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Global Piyasalarda fonlar 1985 yılı sonrası gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere 

yönelmiştir. Fonların çoğunu kara paralar oluşturur. Bu fonların önemli bir bölümünü kara 

para oluşturmuştur. Bu paralar bankalar döviz büroları menkul kıymet ve altın borsaları 

vasıtasıyla piyasalara ve ekonomiye girilmiştir. Bu piyasalarda aklanan paralar tekrar sahibine 

geri dönerken finans kaynaklarının yönünü uluslararası boyutlarda ters yöne çevirerek , döviz 

ve faiz piyasalarını etkilemekte , mali ve ekonomik politikaları tutarsızlaştırmaktadır Kara  

Paranın aklanması yolu ise en iyi vergi cennetleri ve kıyı bankaları ile gerçekleştirilmektedir. 

 

Vergi cennetleri yoluyla kara paranın aklanması gelişmiş ülkelerde uzun vadede 

gerek mali sistem gerekse toplumsal yapıda bozulmalara yol açabileceği bilinen bir gerçektir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise kayıtlı ekonomide istihdam edilmeyen kişilere istihdam olanağı 

sağlayan hem bürokratik işlemlerden hem de vergi gibi maliyet unsurundan kaçınarak 

tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlamaktadır. Bu yüzdende gelişmekte olan ülkeler için 

büyümenin itici gücü olup rekabet gücünü artırmaktadır. Bu yüzden gelişmiş ve gelişmekte 

olan iki ülke arasında çıkarlar çatışmalarına yol açmaktadır. Bu çıkarlar çakışmasını gelişmiş 

ülkelerin kurallarını koyduğu oyuna göre çözülmesi istenmiştir. Bunun İçinde merkezi başta 

Amerika ve Avrupa’da olan Kuruluşlar ve Eylem planları yapılmıştır. Bunlardan Uluslararası 

arenada etkin bir kuruluş olan OECD tarafından Vergi Cennetleri Yoluyla Kara paranın 

Aklanmasının Haksız kazanca yol açtığı ileri sürülmüştür.  Bu şekilde diğer ülkeler karşısında 

vergi cenneti ülkelerin haksız avantaj sağladığı söylenerek OECD tarafından Birleşmiş 

Milletler,  Avrupa Birliği ve Mali Eylem Gücü gibi uluslararası organizasyonlarla birlikte bir 

karşı savunma başlatılmış ve bu vergi cenneti ülkelere karşı bir mücadele verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:Vergi Cennetleri,Kıyı Bankacılığı,Kayıtdışı ekonomi,Vergi Kayıp ve 
kaçakları 
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Funds in the global markets moved from the developed countries to the les-developed 

countries from 1985. Funds are mostly composed of illicit money. An important part of these 
funds were made by the illicit money. These monies were placed into the markets and 
economy by the agency of banks, foreign exchange offices and stock exchanges of marketable 
securities and gold. While the monies which are laundered in these markets are being returned 
to their owners, they reversed the direction of the finance sources in international dimensions 
and influence the foreign exchange and interest markets and make the financial and 
economical policies inconsistent. Money laundering is best exercised through the agency of 
means of the best tax havens and off-shore banks.   

 
 
It is a known fact that laundering illicit money through tax havens may lead to degeneration in 
either the financial system or the social structure in the developed countries in the long term. 
In the developing countries, it ensures that the savings are converted into investments through 
avoidance of the bureaucratic processes and cost components such as tax and it provides 
employment to the unemployed people in the registered economies. Therefore, it becomes the 
driving force of the growth and increases the competition and this is why it causes interest 
conflicts between two countries, one of which is developed and the other developing. It is 
wanted that these conflicts are solved according to the game, rules of which are set by the 
developed countries. To this end, Organizations which are mainly located in Europe and 
America are established and action plans are devised. One of these, OECD which is effective 
in the international arena asserted that the laundering of the illicit money by means of the tax 
havens lead to the unlawful profits. In this way, it is stated that the tax haven countries which 
gain unlawful advantages against the other countries and a counter defense was initiated by 
the OECD together with the international organizations such as United Nations, European 
Union and Financial Action Task Force and a struggle was maintained against these tax haven 
countries.  
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GİRİŞ 

Vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerin fiziki yatırım alanları çok kısıtlıdır.  

Ayrıca tarıma ve sanayiye uygun yeterli alanları da yoktur.  Genelde dünyada çok 

önemli olmayan küçük ada ülkeleridir.  Bu yüzden bu ülkeler kalkınmak ve 

devamlılığını sağlamak için ideal vergileme ilkelerine uymayarak tamamen zıt yönde 

işleyen bir vergi sistemi kurmuşlar ve globalleşme yardımıyla dünyadaki hemen hemen 

her ülkeye uyguladıkları vergi sistemleri ve politikaları ile zarar verebilecek bir hale 

gelmişlerdir.  

Diğer bir boyut ise 1980’den sonra dünyada giderek artan “Kara” 

Ekonomisinin dünya GSMH’ sinde kapladığı boyuttur.  Vergi cennetlerinde sır saklama 

yükümlülüğü politik ve ekonomik istikrar ve modern bir haberleşme sayesinde kara 

paracılar bu ülkelere kara paralarını rahatlıkla sokabilmektedirler. Ekonomide mal,  

hizmet arz ve talep miktarlarında bir değişim olmadığı halde piyasalara sürülen para 

miktarındaki önemli değişimler fiyatlardaki dalgalanmalara ve kontrol edilemeyen giriş 

ve çıkışlar döviz kurlarında ve faiz oranlarında olumsuz etkiler yaratabilir.  

Bu yüzden bu çalışmada  vergi cennetleri ve kara paranın mali piyasalara olan 

etkisi incelenip,  vergi cennetleri yoluyla kara paranın aklanması ve bunun ülkeler 

ve Türkiye bazında ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri ile yürütülen 

uluslararası çalışmaların gösterilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmamızın ilk bölümünde; vergi cenneti ülkelerinin genel özeliklerine,  bu 

ülkelerin uygulanma biçimlerine ve vergi cennetlerinin kullanılma amaçlarına yer 

verilmiştir İkinci bölümde ise; kara paranın tanımı,  kara para aklama yöntemleri ile 

aklanmasına yönelik getirilen tedbirlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde de; vergi 

cennetlerinin ve kara paranın bazı ülke uygulamaları etkileri ile uluslararası girişimlere 

yer verilmiştir.Son bölümde ise; vergi cennetleri yoluyla kara paranın aklanması ve 

kara para ve vergi cennetlerinin mali piyasalara etkileri ve Türkiye açısından 

değerlendirilmesine yer verilmiştir. 
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1. VERGİ CENNETLERİNE GENEL BAKIŞ 

Dünya ekonomisinde 1980’li yıllardan itibaren hızla küreselleşme olarak 

adlandırılan bir sürece girilmiştir.  Küreselleşmenin temel amacı ekonomik faaliyetleri 

bütünleştirilmek,  kârı maksimize etmek ve dünyayı tek pazar haline getirmektir.  

Küreselleşen dünyadaki çeşitli ülkeler ideal bir vergi sistemine ulaşmak için bir takım 

vergileme ilkeleri kabul etmişler ve bu ilkeleri tam olarak uygulayıp kendi ülkeleri için 

en iyi vergi sistemini bulmaya çalışmışlardır.  Fakat dikkat edilmesi gereken,  bunu 

yaparken diğer ülkelerin ekonomilerine zarar vermemeleridir.  Çünkü globalleşme ile 

birlikte bir ülkenin ekonomik yönden vergi sistemi ile ilgili aldığı kararlara dikkat 

edilmezse diğer ülkelerin ekonomilerini olumsuz olarak etkileyebilmektedir.  Bir ülke 

vergilemede eşitlik,  kesinlik,  basitlik,  adillik,  etkinlik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı 

kalarak çeşitli istisna ve muafiyetleri ne kadar az kullanılırsa vergi sistemi o kadar etkin 

ve bütün olur.  Eğer bir ülke istisna ve muafiyet gibi çeşitli ayrıcalıkları ne kadar az 

kullandırıyorsa da vergi sistemi ideal olmaktan o kadar uzaklaşmaya başlar.  

1. 1 VERGİ CENNETLERİ TANIMI 

Vergi cenneti kavramı yaygın olarak kullanılmasına rağmen,  uluslararası 

alanda henüz kabul edilebilir nitelikte bir tanım yapılamamıştır.  Bunun nedeni kavramı 

bütün boyutlarıyla ortaya koyacak kesin bir kriterin bulunmamasıdır.  Bu açıdan hemen 

hemen her kaynakta bir tanım verilmek yerine vergi cennetlerinin özellikleri anlatılmak 

yoluyla kavram açıklanmaya çalışılmıştır. 1 Ancak tatmin edici olmasa da vergi 

cennetleri şu şekillerde tanımlanabilmektedir; “Vergi cennetleri,  vergi mükelleflerinin 

vergiden kaçınmasını sağlayan ve gizli şartlar altında işlemlerin yapılabilmesine olanak 

veren yargısal bir düzenlemedir.”2 “Vergi cennetleri,  ya çok düşük vergi oranları 

uygulayan ya da hiç vergi uygulamayan devletler için kullanılan bir terimdir.”3 

                                                 
1 HEPER Fethi,   HOŞYUMRUK Şennur,   “Vergi Cennetleri ile İlgili Çalışmalarda Son Durum–1”,   Yaklaşım 
Dergisi,   Sayı:116,  Ağustos 2002,  s.38 
2 YETKİNER Erkan,   “Vergi Cennetleri ve Yabancı Sermayenin Vergi Cenneti Ülkeleri Seçme Nedenleri”,  Vergi 
Dünyası,  Sayı:235,  Mart 2001,  s.92 
3 ÇAMLICA Mustafa,   “Uluslarası Vergiden Kaçınma,  Vergi Kaçakçılığı ve Vergi Antlaşmalarının İstismarı”,  
Vergi Sorunları Dergisi,  Haziran 1996,  Sayı:93,  s.95  
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“özellikle kıyı bankacılığı ve paravan şirketler vasıtasıyla kara para aklamanın kolay 

olduğu ve kullanıldığı yerlerdir.”4 

Bu tanımların ortak özelliği vergi cenneti ülkelerde,  vergi oranlarının düşük 

olması ya da verginin hiç alınmamasıdır.  İleri ki bölümlerde vergi cennetlerinin 

özellikleri açıklanınca tanım daha da netleşecektir.  Geleneksel vergi cennetleri,  

yükümlülere vergiden kaçınma yoluyla avantajlar sağlayan ülkelerdir.  Buna karşılık 

bazı ülkelerde geleneksel vergi cenneti tanımına girmemekle birlikte çok uluslu 

şirketleri(ÇUŞ) ülkelerine çekmek için vergi teşvikleri ya da avantajları sağlamaktadır.  

Bunlara tercihli vergi rejimleri denilmektedir.  Örneğin,  bazı ülkelerde holding 

işletmelerin bölgesel merkezlerinin ülkelerinde olması için çeşitli vergi ayrıcalıkları 

tanımaktadırlar.  OECD üyesi ülkelerde mevcut rejimler; kıyı bankacılığı, grup içi 

finansal hizmetler,  sigorta,  fon ve yönetimi, gemicilik rejimi vb. alt başlıklarda 

incelenmişlerdir. Tercihli vergi rejimleri,  uygulandığı ülkeler açısından ekonomik 

anlamda olumlu sonuçlar yaratırken diğer ülkeler için zararlı etkilere neden olmaktadır.  

Tercihli vergi rejimlerini belirleyen temel ve yardımcı faktörlerin hepsi diğer ülkeler 

açısından zararlı vergi rekabetine yol açmaktadır.  

Vergi cenneti ile vergi tatili kavramını da birbirine karıştırmamak gerekir.  

Çünkü vergi tatili; ”Yatırım gelirlerinin belirli bir süre vergi dışı bırakılmasıdır.  

Böylece geçici bir süre de olsa yatırımların vergi yükünü azaltarak yeni yatırımları 

özendirici bir etki doğurur.”5 Fakat vergi cenneti ülkelerde herhangi bir zaman 

kısıtlaması yoktur.  

Vergi cennetleri genel olarak iki grupta sınıflandırılır: 

 Üretici Vergi Cennetleri: Birinci grup olan bu ülkelerde,  üretim 

faaliyetlerinden elde edilen gelirlere çok düşük oranda vergi uygulanmaktadır.  Bu 

ülkelerin amacı fiziksel yatırım ve ekonomik faaliyetleri ülkelerine çekmektir.  Üretici 

vergi cennetleri çoğunlukla ülkelerinde uluslar arası doğrudan yatırımların artması ve 

üretim tesislerinin artması için çaba sarf eden ülkelerdir.  Bu ülkeler, üretim 
                                                 
4 MAVRAL Ülker,   Kara Para Kayıt dışı Ekonomi ve Türkiye Yansımaları,  2.Baskı,   Ankara,   Maliye ve Hukuk 
Yayınları,   2003,  s.67 
5 SEYİDOĞLU Halil,   Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük,  2.Baskı,  İstanbul,  Güzem Can Yayınları:16,  
1999,  s.668 
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işletmelerine önemli vergi ayrıcalıkları tanırken, ülkelerinde yerleşik diğer kişi ve 

kurumları vergilendirmektedirler. Üretici vergi cennetlerine İrlanda ve Belçika’dan iki 

rejim örnek gösterilebilir. İrlanda belirli alanlarda üretim tesisi kuran yabancı çok uluslu 

şirketlere(ÇUŞ) %10 azaltılmış vergi oranı uygulamaktadır.  

 Geleneksel Vergi Cennetleri: Bu gruptaki ülkeler vergiden kaçınma 

ve/veya vergi kaçırma amacı olan birey ve kurumlara ücreti karşılığında bir hizmet 

sunmaktadır.  Birinci gruptaki ülkelerin aksine bu gruptaki ülkeler dolaylı sermayeyi 

ülkelerine çekerek yaşamlarını sürdürmektedirler.  Bizim asıl ilgilendiğimiz vergi 

cennetleri bu gruptaki ülkeler olduğundan,  yazımızdaki vergi cenneti kavramından bu 

grup kastedilecektir.    

1. 2 Vergi Cennetlerinin Tarihçesi 

Günümüzdeki vergi cenneti uygulamalarının şekillenmesine 2.  Dünya 

Savaşı’ndan önce İsviçre’de başlatılan uygulamalar öncülük etmiştir.  Savaşın patlak 

verdiği dönemde,  Rusya,  Almanya,  İspanya,  Güney Amerika ve Balkan ülkeleri 

sermayelerini, savaşın neden olduğu politik ve sosyal karmaşanın etkilerinden korumak 

amacıyla İsviçre’deki banka hesaplarına yatırmışlardır. Savaş gerçektende ülkelerin 

ellerinde kalan sermayelerinin tamamını alıp götürmüştür. Savaş sona erip barış 

sağlandığında Kuzey Amerika ve bütün Avrupa’da savaşın neden olduğu yıkımları 

telafi ve tamir etmek ve kamusal harcamaları karşılamak için vergiler kaçınılmaz olarak 

arttırılmıştır. Diğer ülkelerin, sermayelerini İsviçre’deki bankalara aktarmaları 

İsviçre’nin önemli bir finans merkezi olmasını sağlamış ve İsviçre’de bu fırsatı iyi 

değerlendirerek ülkeye gelir sağlamış bu nedenle de herhangi bir vergi artışı 

yapılmamıştır. Bu dönemden sonra, o gün için adlandırılmamış olsa da bugün 

anladığımız anlamdaki vergi cenneti kavramı ve uygulamaları önemli bir yer edinmeye 

başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında 

birçok Amerikan bankası vergi cenneti oluşturmuş ve bu tarihten sonra da diğer vergi 

cenneti ülkeler mantar gibi türemeye başlamıştır. 6    

                                                 
6 HEPER Fethi,  HOŞYUMRUK Şennur,  a.g.m.,   s.38 
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1. 3 Vergi Cenneti Ülkelerin Genel Özellikleri 

Vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerin büyük bir kısmı ada ülkelerden 

oluşmakta olup,  dünya ölçeğinde dikkate değmeyecek ölçülerde az nüfusa ve 

yüzölçümüne sahip bulunmaktadırlar.  Bu ülkelerin içlerinde, nüfusu 1. 700 ile 5.000 

kişi arasında değişen, ancak kayıtlı şirket sayısı 20. 000’i bulan ülkeler dahi vardır. 

