısından yeterlidir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede Jandarmanın kullandığı teknik araç 
ve gereçler yeterlidir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede önleyici kolluk hizmeti etkin bir 
önlemdir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede operasyonel faaliyetler yeterlidir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede eğitim ve katılım seviyesi yeterlidir.

K
at
ılm
ıy

or
um

K
ar

ar
sı

zı
m

K
at
ılı

yo
ru

m

K
es

in
lik

le
K

at
ılı

yo
ru

m
III. BÖLÜM

  Bu bölümde jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile  
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mücadelesinde jandarmanın kullandığı yöntemler, jandarmanın önlemleri 

ve faaliyetlerine ilişkin oluşturulan yargılar yer almaktadır.

Jandarmanın Kullandığı Yöntemler
Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede iletişimin tespiti, dinlenmesi ve 
kayda alınması etkin bir yöntemdir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede gizli soruşturmacıların kullanılması 
etkin bir yöntemdir.

 Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri

Kara para ve aklama hakkında yeterli bilgiye sahibim.

Kara para aklama aşama ve yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahibim.

Kara para aklama ile mücadele hakkında yeterli bilgiye sahibim.

Kara paranın kaynağı olan Kaçakçılık suçları hakkında yeterli bilgiye sahibim.

Mali Suçlarla Mücadele Kurulu (MASAK) ve koordinasyon Kurulu (MSMKK)  hakkında 
yeterli bilgiye sahibim.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ülkemizdeki hukuki düzenlemeler 
hakkında yeterli bilgiye sahibim.

K
ar

ar
sı

zı
m

K
at
ılı

yo
ru

m

K
es

in
lik

le
K

at
ılı

yo
ru

m

mücadelesinde farkındalık ve bilgi düzeylerine ilişkin oluşturulan yargılar

yer almaktadır.
II. BÖLÜM

  Bu bölümde jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile
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TÜRKİYE’DE KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEMEDE JANDARMANIN ETKİSİNİN
TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

I. BÖLÜM
Bu bölüm demografik bilgilerinizin tespit edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu bölüm ile elde edilecek

bilgiler kara para aklamayı önlemede jandarmanın etkisinin tespitine yönelik faktörlerin analizinde

kullanılacaktır.
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İlgi ve desteğinizden dolayı teşekkür ederiz.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede personel sayısı yeterlidir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ülkemizdeki hukuki düzenlemeler 
yeterlidir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ülkemizin ilgili uluslararası 
kuruluşlarla ilişkisi yeterlidir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede mevzuata uygun çalışmalar 
yürütülür.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede Jandarmanın diğer kurum ve 
kuruluşlarla ilişkisi yeterlidir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede MASAK ve ilgili diğer kuruluşların 
desteği yeterlidir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ilgili kurumların aldığı tedbirler 
yeterlidir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede Jandarmanın aldığı tedbirler 
yeterlidir.

Mücadele Yeterliliği

Kurumlar Arası İlişkiler
Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede Jandarmanın MASAK ve ilgili diğer 
kuruluşlarla ilişkisi yeterlidir.
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  Bu bölümde jandarmanın kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile  
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mücadelesinde kurumlar arası ilişkiler ve mücadele yeterliliğine  ilişkin  

oluşturulan yargılar yer almaktadır.
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Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede görevli personelin sık sık tayin 
olması ve ek görev verilmesi etkinliği azaltır.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede yeni yöntemler geliştirilmelidir. 

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kara paranın kaynağına yapılan en önemli 
etkinliktir.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede birçok Jandarma biriminin 
(İstihbarat, asayiş vs.) görev alması etkinliği arttırır.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede ikramiyenin artması ve ikramiye 
sisteminin işlerlik kazanması etkinliği arttırır.

Kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede personelin bireysel tecrübesi 
önemli yere sahiptir.
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  Bu bölümde kara para aklama ve kaçakçılık suçları ile mücadelede  
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jandarmanın etkinlik unsurlarına ilişkin oluşturulan yargılar yer almaktadır.
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