Örnek olarak; NIUE’nun Temmuz 2005 verilerine göre nüfusu 2.166 kişidir.7 Bu 

ülkelerde fiziki nedenlerden dolayı tarım, hayvancılık,  ticaret ve sanayi üretiminde 

tatmin edici gelir elde etmeleri mümkün değildir. Sadece söz konusu ülkelerin bölge ve 

dünya turizmine açık olmalarından dolayı turizm geliri elde etmektedirler ki bu da 

yeterli olamamaktadır.8 Fiziki yatırımları teşvik edememelerinden dolayı,  finansal 

hizmetler ve portföy yatırımları açısından cazibe ortamı sağlamaya çalışmakta ve 

bankacılık,  muhasebe,  hukuk hizmetleri sunarak,  iletişim,  ulaşım,  barınma,  ofis 

araç-gereçleri gibi alt yapı hizmetleri sağlayarak birey ve kurumların vergi yüklerini 

azaltmayı önermektedirler.  Vergi cenneti ülkelerden biri olan Cayman adalarında,  580 

adet banka var ve bu bankalarda 500 milyar dolar civarında mevduat bulunmaktadır.  

Ayrıca bu adalarda,  2 bin 238 adet yatırım fonu,  499 sigorta şirketi ve 40 bin adet 

şirket olduğunu fark edilmektedir.9 Başka bir örnek vermek gerekirse; Amerikan enerji 

tekeli Enron şirketi,  vergi ödememek için,  ABD dışında,  tam 881 şube kurmuş.  

Bunlardan 692'si Cayman Adaları'nda,  119'u Turks-Caicos Adaları'nda,  43'ü Mauritius 

Adası'nda,  8'i ise Bermuda'da bulunmaktadır.10  

Ancak Enron’un vergi kaçırma yöntemleri,  bu cennetler ile sınırlı değildi.   

Herhangi bir şirketin yöneticileri,  şirkette çalışmanın karşılığında,  maaş dışında 

şirketin hisselerinden pay alıyordu.  Bu durumda şirket,  yöneticinin hisselerden elde 

ettiği kârın gelir vergisinden düşme hakkına sahip hisselerin büyük bir hızla arttığı 

dönemlerde,  bu yolla büyük miktarda vergi kaçırılabiliniyordu.  Enron bu yöntemi 

1998–2000 arasında uygulamıştı.  Şirketin belgelerine göre,  sadece bu yöntemle,  112 

                                                 
7CIA-THE WORLD  FACTBOOK-NIUE,   
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ne.html#People[02.01.2006] 
8 YETKİNER Erkan,   a.g.a. s.93 
9 GÜNAYDIN İhsan,   “Globalleşme Sonucu Oluşan Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede Uluslararası 
İşbirliğinin Önemi”,   Uludağ Üniversitesi'nce düzenlenen 19. Türkiye Maliye Sempozyumu'nda sunulan tebliğ,   
s.11 
10 EYÜPGİLLER Saygın,   Uluslararası Zarar Verici Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri,   Yaklaşım Yayınları,   
Ankara,   2002,   s.189. 
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milyon dolarlık vergi vermekten kaçınıldı ve ayrıca,  devletten 278 milyon dolarlık 

vergi iadesi alındı.11 

Bu imkânlar hükümet tarafından sağlandığı için yükümlüler vergi 

kaçırmamakta,  mevcut yasalarla yasal olarak vergi ödememektedirler.12Vergi cenneti 

durumundaki ülkeler söz konusu şartlar ile yabancı sermayeyi çekmek ve dolayısıyla 

istihdamı arttırmayı amaçlamaktadırlar.  Bu şartlardan bazıları; şirket ve off-shore 

banka kuruluşlarında minimum sermaye şartı istemeleri; belli bir oranda o ülke 

vatandaşı çalıştırma şartı; belli bir miktar paranın ülkeye getirilerek alınacak 

gayrimenkuller karşılığında verilecek oturma izinleri vb. Sonuç olarak vergi cenneti 

ülkeleri, vergi cenneti olma avantajlarını kullandıkları gibi; yabancı sermayeye de vergi 

cenneti ülkesinde bulunma avantajlarını kullanma olanağı sağlamaktadırlar.13 

OECD Vergi Komitesi’nin 1998 yılında hazırladığı rapora göre bir ülkenin 

vergi cenneti olduğunu belirleyen dört önemli faktör bulunmaktadır.  Eğer bir ülke bu 

faktörleri bünyesinde barındırıyor ve uygulamalarını bu yönde devam ettiriyorsa OECD 

‘ye göre vergi cenneti kavramı karşılanıyor demektir.14 

                  1. 3. 1.  Vergi Oranları 

Vergi cennetleri ülkelerinde vergi oranları sıfır olmaktadır. Vergi cenneti 

yaratmanın amacı da yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için bu konuda uygulanabilecek 

araçlar da kişi ve kurum gelirlerine uygulanacak vergi oranlarıdır. vergilerin yokluğu 

veya oranlarının düşük olması portföy yatırımlarını veya çokuluslu şirketleri çekmeye 

yönelik bir politikadır.15 Vergi cennetlerinin yabancı ülkelere çekici gelen başlıca 

özellikleri düşük oranlı vergileme hatta sıfır oranlı vergi avantajı,  bürokrasinin yokluğu 

sınırlı düzeyde kambiyo kontrolü ve korunmasına gösterilen tedbirlerdir.  

1. 3. 2.   Banka İşlemlerinin Gizliliği Ve Ticari Gizlilik 

                                                 
11 http://www.evrensel.net/02.01.18/dunya.html[18.01.2002] 
12 ÖZ Semih,   Uluslar arası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri ,  Ankara,  Maliye ve Hukuk Yayınları,  Mart 
2005,  s.128 
13 YETKİNER Erkan,  a.g.m.,  s.93 
14 OECD Report on Tax Havens,  Canadian Tax Foundation,  2 Mayıs 2002,  
http://www.cif.ca/ctfpubs/cth/980607.html[25.12.2005] 
15 İhsan GÜNAYDIN ,  Vergi Cennetlerinin Özellikleri ve Kullanımları Vergi Sorunları Dergisi,  sayı 126,  
1999,  s76 
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Vergi Cennetleri ülkelerde banka işlemleri çok sıkı ticari gizlilik esaslarına 

göre yerine getirilmektedir, diğer ülkelerle vergi paylaşımı içerisinde olmazlar.  Bu 

gizlilik örf ve adetlere dayanan uygulamalara veya yönetimin uygulanmasına 

dayandırılmıştır. Gizlilik ve güvenlik ilkelerine göre bankalarla iş yapan kişi yâda 

kuruluşlara ait bilgiler ticari sırlar hiçbir şart ve koşulda üçüncü kişi kuruluş ve ülkeye 

verilmez.16 Vergi cenneti olarak nitelenen ülkeler kendi ülkelerinde yada ülkeleri 

aracılığıyla diğer ülkelerle iş yapan kişiler için güvenlik ve gizlilik ilkelerini 

tutmuşlardır.  

1. 3. 3. Nakit Kontrolü 

Nakit kontrolü iç ekonomi politikaları ile döviz fiyatlarının ayarlanması döviz 

alış ve satış primleri mütaahitlik, turizm nakliyat, bankacılık sigortacılık gibi işlemlere 

getirilen miktar kısıtlamaları dövize sahip olma hakkının devlete bırakılması ile birlikte 

blokaj ve ödeme anlaşmalarını da içine alan oldukça kapsamlı bir denetleme şekli 

olmaktadır.  Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde döviz talebi fazla buna karşılık 

döviz arzı azalmakta ve bu dış ticaret açığı ülkenin vatandaşlarının yurt dışına 

çıkaracakları ve üzerlerinde bulunduracakları miktarın sınırlanması ve ithal kotalarla 

karşılanmasına neden olmaktadır.17Bu ülkede ikamet edenler ve etmeyenler ile yerli  

nakit ve yabancı nakit birbirinden farklı muameleye tabi tutulur , vergi cennetlerinde 

kurulmuş bir şirkete sahip olan kişi eğer vergi cennetinde ikamet etmiyor ve işlerin 

büyük kısmını vergi cennetinin dışından idare ediliyorsa kişi ve  şirket nakit kontrolüne 

tabii olmayacaktır.18 

1. 3. 4. Vergi Anlaşmaları 

Vergi Cenneti ülkelerinin çoğu diğer ülkelerle vergi anlaşmaları yapmazlar.  

Hollanda Antileri,  Jersey,  Nefis,  Malta gibi ülkeler sadece kendilerini belirli işlemler 

için çekici kılan vergi anlaşmaları yapmaktadırlar.  Bu anlaşmaya göre A. B. D ile 

Hollanda Antileri kendi aralarında Gelir Vergisi anlaşması imzalamışlardır.  Bu 

anlaşmaya göre A. B. D ile Hollanda Antileri kendi aralarında Gelir Vergisi anlaşması 

                                                 
16 Smith, “tax  heavans” erişim :25.03.2004 
17 Rıdvan KARLUK,   Uluslararası Ekonomi (üçüncü baskı,   İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi,   Kasım 1991),  s379 
18 GÜNAYDIN a.g.s79 
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imzalamışlardır.  Bu anlaşmaya göre: A. B. D.  vatandaşlarının Hollanda Antileri’nde 

ikamet edenlere ödediği faizin belirli bir kısmı A. B. D.  vergisinden muaftır.19Bu 

anlaşmayla A. B. D.  ile Hollanda Antileri arasındaki ticari ilişkiler artırılmak 

istenmektedir,  ayrıca bu anlaşmayla vergi muafiyeti nedeniyle ülkeye yeni gelir 

kaynakları sağlanmaktadır. Sonuç olarak birkaç ülke istisna olmak üzere vergi 

cennetleri ülkeleri kendi aralarında anlaşma yapmamaktadırlar 

2. VERGİ CENNETİ ÜLKELERİN SINIFLANDIRILMASI   

Liste 1: OECD 2000 Raporunda Yer Alan Vergi Cenneti Ülkeler Listesi 

Ülke Adı 

I  - Listeden Çıkarılanlar 

1 Tonga 

2 Barbados 

3 Maldiv Cumhuriyeti 

II  - 2000 yılı raporundan önce taahhütte bulunanlar 

1 Bermuda 

2 Cayman Adaları 

3 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

4 Malta 

5 Mauritius 

6 San Marino 

III   -2000 yılı raporundan sonra taahütte bulunanlar 

                                                 
19 GÜNAYDIN a.g.m. s.80 
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1 Angilla 

2 Antigua ve Barbuda 

3 Aruba 

4 Bahama 

5 Bahreyn 

6 Belize 

7 İngiliz Virjın Adaları 

8 Cook Adası 

9 Dominoca 

10 Cebelitarık 

11 Granada 

12 Guernsey ve Sark/Alderney 

13 Isle of Man 

14 Jersey 

15 Montserra 

16 Hollanda Antileri 

17 Niue 

18 Panama 

19 Samua 

20 Seyşel Cumhuriyeti 
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21 St. Lucia 

22 The Federation of St. Christpher Nevis 

23 St. Vincent and the Grenadines 

24 Turks & Caicos 

25 ABD Vırjin Adaları 

26 Vanuatu Cumhuriyeti 

27 Nauru Cumhuriyeti 

IV- işbirliğine Gitmeyenler 

1 Andora 

2 Liberya 

3 Lihteştayn 

4 Marsall Adaları Cumhuriyeti 

5 Monako 

Kaynak:OECD, http://www. oecd. org 

Liste 2: Vergi Cenneti Ülkelerin Sınıflandırılması 

Ülkeler vergileme rejimleri ve çoğrafi konumlarına göre sınıflandırılmıştır:        

2. 1. Vergileme rejimine göre Sınıflandırma  

 Verginin Bulunmadığı Ülkeler (Cayman adaları Bahama Bermuda v. 

b) 

 Sadece vergi cennetlerinde elde edilen gelir üzerinden vergi alan veya diğer 

ülkelerden elde edilen gelirlerden çok düşük oranlı vergi alan ülkeler(Panama. Liberty) 
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 Belli tip şirketlere veya işlemlere vergi kolaylıkları ve avantajları sağlayan 

ülkeler. (Man Adası, Monoko ) 

 2. 2.  Ülkelerin coğrafik konumlarına göre yapılan sınıflandırma 

 Karayip Adaları Bölgeleri: Cayman Adaları Bahama,   Bermuda 

Hollanda Antileri, Turks, Coicos, Aruba, Barbados, Nevis, Panama 

 Akdeniz Bölgesi: Cebelitarık ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  

 Avrupa Bölgesi: Hollanda, Lihtenştayn, Andora  

 Adalar Bölgesi: Guernsey, Jersey, Man Adası  

 Pasifik Bölgesi: Vanatu, Nauru 

Vergi cenneti ülkelere coğrafik açıdan bakıldığında coğrafi yüzölçümleri genel 

olarak küçük ve nüfusları azdır. Bu ülkelerin yüzölçümleri küçük olduğundan tarıma ya 

da hayvancılığa dayalı ekonomileri olması pek görünmemektedir. Nüfusları da az 

olduğundan iş gücü eksiklikleri vardır. En önemli geçim kaynakları turizm ve hizmet 

sektörü olmasına rağmen yeterli düzeyde değildir. Bu ülkeler bu yüzden yabancı 

sermayeyi ülkelerine çekerek hem kendilerini hem de yabancı sermayeyi vergi cenneti 

olmanın avantajlarından yararlandırmaktadır.20 

3.  VERGİ CENNETİ ÜLKE UYGULAMALARI 

Vergi cenneti ülkelerdeki vergileme rejimi açıklanırken, dolaylı ve dolaysız 

vergiler, gelir ve kurumlar vergileri ile diğer vergiler ve çalışma izinlerine 

değinilecektir. Burada sadece vergi cennetleri değil vergi cenneti ülkelerdeki vergileme 

rejimlerinin genel özelliklerini ortaya koyan bazı ülkeler incelenecektir.  

                                                 
20 Yetkiner ,  "Vergi Cennetleri ve Yabancı sermayenin" ,  (sayı 235),  s.92 
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3. 1 Panama 

Panama,  vergi sistemini ülke sınırlarına göre esas alır. Bu nedenle gelir ve 

Kurumlar vergisi yalnızca Panama’da yürütülen faaliyetlerden elde edilen gelirler 

üzerinden vergiye tabiidir. Ülke sınırları dışında elde edilen vergiye tabi değildir. 

Panama vergi yasaları ülke dışında elde edilen gelir kavramına aşağıdaki şekilde açıklık 

getirmiştir.  

 Alım satımın tümüyle yurtdışında yapıldığı işlemlerde Panama’da 

Kurulu bir ofisten fatura kesmek,  

 Ülke dışında sonuçlanan faaliyetleri Panama 'deki bir ofisten 

yönetmek,  

 Panama Cumhuriyeti dışında elde edilen gelirlerin temettü ve diğer 

ödemelerine sahip olmak,  

Bir Panama firmasının veya yabancı bir şirketin Panama ofisinin yukarıda 

değinilen faaliyetlerden dolayı elde ettiği gelirler,  söz konusu ofis yalnızca bu 

faaliyetleri yönettiği ve ticari mallar fiziksel olarak Panama'dan geçmediği sürece 

Panama yasalarına göre vergilendirilmez.  

Faiz, temettü, komisyon ile ticari ve diğer tüm yabancı kaynaklı gelirler stopaja 

dâhil değildir. Ülkede Gümrük Bakanlığı tarafından gözden geçirilerek yayınlanan 

listelere uygun olarak alınan bir ithalat vergisi mevcuttur. Harcamalar üzerinden ise 

Katma Değer Vergisi alınır. Veraset Vergisi kaldırılmış olmakla birlikte Panama’da 

bulunan varlıkların bağışlanması durumunda vergileme söz konusudur. Vergi oranı 

bağışlayan ve bağış alanın yakınlık derecesine göre %4 ile %33. 75 oranında 

değişmektedir. Emlak Vergisi söz konusu değildir.  

Panama ‘da imzalanan ve uygulanan sözleşmeler, çekler ülkede düzenlenen ve 

ödenecek olan bonolar üzerinden Damga Vergisi alınır. Vergi,  belgenin veya 

sözleşmenin türüne göre sabit veya değişken olmaktadır. Panama’da imzalanan ancak 

yurt dışında uygulanacak sözleşmeler bu vergiden muaftır.  
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Sosyal Güvenlik Ödentileri Panama‘da çalışanların ücretleri üzerinden %7 25’i 

çalışan,  %10. 75‘i işveren tarafından ödenmek üzere toplanmaktadır. Ayrıca ücretler 

üzerinden %2 oranında eğitim vergisi kesilmektedir. Bu verginin %1. 75’i çalışan , %0. 

25 ‘i işveren tarafından ödenmektedir. Bunların dışında, bir şirketin tescil sırasında ve 

şirket sermayesine göre farklılaşan oranlarda alınan Tescil Vergisi ve şirketin yaşamı 

boyunca her yıl ödemesi gereken 150 dolar İmtiyaz Hakkı vergisi alınmaktadır. Panama 

hiçbir ülkeyle çifte vergilemeyi önleme anlaşmasına girmemiştir21 

3. 2. Jersey 

Jersey’de Gelir Vergisi 1928’de yürürlüğe girmiştir ve standart oranı %20 

olmaktadır. Bu oran hem kişilere hem de şirketlere uygulanmaktadır. Bu anlamda Gelir 

Vergisinin dışında kurumları vergilendiren ayrıca bir vergi söz konusu değildir.  

Jersey’de ikamet eden kişiler ve Jersey işletmeleri veya adada iş yapan yabancı 

şirketler yurt içindeki ve dışındaki gelirleri için Jersey Gelir Vergisine tabiidirler . Ada 

dışında ikamet eden kişiler ise sadece adada elde ettikleri gelirler üzerinden 

vergilendirilmektedir. Jersey’de Gelir vergisi ödeyen kişiler ayrıca temettü üzerinden 

stopaj ödemezler. Tüm banka faizleri brüt olarak ödenmektedir. Ücretler üzerinden 

yapılan tek indirim sosyal sigorta ödentileridir.  

1989 yılında şirketler için muafiyet uygulanmasına başlanmıştır.  Bir şirketin 

muafiyet statüsünde olması için Jersey ‘den kontrol edilmesi veya yönetilmesi şart 

değildir. Yılda 500 İngiliz Sterlin harç ödenmek suretiyle bu statü elde edilebilmektedir.  

İndirimler muhasebe ilkelerine uygun olarak yapılır. Ancak amortismanlar indirime tabi 

değildir Faizler indirime tabii olmaktadır.  

Adada Katma Değer Vergisi Emlak Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi gibi 

hiçbir sermaye veya miras vergisi yoktur.  Adada yürütülen ticari faaliyetler için gerekli 

lisanslar harçları ödenmek suretiyle alınabilir 

Sosyal Güvenlik sistemi adadaki tüm kişiler için zorunludur.  Çalışanlar  %4 

işverenler çalıştırdıkları kişiler için %5, 5 oranında katkı payı ödemektedirler.  İşsizler 

                                                 
21  İsa ÇOŞKUN ,  “Vergi cennetleri,”  Vergi Dünyası. Sayı 192,  Ağustos 2000,  s.41. 
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ve kendi hesabına çalışanlara farklı kurallar uygulanmaktadır.  Sadece İngiltere ve 

Guernsey ile çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları yapılmıştır.  

Görüldüğü üzere burada incelenen ülkelerin vergileme rejimlerinde,  kişilerin 

yâda kurumların elde ettiği gelirleri, sahip oldukları servetleri ve yaptıkları harcamaları 

vergilendirecek vergiler ya hiç yer almamakta yada çok düşük oranlarla yer almakta 

veya indirim ve istisnalar gibi vergi ayrıcalıkları nedeniyle ödenmesi gereken vergilerin 

elde ettiği gelire oranı nispi olarak düşürülmektedir.  Yabancı sermayeyi ülkeye çekmek 

amacıyla sisteme yerleştirilen muafiyetler ön plandadır. Ancak bu muafiyetlerden yerli 

yatırımcılar yararlanamamakta böylece ülkelerin kendi vatandaşları vergi cennetinde 

yaşarken bu cennetin nimetlerinden mahrum kalmaktadırlar. 22 

3. 3 Nevis  

Nevis'de gerçek kişiler için gelir vergisi söz konusu değildir.  Ülke vatandaşları 

maaşları üzerinden yalnızca %5 oranında sosyal güvenlik kesintisine tabidir.  Çalışma 

izni olan yabancılar bu uygulamaya tabi değildir.  Şirketler ise sadece adadaki 

faaliyetleri sonucu elde ettikleri kârlar üzerinden vergilendirmektedir.  Şirketler,  yasaya 

göre kurulan kurumlar,  yabancı sermayeyi özendirme ve başka amaçlarla muaf 

tutulmadıkça vergiye tabidir.  Adada faaliyet gösteren bu şirketler %40 oranında vergi 

öderler.  Stopaj uygulaması yoktur.  

Tek dolaylı vergi Gümrük Vergisidir.  Hükümet esas olarak Gümrük Vergisi 

yoluyla gelir elde eder.  Her ürün için vergi oranı farklı olmaktadır.  Emlak,  Veraset ve 

İntikal Vergileri mevcut değildir.  Damga Vergisi,  pek çok işlemde söz konusudur 

ancak vergi miktarı ve oranı genellikle düşük olmaktadır 

Sadece Amerika ve Kanada ile çifte vergilemeyi önleme anlaşması vardır.  

Sosyal güvenlik kesintisi sadece ülke vatandaşlarının maaşlarına uygulanmaktadır.  

Çalışanların ve işverenlerin katkı paylan sırasıyla %5 ve %6’lardadır. 23 

                                                 
22  Onur KIZILOT,   Vergi Cenneti ülkeler (1),  Yaklaşım,   Sayı 76,  Nisan 1999,  s.172–175. 
23 "St-Christophe-Nevis International Business Practices",   (Erişim: 22.12.2002) 
http://strategis.ic.gc.ca/SSG/dc91923e.html 
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3. 4.  Liberya 

Liberya,  yabancı yatırımcılar için cazip bir vergi yasasına sahiptir.  Bu yasaya 

göre,  yerleşik olmayan şirketler Liberya'da gelir vergisi yükümlüsü değildir.  

Eğer şirketin toplam oy potansiyelinin en az %75'i doğrudan veya dolaylı 

olarak adada ikamet etmeyenlerin ise ve şirket gelirleri Liberya dışındaki kaynaklardan 

elde ediliyorsa şirket,  vergiye tabi değildir.  

Liberya gelir ve finansman kanunları,  yabancı menşeli ve Liberya'da mukim 

(yerleşik) olmayan şirket ve ortaklıkları vergi yükümlülüğünden muaf tutmaktadır.  Bu 

şirketler için stopaj uygulaması da söz konusu değildir.  Liberya'da Kurumlar Vergisi 

olmadığı gibi Gelir Vergisinin oranı da çok düşük tutulmuştur.  Gerçek kişiler ve 

kurumlar sadece Gelir Vergisi ile vergilendirilir.  Sosyal güvenlik sistemi gelişmemiştir.  

Sadece Almanya ve İsveç ile çifte vergilemeyi önleme anlaşması mevcuttur.  

Kanada ile de anlaşma yapılmış ancak henüz yürürlüğe girmemiştir 

3. 5.   Cayman adaları 

Cayman adalarında Gelir,  Sermaye Kazancı,  Ücret,  Veraset ve Varlık 

Vergileri mevcut değildir.  Adada belirli kategorilerde iş yapan normal bir şirket,  ticaret 

ve işletmecilik lisansı almak zorundadır.  Bazı işlemler üzerinden,  1973 yılında 

çıkarılan yasa uyarınca Damga Vergisi alınmaktadır.  Örnek olarak,  taşınmaz malların 

devri,  kiralanması,  ipotek edilmesi işlemleri,  bono ve poliçe düzenlenmesi verilebilir.  

Cayman Adalarında hiçbir sosyal güvenlik yasası mevcut değildir.  Ayrıca 

hiçbir ülke ile çifte vergilemeyi önleme anlaşması yoktur.  

3. 6. Bermuda 

Bermuda'da gelir,  kâr veya sermaye kazançların üzerinden kişilerden ve 

şirketlerden hiçbir dolaysız vergi alınmamaktadır.  Şirketler sadece toplam kazançlar 

üzerinden %4 oranında yıllık bir ödemede bulunurlar.  Hiçbir kazanç türü için stopaj 

söz konusu değildir ve hiçbir bildirimde bulunulmaz.  
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Bermuda'da ölen kişinin mülkü üzerinden Damga Vergisi alınması zorunludur.  

Vergi oranı 50. 000 -  200. 000 US$ için %5,  200. 000 -  1. 000. 000.  US$ için %10 ve 

bunu aşan miktar üzerinden %15'dir ve yalnızca Bermuda'daki mülkler için söz 

konusudur.  Bermuda'da Veraset ve İntikal Vergisi yoktur.  

Şirketler için muafiyetler söz konusudur.  Muaf şirket statüsüne dâhil olmak 

için başvurulduğunda,  aynı zamanda gelecekte söz konusu olacak vergilerden de muaf 

olmak için başvurulmuş olur.  Muafiyet 28 Mart 2016 yılma kadar otomatik olarak 

garanti edilmiştir.  Muaf şirketler belirli bir yıllık harç ödemek zorundadır,  bu oran 

sermaye payının büyüklüğüne göre artan orantılıdır. Gelişmiş bir sosyal güvenlik 

sistemine sahiptir. Bermuda hiçbir ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 

yapmamıştır 

3. 7. Man Adası (Isle of Man) 

1961 'den bu yana,  adada belirli şirket tiplerine uygulanan özel düz oranlı 

vergilerle birlikte,  kişiler ve işletmeler için daha düşük oranlı vergilendirme politikalar 

benimsenmiştir.  

İki tür dolaysız vergi uygulanmaktadır.  Gelir Vergisi (Kişisel ve kurumsal 

bazda alınır,  ayrıca Kurumlar Vergisi söz konusu değildir) ve Ulusal Sigorta katkılan.  

Adada ikamet eden kişilerin ülke içinde ve dışında elde ettikleri gelirler,  Gelir 

Vergisine tabidir.  Vergi açısından ayrıcalıklı olmayan adadaki kurumlar,  ülkedeki ve 

ülke dışındaki gelirler üzerinden %20 oranında Gelir Vergisi ödemekle yükümlüdürler.  

Vergilendirmede geçmiş yıl geliri esas alınmaktadır.  

Şirketin vergi matrahından düşülebilen giderler,  genel olarak gelir elde etmek 

için yapılan masraflar ile faiz veya kâr payı olarak pay sahiplerine yapılan ödemelerdir. 

Adada Emlak Vergisi ile Veraset ve İntikal Vergisi alınmamaktadır.  Katma Değer 

Vergisi'nde sıfır ve standart oran (%15) olmak üzere yalnızca iki oran vardır.  

Adada mukim şirketlerden Sermaye Vergisi alınmaktadır.  Vergi şirketin 

kayıtlı sermaye payı esas alınarak hesaplanır.  Adada mukim olmayan şirketler sadece 

adada elde ettikleri gelir üzerinden Gelir Vergisi öderler.  Adadan yönetilmeyen 
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şirketler gerekli bildirimleri yaptıkları taktirde mukim olmayan şirket vergisi öderler.  

Man Adasında geniş bir sosyal güvenlik sistemi vardır.  

Görüldüğü gibi burada incelenen ülkelerin vergileme rejimlerinde,  kişilerin ya 

da kurumların elde ettiği gelirleri,  sahip oldukları servetleri, yaptıkları harcamalar ve 

vergilendirecek vergiler ya hiç yer almamakta ya da çok düşük oranlarla yer almakta 

veya indirim ve istisnalar gibi vergi ayrıcalıkları nedeniyle ödenmesi gereken vergilerin 

elde edilen gelire oranı nispi olarak düşürülmektedir.  Yabancı sermayeyi ülkeye çekmek 

amacıyla sisteme yerleştirilen muafiyetler ön plandadır.  Ancak bu muafiyetlerden yerli 

yatırımcılar yararlanamamaktadır.  

3. 8.  Andora 

Andora’da gerçek kişiler için Gelir Vergisi söz konusu değildir.  Ülke 

vatandaşları maaşları üzerinden yalnızca %5 oranında sosyal güvenlik kesintisine 

tabidir.  Çalışma izni olan yabancılar bu uygulamaya tabi değildir.  Şirketler ise sadece 

ülke içindeki faaliyetleri sonucu elde ettikleri kârlar üzerinden vergilendirilirler.  

Şirketler yasasına göre kurumlar,  yabancı sermayeyi özendirme ve başka amaçlarla 

muaf tutulmadıkça vergiye tabidirler.  Ülke sınırları içinde faaliyet gösteren bu şirketler 

%40 oranında vergi öderler.  Stopaj uygulaması yoktur.  Andora’da alınan tek vergi 

gümrük vergisidir.  Hükümet esas olarak Gümrük Vergisi yoluyla gelir elde eder.  Her 

ürün için vergi oranı farklıdır. Emlak,  Veraset ve İntikal Vergileri mevcut değildir.  

Damga Vergisi,  pek çok işlemde söz konusudur ancak vergi miktarı ve oranı genellikle 

düşüktür. Sosyal güvenlik kesintisi sadece ülke vatandaşlarının maaşlarına uygulanır.  

Çalışanların ve işverenlerin sırasıyla payları %5 ve %6’dır.  

3. 9.  Marshall Island 

Marshall Island’da Gelir,  Sermaye Kazancı,  Ücret,  Veraset ve İntikal 

Vergileri mevcut değildir.  Adada belirli kategorilerde iş yapan normal bir şirket,  ticaret 

ve işletmecilik lisansı almak zorundadır.  Bazı işlemler üzerinden,  1973 yılında çıkarılan 

yasa uyarınca Damga Vergisi alınmaktadır.  Örnek olarak,  taşınmaz malların devri 

kiralanması,  ipotek edilmesi işlemleri,  bono ve poliçe düzenlenmesi verilebilir.  
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Marshall Island’da hiçbir sosyal güvenlik yasası mevcut değildir.  Ayrıca hiçbir 

ülke ile çifte vergilemeyi önleme anlaşması bulunmamaktadır.24 

4. VERGİ CENNETLERİNİN KULLANILMA AMAÇLARI 

4.1  Vergi Cennetlerinin Sunduğu Avantajlar 

Vergi cenneti ülkelerde yatırım yapan işletme ve bireylerin ortak amacı 

ekonomik olarak karlarını maksimize etmektir. Vergi yükünün azaltılması, vergi cenneti 

ülkelerde yatırım yapılmasının önemli bir nedenidir. Öncelikle vergi cennetlerinin 

sunduğu vergi avantajlarını beş başlık altında toplamak mümkündür.  Bunlar:25  

 Turizm Şirketlerine Sunulan Avantajlar 

  Taşınmaz Mal Sahiplerine Sunulan Avantajlar  

  Üretim Şirketlerine Sunulan Avantajlar 

  Gemi Şirketlerine Sunulan Avantajlar 

  Off- Shore holdinglere ve finans şirketlerine sunulan avantajlar olarak 

sıralanmaktadır.  

4. 1. 1.  Turizm Şirketlerinin Yaralanabileceği Avantajlar 

Turizm şirketleri ticari işlemlerini ve satışlarını vergi cenneti ülkeler üzerinden 

gerçekleştirdikleri takdirde bu ülkeler tarafından sunulan vergi avantajlarından kolayca 

yararlanabilmektedirler.  Örneğin,  bazı vergi cenneti ülkeler otel inşası ve 

işletilmesinden elde edilen gelirleri otuz yıl gibi uzun süreler için vergi dışı bırakmıştır.  

Özellikle Bermuda bu alanda sayısız teşvikler uygulanmaktadır.  

                                                 
24 http://www.offshore-manual.com/224_3.html> (14.02.2005) 
  
25 YETKİNER Erkan,   “Vergi Cennetlerinin Sunduğu Bazı Vergi ve Yatırım Avantajları”,   Vergi Dünyası 
Dergisi,  Sayı 237,   Mayıs 2001,   s.79. 
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4. 1. 2.  Taşınmaz Mal Sahiplerinin Yararlanabileceği Avantajlar 

Servetleri sürekli artış gösterenler açısından vergi cennetleri,  bu servetin kime 

ait olduğunu gizlemek veya sahip olunan bir takım malları satmak konusunda bir kaçış 

kurtuluş yolu olarak kullanılmaktadır.  Kişiler,  kendi ülkelerindeki vergi 

yükümlülüklerinden kurtulmak için taşınmaz mallarım vergi cennetlerinde kurdukları 

şirketlerin bilançolarına dahil etmektedirler.  Böylece bu ülkelerde . taşınmaz mallar 

üzerinden alınan vergilerin düşük olması nedeniyle hem vergi avantajı sağlanmakta hem 

de taşınmazların fiilen bulunduğu ülke dışında bir başka ülkedeki şirkette kayıtlı olması 

nedeniyle taşınmazın mülkiyetinin kime ait olduğu gizlenebilmektedir. Ayrıca,  bu 

malların satılmak istenmesi durumunda taşınmazların kayıtlı olduğu şirketin hisseleri 

satılarak hemen hemen hiç vergi ödenmeksizin mallar satılmış olmakta ve söz konusu 

malların mülkiyetinin kime geçtiği de gizlenmiş olmaktadır.  

4. 1. 3.  Üretim Şirketlerinin Yararlanabileceği Avantajlar 

Vergi cennetleri,  özellikle çokuluslu şirketlerin yatırım ve üretim yaptığı 

alanlar olarak bilinmektedir. Vergi cennetlerindeki serbest liman ve gümrüksüz 

bölgeler,  bu ülkelerde üretim yapıp dünyaya buradan ihraç etmek isteyen şirketler için 

önemli kolaylıklar sağlamaktadır.  Şirketler buralarda üretmiş oldukları malları,  global 

pazarda faaliyette bulunan diğer kardeş şirketlere yüksek bedellerle satarak elde ettikleri 

kârın vergi cenneti ülkede kalmasını sağlamaktadır.  Bu suretle,  hem elde ettikleri kâr 

düşük veya sıfır oranda vergilendirilecek hem de kâr vergi cenneti ülkede kaldığı için 

başka ülkelere transferi kolay olacaktır.  

4. 1. 4.  Off-Shore Holdinglerin ve Finans Şirketlerinin Yararlanabileceği 

Avantajlar 

Holding şirketlere bağlı şirketlerin vergi cenneti ülkelerde kurulması halinde 

söz konusu ülkeler vergi önceliklerini bu şirketlere vermektedirler.  Bu yöntemle vergi 

cenneti olan ve olmayan iki ülke arasında eğer vergi anlaşması varsa temettülerden 

alınan stopaj azaltılmakta veya hiç alınmamaktadır.  Örneğin,  Hollanda ve 

Lüksenburg'da bu yaygın olarak uygulanmaktadır.  
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Off-Shore finans şirketlerine sunulan avantajlar ise daha çok merkezi vergi 

cenneti olmayan bir ülkede bulunan bir şirketin,  vergi cenneti olan ve olmayan 

ülkelerde bulunan şube veya şirketleri arasındaki borç - alacak ilişkisi açısından önem 

taşımaktadır.  Bu şirketler arasındaki kredi alış verişi nedeniyle,  krediyi alan taraf için 

faiz gideri indirim konusu yapılacak,  vergi cennetinde bulunan şirket de bu işlem 

nedeniyle zaten vergi ödemeyecektir.   

4. 1. 5.  Gemi Şirketlerinin Yararlanabileceği Avantajlar 

Uluslararası alanda özellikle gemi taşımacılığı yapan şirketler,  gemilerini vergi 

cenneti ülkeler adına tescil etmekte ve bu ülkelerin bayrağı altında faaliyetlerine devam 

etmektedir.  Böylece,  hem kendi ülkelerinin koymuş olduğu birçok hukuki kural ve 

düzenlemeler ile ekonomik kısıtlamalardan kurtulmuş olmakta hem de elde ettikleri 

kazançlar üzerinden vergi cenneti ülkenin uyguladığı orana göre ya hiç vergi 

ödememekte ya da düşük oranlı bir vergi ödemektedirler.  Özellikle Panama ve Liberya 

sağladığı avantajlar nedeniyle,  dünyadaki gemi şirketleri için önemli birer merkez 

durumundadır.  Bunların yanında Bahama’lar ve Bermuda da gemi taşımacılığı 

açısından cazip avantajlar sunmaktadır.  

Ayrıca; vergi dışında başka nedenlerle de bireyler ve kurumlar vergi 

cennetlerinde yatırım yapmaktadırlar.  Ayrıca zayıf ekonomisi olan ve yeterince 

gelişmemiş bankacılık sistemine sahip olan ülkelerde yaşayan varlıklı bireyler ile 

işletmeler de ulusal para birimi değerinin iniş ve çıkışları ile bankalarla olan 

ilişkilerinde ekonomik koşullardan kaynaklanan yaşayacakları sorunlar nedeniyle 

varlıklarını yurt dışında tutmak istemektedirler . Bu aynı zamanda onlara kambiyo 

kontrollerine tabi olmama olanağı sağlamaktadır.  

4. 2. Vergi cennetlerinin Diğer kullanılma amaçları 

 Faiz tavanları ve munzam karşılıklar gibi yasal zorunluluklardan 

kurtulmak  

 Kambiyo kontrolü ve döviz kısıtlamalarından kurtulmak,  
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 Yatırımcının kişisel güvenliği için kimliğini gizli tutmak amacıyla 

 Muhtemel kamulaştırma ya da millileştirme,  ihtilal,  savaş ya da 

politik belirsizliğin neden olabileceği tehlikelere karşı korunmak amacıyla,  

 Vergi yükünün genel olarak azaltılması,  

 Kazancın vergi cenneti ülkelerde toplanıp, vergiye tabi olmadığı 

herhangi bir ülkede faaliyette bulunan ana kuruma(merkez) vergilendirilmeksizin 

transfer edilmesi,  

 Vergi matrahını azaltmak için vergi cennetlerinde yerleşik şirketlerin 

iştirak ve şubelerden faiz,  hizmet ve AR-GE faturaları karşılığında gelir elde edilmesi,  

4. 3.  Bireysel nedenlerle kullanılma nedenleri  

 İkametgâhın bulunduğu ülkede yüksek oranlı veraset ve intikal vergisi 

oranlarından kaçınmak 

 Boşanmak isteyen varlıklı kişilerin mal varlıklarını eski eşlerinden 

korumak amacıyla servetlerini gizlemek istemeleri 

 Emeklilik öncesinde gelirin vergi cenneti ülkede biriktirilmesi isteği 

Alacaklılardan,  iş ortaklıklarından veya aile bireylerinden gizlenme isteği26 

5. VERGİ CENNETLERİNİN DİĞER ÖZELLİKLERİ 

OECD Vergi Komitesinin 1998 yılında hazırladığı rapora göre,  bir ülkenin 

vergi cenneti olduğunu belirleyen dört önemli faktör bulunmaktadır. 27 

5. 1.    Hiç Vergi Olmaması veya Sadece Nominal Vergileme Yapılması 

Herhangi bir ülkenin,  vergi cenneti kapsamında değerlendirilebilmesi için,  

ülkede gerçekleştirilen ekonomik aktivitelerin düşük oranda vergilendirilmesi veya hiç 

                                                 
26 SAMUELSEN Robert J.,   “Tax  Havens for One and All”,  Newsweek,   2 Nisan 2002 
27 OECD Report on Tax Havens,   (Canadian Tax Foundation,   Erişim:02.04.2005).    
http://www.ctf.ca/ctfpubs/cth/980607.htm 
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vergilendirilmemesi,  diğer ülkelerin vergi sistemlerinde yer alan gelir,  harcama ve 

servetler üzerinden alınan vergilerin söz konusu ülke mevzuatında bulunmaması 

bulunduğu halde uygulanmaması ya da önemsiz düzeyde kalması halinde ülkenin vergi 

cenneti olma kriterlerinden ilkini taşıdığı kabul edilmektedir.  Söz konusu ülkenin vergi 

mükelleflerince bu şekilde algılanıyor olması da tamamlayıcı bir unsur olarak 

görülmektedir.28 Herhangi bir ülkede bu kriterlerin bir arada bulunması söz konusu 

ülkenin bir vergi cenneti olduğunu belirleme yolunda ilk başlangıç noktasını 

oluşturmaktadır.  

5. 2. Vergi İstihbaratından Diğer Ülkelerin Yararlandırılmaması 

Genellikle vergi cennetinin avantajlarından yararlanan ve bir başka ülkede 

ikamet eden kişiler hakkında diğer ilgili ülkelerle bilgi değişiminde bulunulmaz Vergi 

cennetleri genellikle çok sıkı gizlilik esaslarıyla donatılmış yasal ve idari düzenlemelere 

sahiptir.  Bu nedenle diğer ülkelerin vergi otoriteleriyle bilgi değişimi yapmazlar.  

Bu şekilde, bir ülkenin vergi istihbaratından diğer ülkelerin 

yararlandırılmaması vergi cennetlerini,  kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi yasal 

olmayan faaliyetler için de elverişli hale getirilmiştir.  Öyle ki vergi cennetleri,  kara 

para aklama yöntemleri arasında hızla üst sıralara tırmanmaya devam etmektedir. 29 Bu 

suretle de vergi cennetleri yararlananlar açısından çok büyük avantajlar sağlamış 

olmaktadır.  

5. 3. Vergi Yasalarının Şeffaflıktan Yoksun Olmaları 

Bir vergi rejiminin şeffaf olarak nitelendirilebilmesi için iki temel şartı 

sağlaması gereklidir.  İlk şart,  vergi mükelleflerine uygulanacak hükümlerin ilk bakışta 

bile kolayca anlaşılabilecek şekilde açık ve net olması ve gerektiğinde mükelleflerin 

vergilemeden doğacak mağduriyetlerini önlemek amacıyla yasada yer alan hükümlerin 

vergi idaresine karşı ileri sürülebilecek şekilde net olarak ortaya konulmuş olmasıdır. 30 

                                                 
28 Niyazi CANGİR,   Vergide Rekabet ya da Vergi Politikalarının Değişen İşlevi – I,   Yaklaşım Dergisi,   Yıl 8,   
Sayı 91,   Temmuz 2001,   s.111. 
29 "Kara para Aklama Suçu ile Mücadele",   (Erişim: 08.01.2002). ht1p://www.kom.gov.1x/yayinlar/99kitaptr-
4.htm+vergi+cennetleri&hl=tr "OECD 
30 OECD Report on Tax Havens,   (Canadian Tax Foundation,   
<http://www.ctf.ca/ctfpubs/cth/980607.html> (02.04.2005). 
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İkinci şart ise vergi rejiminin ayrıntılarının gerektiğinde diğer ülkelerin vergi idarelerine 

açık olmasıdır.  Bu sayede vergilendirme konusunda birden fazla ülkeyi ilgilendiren 

herhangi bir durum söz konusu olduğunda,  vergi idareleri karşılıklı bilgi alış verişinde 

bulunabilmekte ve vergi rejimlerinden kaynaklanan sorunlar daha kolay çözüme 

kavuşturulabilmektedir.  Sistemin şeffaflıktan yoksun olması etkin bilgi değişimini de 

zorlaştırmaktadır.  

Vergi cenneti ülkelerde mükellefler ile vergi idaresi arasında vergi oranlan ya 

da matrah konusunda özel anlaşmalar yapılmasına imkân sağlayan idari ve yasal 

düzenlemelerin mevcut oluşu ve diğer ülkeler ile söz konusu ülkelerin vergi idareleri 

arasında bilgi değişiminin bulunmaması bu iki kriterin açıkça ihlal edildiğini 

göstermektedir. Vergi cenneti ülkelerde,  vergi sisteminin şeffaf olmaması altyapı 

eksikliğinden kaynaklanabileceği gibi,  bazı ülkelerde sırdaş hesap benzeri uygulamalar 

yolu ile sistemin şeffaf olmaması kasten sağlanmakta,  bu suretle de bu tür ülkelerin 

önemli gelir kaynaklan arasında yer alan kara para aklama faaliyetleri ile vergi 

kaçakçılığı kolaylaştırılmaktadır. 31 

5. 4.  Faaliyette Bulunulmaması 

Vergi cennetlerini belirleyen faktörlerin sonuncusu,  kişi ya da kurumların 

belirli bir düzeyde faaliyette bulunma zorunluluğunun olmamasıdır.  Aslî faaliyet vergi 

cenneti ülkelerde gerçekleşmez ve bu ülkeler de böyle bir talepte bulunmaz.  Bu 

nedenle,  buralarda faaliyette bulunuyor görünen kişi ya da kurumların,  vergi 

cennetlerindeki varlığı çoğunlukla bir bina veya daire,  bir masa,  bir telefon,  bir faks,  

bir bilgisayar ve bir sekreterden daha öteye geçmemektedir.  İşlemler sadece kâğıt 

üzerinde buralarda gerçekleşiyor gibi gösterilmektedir.  Kişi ya da kurumlar sadece 

vergi cennetlerinin sunduğu vergisel avantajlardan yararlanmak için söz konusu ülkelere 

gitmektedirler.  

 

                                                 
31 Yüksel KARACA,   Zararlı Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri: OECD Bünyesindeki Çalışmalar Ne Aşamada? 
Vergi Dünyası,   (Sayı 238,   Haziran 2001),   s.94. 
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1. KARAPARA VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ  

1. 1 Kara Paranın Tanımı 

Kapitalist sistemde her şey alım ve satıma konu olabilmektedir, ayrıca ülkeler 

geleceklerini tehlikeye atacak, ekonomik istikrarsızlıklar yaratacak faaliyetlere de izin 

vermemekte ve bunun için bir takım önlemler almaktadır. Bu önlemler daha çok 

kısıtlama ve yasaklama şeklinde olmaktadır, ancak yasaklanan ve kısıtlanan bu mal ve 

hizmetler yine de birileri tarafından üretilir, pazarlanır ve önemli bir gelir elde edilir. 

İşte bu gelir, kısaca kara para’dır. 32 

Dünya’da ve Türkiye’de yasadışı yollardan büyük miktarda gelir ve varlıklar 

elde edilmektedir. Bu kazançların kaynağı başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere 

psikotrop ve patlayıcı madde kaçakçılığı, kadın ve çocuk ticareti, silah ve tarihi eser 

kaçakçılığı, dolandırıcılık hileli iflas gibi örgütlü suçlardır.  

Kara paranın uyuşturucu madde ticareti ile sınırlı olarak yapılan tanımı 29 

Kasım -1 Aralık 1994 tarihleri arasında yapılan Strazburg Konferansı’nda genişletilerek 

“Her türlü kriminal aktivitelerden elde edilen kazanç” olarak açıklanmıştır.  

Ülkeler kendi hukuk sistemlerine ekonomik ve sosyal durumlarına göre kara 

parayı tanımlamışlardır. Örneğin en geniş tanımın yapıldığı Hollanda ve Danimarka’da 

her türlü suçtan elde edilen kazançlar kara para kapsamına dâhil edilirken, diğer bazı 

FATF üyesi ülkelerde durum ise şöyle olmaktadır: 

 “İspanya ve Portekiz’de uyuşturucu kaçakçılığı gelirleri, İsviçre’de bir yıl 

hürriyeti bağlayıcı suçlardan elde edilen kazançlar, Almanya’da uyuşturucudan ve en az 

bir yıl hürriyeti bağlayıcı suçlardan elde edilen gelirler İtalya’da uyuşturucu, soygun, 

gasp fidye için adam kaçırma suçlarından sağlanan kazanç; Norveç ‘ta zimmet, 

hırsızlık, soygun, emniyeti suiistimal suçlarından sağlanan para; Belçika’da silah 

kaçakçılığı vergi kaçakçılığı, kadın ticareti, fuhuş ve örgütlü suçlardan kazanılan gelir; 

İngiltere’de uyuşturucu ve terörden elde edilen kazanç; Yunanistan’da uyuşturucu, silah 

                                                 
32 ALSANCAK,   Sedat ,  ”Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanuna ilişkin bir yaklaşım” 
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kaçakçılığı kadın ticareti, soygun, şantaj, fidye, tarihi eser kaçakçılığı, gemi çalınması, 

yüksek meblağlı hırsızlık, zimmet ve dolandırıcılık kaynaklı gelirler”33 

Kara para kavramının kaynağını oluşturan yasadışı fiilin yapıldığı an itibariyle 

iki farklı gruba ayrılabilmektedir: Pens’e tarafından yapılan kara para ayırımında; 

“birinci tür Kara paranın yasadışı yollardan kazanılmış olması nedeniyle, başlangıçtan 

itibaren kara niteliğine sahip olduğu, ikinci tür kara paranın ise yasalara uygun olarak 

kazanıldığı halde sonradan kara niteliğini kazandığı ifade edilmiştir.” 

Kazanılma anından itibaren kara para olarak nitelendirilen birinci grup kara 

paraya, uyuşturucu madde kaçakçılığından veya silah kaçakçılığından kazanılan paralar 

örnek olarak gösterilebilir. Çünkü söz konusu kazanç; yasadışı yollardan elde edilmiş 

olup, hiçbir şekilde meşruiyet kazanmamıştır. Ancak, tamamen yasalara uygun olarak 

kazanılan paranın, bu kazanç nedeniyle ödenmesi gereken verginin kaçırılması amacıyla 

saklanması halinde, kazanılma anında kara para niteliğinde olmayan kazancın, sonradan 

kara para niteliğine dönüşmesi söz konusu olmaktadır. Vergi kaçakçılığı nedeniyle elde 

edilen kazanç, ikinci grup kara paraya örnek oluşturmaktadır. 34 

1. 2 Kara Paranın Kaynakları 

Kara para kanunların suç saydığı fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen gelir 

ve varlıklar olarak tanımlanmıştı, yani kanunun suç saydığı fiiller kara paranın 

kaynağını oluşturur. Fakat bazı ülkelerde her türlü suç sayılan fiillerden elde edilen gelir 

kara para olarak kabul edilirken, bazıları sadece belirli suçlar haricindeki suç sayılan 

fiillerden elde edilen gelirleri kara para saymıştır. Kara para kapsamında yer alan suçlar 

haricindeki suç sayılan fiillerden elde edilen gelirlere de gri para denilmektedir. 35 

1. 3. Dünya’da ve Türkiye’de Kara Para Miktarı 

Dünya’da ve Türkiye’de dolaşan kara para miktarını tespit etmek mümkün 

değildir. Çünkü kara para, suç sayılan fiillerden elde edilmekte ve bu gelirleri elde eden 

                                                 
33 UYANIK,   Cahit,  ”32 kısım tekmili Birden Kara paranın Macerası”,  Ekonomi Dergisi,   Sayı: 3 Aralık 1996,  
s21 
34 ÖZSUCA,   Hatice Banu,   Avrupa Topluluk Hukukunda Bankaların Kara Paranın Aklanması için Kötüye 
Kullanılmaktan Korunması,   A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,   Ankara 1993,  s5. 
35 AKAR,   Yıldırım,   Kara Paranın Aklanması,   Sermaye Piyasası Kurulu,   Yayın no:90,  Eylül 1997,  s11 
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kişilerin para ve hapis cezalarına çarptırılması söz konusudur. Bu nedenle, bu gelirler ya 

gizlenmekte yâda yasal görüntü kazandırılmaktadır. Bu nedenle kara paranın miktarını 

doğru tespit etmek imkânsızdır.  

Dünya’da dolaşan kara para günümüzde korkunç denebilecek boyutlara 

ulaşmış bulunmaktadır. Dünya üzerinde dolaştığı varsayılan kara para Wall Street 

Jurnal Gazetesine göre bir trilyon ABD dolarıdır. Yine” kara paranın korkunç boyutu 

2020 yılında önlem alınmazsa ABD de başkanını mafya seçtirecek ”bile dedirtmiştir.  

Amerika Senatosunda kara para konusunda çalışmalar yapan bir senatöre göre 

dünyada her yıl bir trilyon dolar arasında kara para aklanmaktadır.  Bu sadece aklanan 

para miktarıdır. Kazanılan ve aklama sürecine sokulmayan kara paranın miktarı tahmin 

bile edilememektedir.  Amerikan Merkez Bankasına FED göre, ABD Bankalarının net 

aktifleri 4, 2 trilyon dolar civarındadır. Öyleyse her yıl resmi ve kayıtlı sektöre giren 

paranın %10 u kadardır. Dünya’da iyimser tahminlerle aklanan 500 milyar dolar kara 

para neredeyse ABD savunma bütçesine eşit Ayrıca bu rakam, tüm Batılı ülkelerin bir 

yıllık petrol alımlarını da karşılayacak boyuttadır. Korkunç boyutlara ulaşan kara 

paranın yarısı uyuşturucu ve psikotrop maddelerin alım-satımından, arta kalan kadın 

ticareti, kumar, organ ve silah kaçakçılığı ve diğer yollardan elde edilmektedir. 36 

Bir ülkede kara para miktarı çeşitli nedenlere göre değişmektedir. Dünya‘da 

yaklaşık bir trilyon kara paranın miktarı çeşitli nedenler göre değişmektedir. Kara para 

ülkede suç sayılan fiillerden elde edilmekte veya aklanmak üzere başka ülkelerden 

gelmekte yâda aklanmak üzere başka ülkelere gitmektedir. Bu nedenlerle ülkedeki kara 

paranın miktarı değişmektedir.  

Dünya’da dolaşan kara paranın miktarı yaklaşık bir trilyon kara paranın 50 

milyar doları Türkiye’de dolaşmaktadır. Enis Berberoğlu’nun bir makalesinde 

uzmanlar, ”Türkiye’de bir mali yılda 50 milyar dolar kara para trafiği yaşandığı 

görüşünde,  Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Dr. Mustafa Tören Yücel’in ortaya 

attığı bu rakama Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu Başkanı Mehmet 

Elkatmış’ta katılmaktadır. Kara para rakamı bütçeden fazla uyarısı yapılmaktadır. .  

                                                 
36 UYANIK,  Cahit,  a.g.,  s.18 
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Demek ki bu ülkenin ekonomisinde dolaşan kara para miktarı elli milyar dolar,  aklama 

komisyonunu yüzde otuz kabul edilirse,  “kara para aklayan baronların yıllık geliri on 

beş milyar dolayı aşmaktadır”.37 denilmektedir.   

Yukarıda verilen rakamlar tamamen tahmindir.  Elde edilen kara paranın hepsi 

aklanamadığına veya aklanmadığına göre mevcut kara paranın miktarını belirlememiz 

imkânsızlaşmaktadır.   

Tablo 1:Kayıt Dışı GSYİH/Kayıtlı GSYİH Oranı Tahmini(%) 

Ülke 1980 1990 1994 

ABD 5. 0 6. 9 9. 4 

Almanya 10. 8 11. 7 13. 1 

Avusturya 3. 0 5. 1 6. 8 

Belçika 16. 4 19. 6 21. 4 

Fransa 6. 9 9. 4 14. 3 

Hollanda 9. 1 12. 9 13. 6 

İngiltere 8. 4 10. 2 12. 4 

İspanya - 21. 0 22. 3 

İsviçre 6. 5 6. 9 6. 6 

İtalya 16. 7 23. 4 25. 8 

Türkiye 36. 7 48. 1 65. 2 

Kaynak:Tüm diğer ülkeler için SCHENEİDER(1997), Türkiye için ilgili(1999) 

 

                                                 
37 BERBEROĞLU,   Enis,   “Kara para Baronları”,   Hürriyet Gazetesi,   27.10.1998,   s.12 
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1. 4. Kara para ile Kayıt dışı Ekonomi Arasındaki Farklar 

Kara para ile kayıt dışı ekonomi birbirinden farklı kavramlardır.  Fakat 

günümüzde bu iki kavram sürekli olarak karıştırılmaktadır.  Kaynakların içerikleri,  

sebepleri ve mücadele teknikleri ile farklı olan ve sonuç itibariyle de çok farklı sonuçlar 

doğuran bu iki kavramın karıştırılmaması ve bu iki kavramın aynı anlamda ifade 

edilmesi,  mücadelesini zorlaştırmakla birlikte,  etkisiz kalınmasına da neden 

olmaktadır.  Bu iki kavramın anlaşılması için öncelikle tanımlarını ortaya koymaya 

çalışılmaktadır: 

Ali Rıza Kardüz,  Sabah Gazetesinde yayınlanan bir makalesinde kara parayı; 

“normal olmayan işlerden uyuşturucu kaçakçılığından,  silah kaçakçılığından,  

soygundan,  vurgundan,  rüşvetten kaynaklanan paradır”38 şeklinde tanımlamıştır.  

Yukarıda kara parayı kanunların suç saydığı faaliyetler sonucunda elde edilen her türlü 

gelir ve varlıklar olarak tanımlamıştık.  Tanımlardan da anlaşılacağı üzere kara paranın 

kaynağını uyuşturucu ve uyarıcı madde ile silah kaçakçılığı,  kadın ve çocuk ticareti 

gibi kanunların suç saydığı faaliyetler oluşturmaktadır.   

Kayıt dışı ekonomi hakkında çok çeşitli tanımlara rastlamaktayız.  Ali Rıza 

Kardüz,  aynı makalesinde kayıt dışı ekonomiyi; “normal ticari sınaî işlemlerden parasal 

işlemlerden elde edilen,  fakat vergi ödememek için kayda geçirilmeyen,  vergisi 

ödemeyen paradır.”39 Osman Altuğ’a göre; kayıt dışı ekonomi “ya hiçbir belgeye 

bağlanmayarak ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik 

olayın devletten ve işletme ile ilgili öteki kişilerden tamamen ya da kısmen gizlenerek 

kayıtlı ekonominin dışına taşınmasıdır.”40 Selami Şengül,  kayıt dışı ekonomiye 

“vergilenmemiş kazanç” 41 demektedir.  Vergi ve diğer yasalarda vergi dışı bırakılmış 

kazancı da bu kapsama dâhil etmektedir.   

                                                 
38 KARDÜZ,   Ali Rıza “Kayıt dışı Para” Banka Sistemine Sokulunca,   “Kara para” Sorunu Biter”,    Sabah 
Gazetesi,   20.09.1997,   s.9 
39 KARDÜZ,  Ali Rıza,  a.g.m.,  s.9 
40 ALTUĞ,  Osman,  Kayıt dışı Ekonomi ,  Cem Ofset Matbaacılık Sanayi A.Ş.,  İstanbul Mart 1994,  s.5 
41 ŞENGÜL,  Selami, Bir Hurafe Kayıt dışı Ekonomi,  İmaj Yayınevi, Ankara,  Ekim 1997, s.2 
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Türmen Derdiyok ise kayıt dışı ekonomiyi “bilinen istatistik yöntemlerine göre 

tahmin edilemeyen ve gayri safi milli hâsıla hesaplarını elde etmede kullanılamayan 

gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü”42dür,  şeklinde tanımlamıştır.   

Yukarıda tanımlara baktığımızda kayıt dışı ekonomiyi yasal fakat kayda 

alınmamış faaliyetler oluşturmakta,  kara parayı yasa dışı faaliyetler oluşturmaktadır. 

Ekonomi bir bütün olarak ele alındığında,  ekonomik faaliyetlerin toplam hacmi kayıt 

dışı ekonomik faaliyetlerin toplamından oluşmaktadır.  Kayıt dışı ekonomi büyüdükçe 

kayıtlı ekonomi,  kayıtlı ekonomi büyüdükçe de kayıt dışı ekonomi küçülmektedir.  

Ancak toplam ekonomik faaliyet hacmi içinde yaşadığı yollardan sağlanan kaynaklarda 

mevcuttur.  Kara para denen bu kaynaklar hem kayıt dışı ekonomi içinde hem de kayıtlı 

ekonomi içinde yer almaktadır.  Bu kapsamda kara para ile kayıt dışı ekonomi 

arasındaki farkları şöyle sıralanabilmektedir:  

 Kayıt dışı ekonomik büyüklüklerin kaynağı nitelik olarak yasal 

faaliyetlerden oluştuğu halde,  kara para denen ekonomik büyüklüklerin ise kaynağı 

tamamen suç sayılan ve gizlenen fiillerden oluşmaktadır.  

 Kayıt dışı ekonomiyi gerçekleştirenlerin tespiti halinde ilgililer sadece 

vergi cezalarıyla cezalandırılmalarına rağmen,   kara parayı elde edenlerin tespitinde ise 

vergi cezalarından ayrı olarak ihlal ettikleri kanunlarda sayılan hapis ve para cezalarıyla 

cezalandırılmaktadır.   

 Kayıt dışı ekonomide işlemlerin tamamı herhangi bir resmi kayda tabi 

tutulmamakta ve kanuni belgelerle belgelendirilmektedir.  Elde edilen kara paralar ise 

kayıt dışı ekonomilerin aksine kaynağını gizlemek amacıyla farklı ekonomik işlemlere 

tabi tutulmakta,  değişik alanlarda resmi kayıtlara sokulmakta ve kanuni belgelerle 

belgendirilmemektedir, örneğin bu parayla gayrimenkul,  araba,  fabrika,  banka satın 

alınmakta ve bu işlemler resmi belge ile resmi kayıtlara intikal ettirilmektedir.  Sadece 

aklanmasına ihtiyaç duyulmayan kara paralar herhangi bir kayda tabi tutulmadan 

harcanabilmektedir.  

                                                 
42 DERDİYOK,  Türkmen “Türkiye’nin Kayıt dışı Ekonomisinin Tahmini ”,  Türkiye İktisat Dergisi,  sayı:14,  s.54 



32 
 

 Ekonomik işlemlerini kayıt dışında tutanların amacı,  vergi ve diğer 

sosyal güvenlik ödemelerinden kaçınmak olduğu halde,  kara para elde edenlerin amacı 

ise aklanması için bu parayı ekonomik sisteme sokmaktır.  Kara paracılar aklanma 

işlemlerinden doğan vergi ve sosyal güvenlik işlemlerini sevinerek karşılamaktadırlar.   

 Devletin kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik mücadeledeki 

amacı gerçekleşin tüm ekonomik işlemleri kayıt altına alıp toplanması gereken vergi ve 

benzeri yükümlülüklerin tespiti olmasına rağmen kara para ekonomisine yönelik 

mücadeledeki amaç ise bu faaliyetlerin tamamını ortadan kaldırmak ve tekrarını 

önlemektir.   

 Kayıt dışı ekonomiyi engellemek özellikle vergi dairelerinin görevidir.  

Kayıt dışı ekonominin büyümesi genelde vergi idarelerinin yetersizliğinden ve 

ehliyetsizliğinden kaynaklanmaktadır.  Kara paranın engellenmesinden iç ve dış adalet 

ve güvenlik birimleri sorumludur.  Kara paranın büyümesinin bir nedeni de bu 

birimlerin yetersiz oluşudur.  

 Kayıt dışı ekonomi genellikle bireysel tercihler sonucu oluştuğu halde,  

kara para özellikle örgütlü faaliyetler sonucu elde edilmektedir.   

 Kayıt dışında bırakılan ekonomik büyüklükler milli gelir 

hesaplanmalarında dikkate alınması gereken faaliyetler olduğu halde,  kara para elde 

etmek amacıyla gerçekleştirilen iş ve üretimle milli gelir hesaplamalarına konu 

faaliyetler değildir.43 

1. 5. Kara para ve Örgütlü Suç 

1970’li yılların başında Batı ülkelerinde yeni bir suç türü ortaya çıkmıştır.  Suç 

kovuşturmasıyla yetkili makamlar o zamana kadar anlamı ve kapsamı tam olarak teşhis 

edilemeyen bu suç türüyle nasıl mücadele edileceğini araştırmaya başlamışlardır.   

Bu suçluluğun failleri suç işleme yöntemlerini sürekli olarak geliştirmekte ve 

böylece bu konudaki kovuşturmalardan rahatlıkla kurtulabilmektedirler.  Çok gelişmiş 

                                                 
43 GÜMÜŞKAYA, Hayrettin,    “Kara para Kavramı ve Kayıt dışı Ekonomi İlişkisi”,  Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı:115,  Nisan 1998,  s.68–69. 
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bir profesyonellik ve ticarileştirme yoluyla işlenen bu suçlar organize suçluluk olarak 

adlandırılmaktadır.  Bu tür suçların işlenmesine katılanlar yasal bir görüntü arkasında 

serbest piyasa ekonomisinin imkânlarından yasalara uygun davranan iş adamları gibi 

yararlanabilmektedirler.  Hemen belirtmek gerekir ki söz konusu suçların failleri yaşa 

dışı faaliyetlerinin toplum dışında kalarak değil aksine yasal bir görüntünün 

korunmasında hatta bazen toplumun bir kısım tabakalarının desteğiyle 

sürdürmektedirler.  44 

Organize suç örgütlerinin faaliyetleri yasa dışı mal ve hizmet temin etmek 

amacıyla önemli derecede bir işbirliği ve organizasyona gidilmesini gerektirmektedir.  

Ticarete ve eğlence ürünlerine olan talebin global hale gelmesi organize suç örgütlerini 

ulusal faaliyetlerden uluslararası faaliyetlere yöneltmiştir.  Tabii ki tüm organize suç 

örgütleri uluslararası faaliyette bulunmaktadırlar.  Fakat yerel global ve uluslararası 

suçlarda da büyük bir artış görülmektedir.  Yasa dışı mal ve hizmetlerin temin edilmesi 

artık sadece ulusal sınırlarla sınırlı kalmamaktadır.  Suçlular ve suç örgütleri hem pazar 

fırsatlarını kaçırmamak hem de kendilerinin yakalanma riskini azaltmak amacıyla sınır 

ötesi faaliyetlere yönelmektedirler.  Diğer taraftan da nüfuz edebilecekleri hassas 

noktaları da bulabilmektedirler.  Bu organizasyonlar pek çok açıdan uluslararası 

şirketlerle benzerlik gösterirler ve tıpkı bu tür şirketler gibi bunlarda yapı güç,  boyut,  

coğrafi dizin kapsam ve işlem farklılığı itibariyle değişiklik göstermektedirler.   

Bir diğer önemli unsur ise yolsuzluk ve şiddete başvurulmasıdır.  Yolsuzluk 

suç örgütlerinin cezalandırılmaksızın faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilmeleri için 

uygun ortam yaratmaktadır.  Suç örgütleri sadece yasadışı malları değil yasal ürünleri 

de çalarlar.  Bu oranları yasal işletmelerden ayıran bir özelliktir.  45 

Organize suçluluk kavramının bir tanımı yapılmaya çalışılmıştır.  Ancak bu 

konuda bütün uzmanların hem fikir olduğu ortak bir tanım üzerinde bu güne kadar tam 

bir anlaşma sağlanamamıştır.  Fakat örgütlü suçlarla mücadele eden uluslar arası 

                                                 
44 SÜZÜER,  Adem,   “Organize Suçluluk Kavramı ve Batı Ülkelerinde Bu suçlulukla Mücadele ile İlgili 
Gelişmeler”,  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları, Cilt: 9,  sayı: 1–3,  s.261–262. 
45 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ,   “Dünyanın Muhtelif Bölgelerinde Milletlerarası Organize 
Suçların Teşkil Ettiği Sorunlar ve Tehlikeler ,  ”konferans Notları,  21–23 Kasım 1994, Napoli. 
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kuruluşlar tarafından uluslar arası literatürde genel kabul görmüş zorunlu ve ihtiyarı 

ölçütler belirlenmiştir.  Bu ölçütler şöyledir: 

a) Zorunlu Ölçütler:  

 Üç veya daha fazla kişinin işbirliği,   

 Uzun bir süreyi kapsaması,   

 Ciddi suçları işlemekten hükümlü ve zanlı olması,   

b) İhtiyari Ölçütler:  

 Her katılanın belli bir görevi veya rolü olması,   

 Bir tür dâhili disiplin veya kontrolün olması,   

 Yıldırmayı sağlayıcı şiddet veya diğer uygun vasıtalara başvurulması,   

 Siyaset,  medya kamu yönetimi,  kolluk,  adalet veya ekonomi 

üzerinde yolsuzluk veya diğer vasıtalara etki icrası,   

 Ticari veya işletme benzeri örgütler kullanılması,   

 Kara parayla iştigal edilmesi,   

 Uluslar arası düzeyde çalışılması46 

Her Ülkede organize suçluluk bazı yapısal farklılıklar gösterebilir. Örneğin 

İtalya ve Amerika’daki47 mafya tipi organize suçluluk, aynı biçimde Almanya‘da ortaya 

çıkmaktadır. Organize suçluluğun en belirgin özelliği, bu suçluluk türünün 

yasadışçılığının açık bir biçimde görülmez oluşudur. Bu görülmezlik suç örgütlerinin 

genellikle yasal bir görüntü içinde faaliyet göstermesinden kaynaklanmaktadır. 

Gerçekten organize suçluluğun fiillerinde kullanılan en önemli araç maskeleme, 

                                                 
46 KAÇAR,  Hamza ,   “Organize suç örgütleri nedir?” “Çıkar Amaçlı Örgütlü Suçlarla Mücadele Kanunu 
Tasarısında ,  ” Neler öngörülmektedir? Yaklaşım Dergisi,  Sayı:80, Ağustos 1999, s.95–102 
47 SÖZÜER .Âdem ,  a.g.,  s261–262 
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kamuflaj yöntemi olup yasal girişimciliğin imkânlarından yararlanarak suçlardan elde 

edilen kazançlar meşru kanallara akıtılmakta ve böylece bu suçluluğun yasadışı 

yönünden keşfedilmesi zorlaşmaktadır.  

Organize suçluluğun tespit ve teşhis edilememesinin diğer bir nedeni , bu 

organizasyonların iç bünyesine müdahale ve sızılmayı önleyen ve çok işleyen savunma, 

engelleme, sızdırmazlık mekanizmalarına sahip olmalarıdır.  

1. 6. Organize Suç örgütlerinin faaliyetleri 

 Uyuşturucu madde,  silah, tarihi eser ve altın kaçakçılığı,  

 Kıymetli evrak sahtekârlığı,  

 Karapara aklama,  

 Sübvansiyon,  sermaye yatırımı,  ihale ve kredi dolandırıcılığı,  

 Ödeme araçlarının kötüye kullanımı ve sahtekarlığı,  

 Sahte para basmak,  

 Sigorta şirketleri aleyhindeki dolandırıcılıklar,  

 Deri ve organ kaçakçılığı,  

 Yasadışı teknoloji transferi,  

 Fuhuş ve terörizm,  

 Yasadışı şans oyunları,  

 Değerli maden ve nükleer madde kaçakçılığı,  

 Araç hırsızlığı ve kaçakçılığı,  

 Koruma karşılığı haraç alma ve iş adamlarının kaçırılması,  
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Bu suçlar karaparamn elde edildiği suç türleridir.  Buradan da anlaşılacağı 

üzere karapara örgütlü faaliyetlerden elde edilmektedir.  Yukarıda saymış olduğumuz 

suçları işleyen ve Dünya'da faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin en önemlileri de 

şunlardır.  

 İtalyan Mafyası ( Cosa Nostra),  

 Rus Organize Suç Örgütleri (Rus,  Gürcü Çeçen ve Azeri Mafyaları),  

 Çinli Çeteler (14K,  Wo On Lok,  Dai Hoon Çeteleri),  

 Japon Jakuza Örgütü (Yamaguchi- gumi,  İnagawa-kai,  Sumiyoshi- 

kai),  

 Kolombiyalı Karteller (Carlos Ledher,  Medellin ve Ochoas'lar),  

 Nijeryalı Suç Örgütleri,  

 Diğer Suç Örgütleri (Türk,  Amerikan ve Dominik Mafyası ile Jamaikalı 

Posses) dir. 48 

2. KARAPARA AKLAMA 

2. 1 Kara para Aklama tanımı 

 Kara Para Aklama, Dünya’nın 1980’den sonra tanıştığı yepyeni bir 

suç türüdür. Bilgisayar haberleşme ve finansal işlemler yapabilme teknolojisinin 

gelişmesiyle birlikte liberal ekonomi rüzgârları, kara para aklama suçunun küçük-büyük 

bütün ekonomilere yayılıp bugünkü durumuna gelmesine neden olmuştur.  

 Yukarıda görüldüğü gibi mafya babası Al Japone içki kaçakçılığından 

elde ettiği gelirine yasal görüntü kazandırmak istemiştir.  O halde kanunların suç 

saydığı fiillerin işlenmesinden elde edilen gelire yasal,  kabul edilebilir bir gerekçe 

                                                 
48 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ,  a.g.k.,   
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kazandırılması gerekmektedir.  Yani kara paranın aklanması gerekmektedir. Aklamanın 

çeşitli tanımları yapılmıştır.  

 Gelişmiş yedi ülke tarafından kara para ve kara paranın aklanmasıyla 

mücadele etmek için kurulmuş olan Mali Eylem Görev Grubu (FATF) nun yapmış 

olduğu tanımlara göre: 

 Hukuki neticelerden kaçınmak için suç içinde yer alan bir kimseye 

yardım etmek,  bir malın kanunsuz kaynağım gizlemek veya değiştirmek veya o malın 

suçtan kaynaklandığını bilerek transfer etmek veya değiştirmektir.  

  Bir malın suçtan kaynaklandığını bilerek,  onun doğru tabiatı,  kayna-

ğını,  pozisyonunu,  tasarrufunu,  hareketini,  üzerindeki haklarını veya sahibini 

gizlemek veya değiştirmektir.  

   Bir malın suçtan kaynaklandığını veya suça iştirakten kaynaklandığı-

nı bilerek o malın elde edilmesi sahiplenmesi veya kullanılmasıdır49 

Kara paranın aklanması amacı ile mali sistemin kullanılmasının önlenmesine 

ilişkin Avrupa Birliği Konseyinin 91/308/EEC sayılı yönergesine göre kara paranın 

aklanması aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir.  

Bir iktisadi değerin suç sayılan bir faaliyetten ya da böyle bir faaliyete katılma 

eyleminden elde edildiğinin bilinmesine rağmen yasadışı kökenini gizleme ya da 

görünümünü değiştirme veya böyle bir faaliyetin gerçekleştirilmesine katılmış olan 

kişilere doğacak hukuksal sonuçlardan kurtulmaları için yardım etme amacıyla başka 

bir şekle dönüştürülmesi ya da transferidir.  

    Bir iktisadi değerin suç sayılan bir faaliyetten ya da böyle bir 

faaliyete katılma eyleminden elde edildiğinin bilinmesine rağmen gerçek niteliğinin,  

kaynağının,  yerinin,  bileşiminin,  yer değiştirilmesinin,  mülkiyetinin ya da üzerindeki 

öteki hakların gizlenmesi ve görünümlerinin değiştirilmesidir 

                                                 
49 T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,   
Kaçakçılık ve Sahtecilik Olayları Değerlendirmesi,   Evren Yayın,   Basım San. Tic. A.Ş.,   Nisan 1998,   s.63 
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   Bir iktisadi değerin suç sayılan bir faaliyetten ya da böyle bir faaliye-

te katılma eyleminden elde edildiğinin önceden bilinmesine rağmen iktisap edilmesi,  

zilyetliğinin kazanılması ya da kullanılmasıdır.  

   Yukarıda belirtilen eylemlerden herhangi birinin yapılması,  

yapılmasına ya da yardımcı fail olarak katılmaması,  yapılmasına teşebbüs edilmesi,  

yardımcı olunması,  azmettirilmesi,  kolaylık sağlanması,  yol gösterilmesi"50, kara 

paranın aklanması eylemi sayılmaktadır. Kara paranın aklanması; "yasadışı 

faaliyetlerden elde edilen gelire meşru görünüm kazandırarak kullanılabilir hale 

getirmek amacıyla,  kasıtlı olarak kaynağını ve sahibini gizleme fiillerinin maliki veya 

ikinci şahıslar tarafından yapılmasıdır"51 

Başka bir tanıma göre ise "kara paranın aklanması uyuşturucu madde ticareti 

gibi yasadışı faaliyetlerden sağlanan fonların gerçek kaynağının ve sahibinin gizlenmesi 

ve bu fonların kontrol altında tutularak çeşitli yöntemlerle yasal mali sistem içine 

sokulmasına yönelik bir süreç"52 olarak tanımlanmaktadır.  

 Aklama,  yasadışı yollardan kazanılan gelirin,  değerini mümkün olduğunca 

koruyacak,  yetkililerin dikkatini çekmeyecek ve kullanılabilirliğini artıracak şekilde 

(gizleyerek veya yasal gerekçe kazandırarak) başka varlıklara dönüştürülmesi işlemidir.  

Tüm bu tanımlar sonucu,  aklamanın olması için aşağıdaki unsurların 

gerektiğini söyleyebiliriz.  

     İşlenen suç sonucunda bir gelir elde edilmesi,  

     Bu gelirin elde eden kişinin beklenen gelirinden belirgin ölçüde fazla 

olması,  

     Gelirin kaynağındaki fiilin suç olması,  

                                                 
50 T.C.İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ,  
a.g.e.,  s.63 
51 ÜN,  Selma ,  60 soruda kara para ,  Mali Suçları Araştırma Kurulu ,  Çalışma Raporu ,  Ankara ,  Mart 1998,  
s.2. 
52 DE MİRÇELİK,  Adalet ,  Mali Piyasaların Kara paranın Aklanması Amacıyla Kullanımının Önlenmesine 
Yönelik Çalışmalar ve Türkiye’ye İlişkin Değerlendirmeler,  Araştırma Raporu ,  Sermaye Piyasası Kurulu ,  
Ankara ,  Mayıs 1993,  s.2. 
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     Gelirin kullanılabilirliğini artırmak ve değerini korumak için yasal görüntü 

kazandırılması veya gizlenmesi53 .  

Ancak,  bir ülkede kanunların suç olarak kabul ettiği,  buna karşın kara para ve 

kara paranın aklanması kapsamındaki suçlar haricinde bulunan bir suçtan elde edilen 

gelirin de sahibi tarafından aklanması söz konusu olabilir.  Burada fark,  bu kişiye ilk 

suça ek olarak kara para aklama suçundan da ayrıca suç isnat edilmemesidir.  Bu 

durumu bir örnekle açıklarsak; silah kaçakçılığından elde edilen gelirler Amerika'da 

kara para kapsamında tanımlanan suçlar arasında yer almakta iken,  Portekiz'de kara 

para kapsamında yer alan bir suç değildir,  ancak her iki ülkenin ceza kanunlarında da 

silah kaçakçılığı suç olarak yer almaktadır.  Bu durumda Portekiz'de silah kaçakçılı-

ğından gelir elde eden bir kişi söz konusu geliri (bu gelir Portekiz yasalarına göre kara 

para olarak tanımlanmadığı halde) rahatlıkla kullanamayacak,  aklama ihtiyacı 

duyacaktır.  Çünkü aksi takdirde gelirinin kaynağı ortaya çıkabilecek ve ceza 

kanunlarında silah kaçakçılığı için öngörülen cezalar o kişiye uygulanacaktır.  Ancak 

her iki ülkede silah kaçakçılığından elde edilen gelirin sahiplerince aklanması söz 

konusu olduğu halde,  yargılanmaları halinde,  Portekiz'de silah kaçakçılığı suçunu 

işleyen kişiye sadece silah kaçakçılığına ilişkin cezalar uygulanırken,  Amerika'da aynı 

suçu işleyen kişiye ise hem silah kaçakçılığından ceza kanunlarında yer alan cezalar,  

hem de kara para kanununda yer alan cezalar uygulanacaktır. 54 

2. 2. Karapara Aklama Türleri 

Karapara aklamanın unsurları yukarıdaki bölümde sayılmıştı.  Yukarıda sayılan 

unsurlardan en önemlisi suçtan elde edilen gelirin "kullanılabilirliğini artırmak ve 

değerini korumak için yasal gerekçe kazandırılması veya gizlenmesi" unsurudur.  Çoğu 

kez aklama sadece elde edilen gelire yasal gerekçe,  yasal kılıf kazandırma olarak 

değerlendirilmektedir.  Ancak aklama ikiye ayrılmaktadır: 

2. 2. 1. Yasal Gerekçe Kazandırma: Aklayıcı kullandığı yöntemlerle,  para-

nın yasal faaliyetlerden elde edildiğini aksi ispatlanmcaya kadar rahatlıkla iddia 

                                                 
53  AKAR,   Yıldırım,   a.g.a.,   s. 5. 
54 AKAR,   Yıldırım,   "Kara paranın Aklanması,   Tanım ve İktisadi Açıdan İnceleme",   
İktisat,   İşletme ve Finans Dergisi,   Yıl : 13,   Sayı : 145,   s.52. 
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edebilir.  Ne zamanki paranın suç kaynaklı olduğu ispatlanır,  o zaman iddia çürütülmüş 

ve karapara tespit edilmiş olur.  

2. 2. 2. Gizleme: Karapara bir inceleme sonucunda kaynağının yasal olmadığı 

ortaya çıkana kadar gizlenilinir.  Çünkü aksini iddia edecek herhangi bir işlem 

yapılmamıştır.  İnceleme başlatacak emare,  delil veya gösterge yoktur.  Ancak kuvvetli 

emarelerin varlığı halinde inceleme başlatılır.  Ayrıca yapılan inceleme neticesinde 

aklanan paraya veya karaparanın tümüne ulaşılması çok zordur,  hatta imkansız gibidir. 

Aslında her iki yöntemde de amaç,  dikkat çekmemektir.  Birincisi inceleme sırasında 

güvenli,  diğeri ise incelemenin başlatılmasını önlemek ve yetkili kişi,  kurum ve 

kuruluşların dikkatini çekmemek açısından daha güvenlidir.55                

2. 3. Karaparanın Aklanma Nedenleri 

Suç sayılan faaliyetlerden elde edilen gelir,  kaynağına göre değişmekle birlikte 

genellikle nakit halindedir ve sahiplerinin kısa süre de harcayamayacağı kadar fazladır.  

Bu nedenle,  suçtan elde edilen gelirin uzun vadede harcanabilmesi için 

Gelir değerini koruyacak,  

- İleride kaynağı sorulduğunda yasal faaliyetlerden elde edildiği iddia 

edilebilecek,  

- Veya yetkililerin dikkatini çekmeyecek (yani kaynağı sorulmayacak) 

şekilde gizlenmeli veya yasal gerekçe kazandırılmalıdır.  Bunun için  yeni varlığa 

dönüştürülmesi ve çeşitli işlemlere tabi tutulması gerekmektedir. 56 

Suç sayılan eylemlerden elde edilen nakit gelirin yasal otoritelerden 

gizlenilerek veya yasal,  kabul edilebilir bir görüntü kazandırılmadan kullanılması 

mümkün değildir.  Yoksa,  hapis ve para cezasıyla birlikte gelire nemalarıyla birlikte de 

el konulabilir.  Bu nedenle suç kaynaklı gelir; değerini korumak,  yasallık kazandırmak,  

gizlemek veya şeklini değiştirmek için aklanılınır.  

                                                 
55 AKAR ,  Yıldırım,  a.g.e.,  s.71 
56 AKAR,  Yıldırım,  a.g.e.,  s.5 
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2. 4.  Karapara Aklama Aşamaları 

Karaparamn aklanma süreci genel olarak üç aşamada gerçekleşmektedir: 

2. 4. 1. Yerleştirme (Plasement) Aşaması: Bu aşamaya plasman aşaması da 

denilmektedir.  Bu aşama suç sayılan fiillerden elde edilen paranın fiziki olarak 

dağıtımını içermektedir. 57 Yani yasadışı yollardan elde edilen kazancın fiziki olarak 

bankalara aktarıldığı aşamadır.  Bu aşamada amaç,  suçtan elde edilen geliri nakit 

şeklinden kurtarmaktır.Bu nedenle, karapara ya mali sistem içine sokulmaya 

çalışılacaktır ya da yurt dışına çıkarılacaktır.  Plasman(yerleştirme),  naktin bankalara 

veya diğer mali kurumlara yatırılması suretiyle yapılır.  Nakit para yabancı ülke mali 

kurumlarına yatırılmak üzere de sınır ötesine nakledilir ya da banka çeki veya havalesi 

ile ödeme yapılarak sanat eserleri,  uçak,  hassas aletler ve kıymetli taşlar gibi yeniden 

satışı yapılabilen değeri yüksek malların satın alınmasında kullanılır58 .  Kısaca,  bu 

aşamada suç kaynaklı gelirler 'ya bir mali kuruma yatırılmakta yada lüks veya kıymetli 

mallar satın alınmakta veyahut sınır ötesine nakledilmektedir.  

Bu aşama,  aklayıcılar için en zor,  yetkililer içinse en kolay aşamadır.  Ancak 

düşük bir ihtimal olmakla birlikte,  gelir nakit halinde değilse,  bu aşamaya gerek 

yoktur.  

2. 4. 2. Ayırma (Layering) Aşaması: Suç kaynaklı para mali sisteme girdikten 

sonra,  çok sayıda finansal işlemle dağıtılır.  Paranın kaynağının yasadışı olduğunu 

gizlemek amacıyla sıklık,  hacim ve karmaşıklık açısından yasal işlemlere benzeyen bir 

dizi mali işlem yapılmaktadır.  "Böylelikle aklayıcı,  yapılan karmaşık işlemlerle geliri 

elde edildiği kaynaktan fiziksel ve nedensel olarak uzaklaştırmakta iz sürmeyi imkansız 

olmasa bile oldukça zor hale getirmeyi amaçlamaktadır.  Daha önceki plasman 

aşamasında nakit halindeki gelirin biçimi değiştirildiğinden fonlar nakit dışı birçok 

şekle sokulabilir.  Bu aşamanın ne kadar süreceği; gelirin kullanımına olan ihtiyaç 

                                                 
57 SOMAY,   Bülent,   "Kara paranın Finans Sektörü Aracılığı ile Aklanması",   Uzman Gözüyle Bankacılık 
Dergisi,   Yıl: 3,   Sayı: 9,   Mart 1995,   s.72 
58 AYDEMİR,   Şinasi,   Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi,   Maliye Hesap Uzmanları Derneği,   Acar Matbaacılık,   
İstanbul,   Aralık 1995,   s. 12. 
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kadar,  ilk aşamanın başarısına da bağlıdır.  İlk aşamada kullanılan tekniklerden bazıları 

burada da kullanılır"59 

2. 4. 3.  Bütünleştirme (Integration) Aşaması: Bu aşama,  yasadışı gelirin 

ekonomiye tamamen entegre olması aşamasıdır.  Yasadışı yollardan elde edilen 

kazancın,  yasal yoldan elde edilmiş kazançtan farklı bir görünüme sahip olmadığı 

aşamadır.  Artık daha önceki iki aşama geçildiği için,  kara para meşruiyet(yasallık) 

kazanmıştır.  Normal faaliyetlerden elde edilmiş gelir görünümüne bürünmüştür.  Bu 

aşamada paranın,  kara olduğunun tespiti çok zordur.  Çünkü sayısız işlem neticesinde 

kara para ülke ekonomisine ve finansal sisteme girerek aklanmıştır.  Bu aşama,  paravan 

şirketler vasıtasıyla,  nakiti gerçek sahibine borç olarak verme ya da yabancı mali 

kurumlara yatırılmış parayı,  yerel borçlar için teminat olarak kullanma gibi bir dizi 

teknik içerebilir.  Bir başka yaygın teknik de satılan ya da satıldığı iddia edilen mallar 

için naylon fatura düzenlenmesidir60 

Bu aşamalar,  örnek bir olay ile daha kolay anlaşılabilir: 

Yerleştirme aşamasında,  uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralarla bir 

paravan şirket satın alınmış ve bu paravan şirket hesaplarındaki paralarla tanınmış 

aracılardan hisse senedi alınmıştır.  Ayırma aşamasında alınıp satılmış ve çok geniş bir 

portföy oluşturulmuştur.  Daha sonra hisselerin ilk alındığı ülkede bu hisseler tekrar 

satılmıştır.  Bütünleştirme aşamasında ise,  satışlardan elde edilen kârlar vergi cenneti 

adalardaki yasal mali kurumlara aktarılmış ve şişeleme fabrikaları,  lüks yat ve gemi 

pazarlama şirketlerine yatırım yapılmıştır.61  

                                                 
59 T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,   
Uyuşturucu Madde Olayları Genel Değerlendirmesi,   Evren Yayın Basım Dağıtım A.Ş. Ankara,   Mart 1998,   s.74. 
 
60 AYDEMİR,  Şinasi ,  a.g.e.,  s13 
61 T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,   
Kaçakçılık ve Sahtecilik Olayları Değerlendirmesi,   Evren Yayın Basım San A.Ş.,   Ankara,   Nisan 1998,   .s.64. 
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2. 5. Kara para Aklama Yöntemleri 

Kara paracılar ellerindeki suç kaynaklı parayı çok çeşitli ve karmaşık 

yöntemlerle aklamaktadırlar.  Fakat kullanılan yöntemler genellikle aşağıdakiler olup 

bunları açıklanmaya çalışılmıştır.  

2. 5. 1.  Parçalama (Smurfing) 

Kara parayla ilgili yasal düzenlemeler yapan ülkelerde,  belli bir miktarın 

üzerindeki nakit muamelelerin nakit işlem bildirim formu doldurularak ilgili birimlere 

bildirilmesi zorunludur.  Bu bildirimlerde müşterinin kimliğinin de tespit edilip ilgililere 

bildirilmesi zorunludur.  Bildirim limitinin üzerindeki büyük miktarlı paranın işleme 

tabi tutulması halinde hem dikkat çekecektir,  hem de ilgili birimlere bildirilecektir.  Bu 

ise kara para aklayıcısı için çok büyük risk oluşturmaktadır. .  Bu nedenle dikkat 

çekmemek ve bildirim zorunluluğundan kurtulmak için para bildirim limitine yakın 

veya bu limitten daha da küçük miktarlara bölünür ve birçok kişi tarafından farklı 

bankaların farklı şubelerinde işleme tabi tutulur.  Örneğin,  "bu limit Amerika'da 10. 

000 $ dır.  Bildirim yükümlülüğüne tabi olmamak için,  para 9. 000 $ gibi limite yakın 

miktarlara bölünür ve birçok kişi farklı bankaların farklı şubelerine bu parayı yatırır.  

Emek-yoğun bir yöntemdir.  Bir kişi bir günde on bankaya 9. 000 $ para yatırırsa,  

günde 90. 000 $,  beş günde 450. 000 $, bu işlemi 10 kişi yaparsa 4, 5 milyon $ eder.  

Ancak burada banka personeli,  farklı kişilerin aynı amaçla bu işlemi yaptığını fark 

ederse,  şüpheli işlem bildiriminde bulunabilir.  Para sisteme girdikten sonra plasman 

aşaması tamamlanmış olur ve yukarıda bahsettiğimiz ayrıştırma işlemleri kolaylıkla 

yapılabilir"62 

2. 5. 2.  Nakit Kaçakçılığı (Currency Smuggling) 

Bu yöntemde nakit haldeki kara para 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 imkânlardan faydalanarak,  nakit parayı banka hesabına yatırıp,  suç 
                                                 
62 AKAR,  Yıldırım,  a.g.e.,  s.71–72 
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kaynaklı paraya kanuni bir kaynak görüntüsü kazandırmış olur.  Kasım 1991'de 

Kennedy Havaalanında yakalanan bir Ganalı kadının üzerinde ve vücudunun çeşitli 

yerlerinde "balonlama" metoduyla gizlenmiş olan 53. 000 dolar yakalanmıştır.  Bu olay 

nakit kaçakçılığının somut örneğidir63.  

Yine "kurye kız Dilek Örnek" olayı da yakın tarihimizden bir kesittir.  Bu 

örnek ile gümrük kapılarında beyan edilmemiş dövizlerin yakalanması,  bu yöntemin 

sıkça kullanıldığını göstermektedir.  

2. 5. 3.  İnsider-Traiding ve Manipülasyon 

Sermaye Piyasası Kanununda insider-trading; "sermaye piyasası araçlarının 

değerini etkileyebilecek,  henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü 

kişilere çıkar sağlamak amacıyla kullanarak,  sermaye piyasasında işlem yapanlar 

arasında fırsat eşitliğini bozacak şekilde kendi mal varlığına yarar sağlamak veya bir 

zararı bertaraf etmek" olarak tanımlanır.  

Piyasalarda haksız rekabet ortamı doğuran insider trading,  kamuyu aydınlatma 

ve yatırımcıların korunması ilke ve kurallarını bozarak,  piyasadaki bazı kişilerin haksız 

çıkar sağlamalarını sağlar.  Şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticiler 

ve çalışanların yanısıra,  yatırım şirketi danışmanları,  proje yönetmenleri,  avukatlar,  

aracılar,  komisyoncular,  brokırlar gibi alım-satım yetkisine sahip kişiler arasındaki 

bilgi aktarımı ve tavsiyenin etkisiyle yapılan işlemler insider trading için yaygın 

yöntemlerdir.  

Insider trading uygulamasının yanı sıra,  Menkul Kıymetler Borsasında 

gözlenen ve Kara paranın aklanmasına zemin hazırlayan bir başka olumsuzluk ise 

manipülasyonlardır.  Manipülasyon,  "yapılan bazı operasyonlarla hisse senedi 

fiyatlarını olduğundan daha fazla yükselterek veya olduğundan daha fazla düşürerek 

piyasayı yapay olarak yönlendirmektir".  Menkul kıymet piyasalarında işlem gören 

hisse senetlerine ilişkin,  bilinçli olarak yanlış yönlendirici bir izlenim uyandırma veya 

yanıltıcı bir piyasa yaratmak amacıyla yapılan işlemler manipülasyon niteliğindedir.  

                                                 
63 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ,  Kaçakçılık ve 
Sahtecilik Olayları Değerlendirmesi,  s.64 
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Yatırımcıları yanıltma,  aldatma veya dolandırma şeklinde ifade edilecek fiilleri içeren 

bu tür faaliyetler sonucunda yatırımcılar haksız kayıplara uğramakta,  bu fiilleri 

yapanlar ise aşırı kazançlar elde edebilmektedir.  

Manipülatif işlemler,  dürüst fiyat oluşumunu engelleyecek şekilde menkul 

kıymetin mülkiyetinde değişme olmaksızın sürekli alım-satım işlemleri ile 

yapılabileceği gibi,  belirli kişi veya kuruluşlar arasında belli miktar,  tutar ve fiyat 

seviyelerinde devamlı olarak menkul kıymet alım-satım işlemi yapılması şeklinde de 

gerçekleşebilir.  İstikrarın sağlanmadığı ülkelerin borsalarında sıkça yaşanan bir du-

rumdur.  Kara para sahipleri de bu durumdan yararlanarak,  ellerindeki nakitleri 

aklarlar64.  

2 .5.4.  Fiktif veya Yanlış İsimle Hesap Açmak 

Bankalarda veya diğer mali kurumlarda hesap açılırken verilen isim,  ya 

tamamen fiktiftir ya da başka birisinin ismi kullanılmaktadır.  Birden fazla kişinin 

isminin kullanılması da söz konusudur.  Bu durumda,  finansal kuruluşun yöneticisi 

veya çalışanlarının işbirliği gerekebileceği gibi,  işlem sırasında görevli elemanın kimlik 

bilgilerini sağlamada gerekli özeni göstermemesi nedeniyle yanıltılmış olması da 

mümkündür.  Amaç,  hem dikkat çekmemek,  hem de sağlıklı bir inceleme yapılmasını 

engellemektir.  

2. 5. 5.  Mali Kuruluşlarla İşbirliği 

Mali kuruluşların,  belli bir limitin üzerindeki tüm nakit işlemlerin bildirilmesi 

ile miktarına bakılmaksızın tüm şüpheli işlemlerin bildirilmesi olmak üzere iki tür 

bildirim yükümlülüğü vardır.  Bu "bildirim yükümlülüklerini aşmanın bir yolu da,  

bildirim tutarının üstünde paranın yatırıldığı kuruluşun yönetimi ile veya çalışanı ile 

anlaşarak bildirimin yapılmamasını,  yanlış doldurulmasını veya tanınan muafiyetlere 

sokulmasını sağlamaktır.  Bazı kamu kurumları ve bankalar ile sürekli işlemler yapan 

tanınmış şirketler,  bildirim yükümlülüğünden muaf tutulabilmektedirler.  Doğal olarak,  

                                                 
64 ÖZSOYLU Ahmet Fazıl,   2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: Suç 
Ekonomisi,   Türkiye Genç İşadamları Derneği,   Yayın No: 31,   Ocak 1998,   s.74–75. 
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finansal kuruluşların yönetimi aklayıcılar tarafından ele geçirilirse,  anlaşma yapmaya 

dahi gerek yoktur.  

Suç örgütlerinin finansal kuruluşlara,  özellikle de bankalara sahip olmaları,  

kendilerine para aklamak için büyük olanak vermektedir.  Örneğin son zamanlarda 

Rusya'da suç örgütlerinin,  bankaların % 50'sine sahip oldukları iddia edilmektedir. 65 

2. 5. 6.  Kıyı Bankacılığından Faydalanmak 

Kara paranın aklanmasının ilk aşaması olan yerleştirme (plasman) aşamasında en 

yaygın şekilde kıyı bankacılığı (Off-Shore Banking) yöntemi kullanılmaktadır.  

Kıyı bankacılığı,  bankacılık sektörünü düzenleyen kanun ve yönetmeliklerin dışında 

tutulan bankacılık türüdür.  Bankaların uymak zorunda olduğu birçok sınırlamalar,  yatırılan 

mevduat üzerinden yasal karşılık ayırma zorunluluğu,  kredi faizleri ve kredi verme yöntemlerinde 

belirli kriterlere uyma zorunluluğu,  belli miktarda döviz bulundurma,  bankacılık faaliyetleri 

sonucu vergi ve harç alma usulleri gibi birçok düzenlemeler (regulations) kıyı bankacılığında ya 

gevşetilmiş ya da tamamen ortadan kaldırılmıştır.  Günümüzde,  kredi işlemlerinden tahvil 

çıkarılmasına kadar çeşitli faaliyetleri kapsamına alan kıyı bankaları,  hukuka uygun olarak 

kurulan vatansız bankalar görünümündedir.  

Kıyı bankalarının,  sıkı bankacılık kurallarına tabi olmaması,  özellikle ulaşım,  politik 

istikrar,  alt yapı ve pazar potansiyeli yüksek ülkelere yakınlık gibi avantajların yaşandığı serbest 

bölgelerde,  rahat bir çalışma ortamını sağlamaktadır.  Esnek ya da kaldırılmış kurallar nedeniyle,  

kıyı bankaları,  müşterilerine daha ucuz kredi olanakları sağlamaktadır.  Uluslararası para ve 

sermaye piyasalarındaki gelişmeler 1960'lı yıllarda kıyı bankacılığı olgusunun doğmasına neden 

olmuştur.  Euro dolar piyasasının gelişmesi OPEC ülkelerinde biriken petrol gelirlerinin kanalize 

edileceği yeni merkezler aranması,  kıyı bankacılığının gelişmesine önemli katkılarda 

bulunmuştur.  Kıyı bankacılığı; Uzakdoğu,  Ortadoğu ve Karaib Adaları'nın belli şehirlerinde 

yoğunlaşmıştır.  Bu bankalarda biriken paralar ise ağırlıklı olarak petro-dolar,  narko-dolar ve 

petrol ülkelerinin sermaye olarak kullanılmayan fazla paralarından oluşmaktadır66 Bu bankalara 

                                                 
65 AKAR Yıldırım,   a.g.e.,   s.72. 
66 ÖZSOYLU,   Ahmet Fazıl,   a.g.e.,   s.73. 
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yatırılan kara paralar rahatlıkla aklanmaktadır.  Çünkü karaparanın bu bankalarda yakalanma riski 

yoktur.  Bu bankalar sayesinde kara para rahatlıkla finansal sisteme entegre olmaktadır.  

 2. 5. 7 . Vergi Cennetlerinden Faydalanmak 

Bu ülkelerde gelirler üzerinde hiç vergi alınmamakta veya çok düşük bir miktar 

vergi alınmaktadır.  Bankalarda sır saklama yükümlülüğü veya ticaretin 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 gösterilebilir.  Karaparacılar,  karaparalarım bu ülkelerde rahatlıkla 

fmansal sisteme sokabilmektedirler.  

 2. 5. 8. Borç Ödeme 

Borç ödeme yönteminde vergi cennetlerine transfer edilen karapara tekrar 

geriye getirilmektedir.  Vergi cennetindeki bir bankaya para yatırılır,  bu para 

karaparacının bulunduğu ülkedeki başka bir bankaya transfer edilir.  Ama vergi 

cennetindeki karapara başka bir isme ait hesapta olmalıdır.  Böylece ani zenginleşmenin 

sebebi sorulduğunda banka transfer belgesinin gösterilmesiyle bir borcun geri alındığı 

ispatlanmış olur.  

2. 5. 9. Nakit Yoğun Çalışan Şirketler Kurmak 

Bu yöntemde benzin istasyonu,  restoran,  pizzacılık,  taksicilik,  gazinoculuk 

ve otomobil yıkamacılığı gibi nakit paranın yoğun olduğu şirketler kurulur.  Bu 

şirketlerin tercih edilmesinin nedeni bu şirketlerin günlük gelirlerinin belli olmamasıdır.  

Bu şirketlerin satmış olduğu mal veya hizmeti tespit çok zordur.  Örneğin kaç araç 

yıkandığı veya taksiyle kaç müşteriye hizmet verildiğinin tespiti çok zordur.  Bu 

şirketlerin amaçları karapara aklama olmasına rağmen,  yasal bir faaliyet yapılmaktadır,  

mal ve hizmet üretilmektedir.  Yasal defter ve belgelere göre çok büyük kârlar elde 

edilmekte ve bunun vergisi de seve seve verilmektedir.  
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2. 5. 10. Kumar ve Talih Oyunlarından Elde Etme 

Bu metotta da nakit parayla kumarhaneye giderek kasadan oyun fişi alınır.  Bu 

fiş'le ya çok az bir oyun oynar veya hiç oynamaz.  Sonra tekrar kasaya giderek o kadar 

nakit parayı taşımasının tehlikeli olacağını,  kendisine çek yazmalarını istemektedir.  

Çekini alan aklayıcı kendisine paranın kaynağı sorulduğunda ise kumardan kazandığını 

söyleyecektir.  Bazen milli piyango,  spor toto-loto,  at ve köpek yarışlarında da aynı 

olay vukuu bulabilir.  1 milyar TL isabet eden bir piyango biletini,  biletin sahibinden 1 

milyar 500 milyon TL ye satın alan aklayıcı kendi parasına kanuni bir zemin bulmuş 

olur.  Aynı olaya Güney Fransa'da İtalya uyuşturucu mafyası Cad-morra ile ilgili bir 

olayda rastlanmıştır.  

2. 5. 11.  Yeraltı Bankacılığı Sisteminin Kullanılması 

Değişik kaynaklarda bu sisteme Chop,  Hundi veya Havvailla sistemi dendiği 

de görülmektedir.  Bu sistem sadece ekonomik ilişkileri tarihe dayanan ve sermaye 

hareketleri belirli bir dengeye oturmuş ülkeler arasında geçerlidir.  Aklayıcı kara parayı 

alıp,  bu sistemin bulunduğu ülkedeki bir bankere yatırmaktadır.  Banker bu parayı o 

ülke parasına çevirir ve aklayıcı parayla tekrar ülkesine döner.  Gittiği ülkede parayı 

takas eden banker çok iyi tanındığından,  parayla ilgili bir sorun çıkarılmaz.  

2. 5. 12.  Yanlış veya Şişirilmiş Faturalar Kullanmak 

Bu yöntem de çok sık kullanılan bir metottur.  Aklayıcı tarafından paranın 

transfer edileceği ülkedeki bir şirketten mal veya hizmet almış gibi bir fatura alınır.  Bu 

fatura ya sahtedir ya da şişirilmiş bir faturadır.  Sonra kara parayı mal veya hizmetin 

karşılığı ödeniyormuş gibi o ülkeye gönderilir.  Böylece hem kara para aklanır ve hem 

de başka bir ülkede yatırım yapma imkânına sahip olunur.  Yine aklayıcı tarafından  

kara para yurt dışındaki bir bankaya sahte isimle yatırılır. Bu ülkeye ihracat yapmış gibi 

sahte fatura düzenlenir.  Böylece kara para ihracat geliri görüntüsüne bürünerek ak-

lanılmış olur.  
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2. 5. 13.  Broker Borsaları (Aracı Büroları) 

Aklayıcılar tarafından aracı kurum vasıtasıyla borsa senedi alınarak veya bir 

broker işbirliğiyle bono satın alınarak,  kanunsuz paraya kanuni bir çehre sağlanabilinir.  

Ayrıca kara para mevduat altında da saklanabilinir.  Parayı yurt dışına çıkarırken,  

elindeki borsa belgesi kanuni dayanağını teşkil edecektir.  

2. 5. 14.  Transfer Edilemeyen Nakitler 

Bunlar daha ziyade Rusya'daki Mafiosi adı verilen mafya ve uyuşturucu 

dağıtıcıları tarafından kullanılınır. Transferi mümkün olmayan rubleyle antika,  

gayrimenkul veya hammadde alıp,  bunları döviz karşılığında satarak karaparayı 

aklamaktadırlar67.  Örneğin; İsviçre Polisi kara para aklama olayı olduğunu düşündüğü 

bir olaya el koymaktadır.  Sanıklar 70 Milyar Ruble'yi içeren büyük bir para hareketi 

için konuşmalar yaptıklarını itiraf etmişlerdir.  Davaya bakan hâkim sanığın 

salıverilmelerine karar vermiştir.  Aklı başında bir insanın harcayamayacağı Ruble 

alacağına inanmamıştır.  Ancak iki ay sonra Rusya Başbakanı tarafından Moskova’ da 

bir İngiliz işadamını karaborsadan 7, 7 Milyon Dolar karşılığında 140 Milyar Ruble 

almakla suçlanmıştır.  İşte o zaman hâkimin fikri değişmiştir.  

2. 5. 15.  Yasal Şirket Kurmak veya İşbirliği 

Bu yöntemde yasaya aykırı fiillerden elde edilen gelirler tamamıyla yasal 

olarak faaliyet gösteren bir şirketin fonlarına eklenerek mali kuruluşlara yatırılır.  Bu 

yöntemi uygulamak için yasal olarak çalışan bir şirket kurulabilir veya böyle bir şirketle 

işbirliği yapılır.  Böylece yasal şirket vasıtasıyla karapara aklanmış olur 

2. 5. 16.  Paravan Şirketler (Shell Company) 

Bu yöntemde önce çok küçük sermayeyle bir şirket kurulur ve yasal bir iş 

yapılıyormuş gibi gösterilir.  Belirli bir süre sonra bu şirketlerden sayısız şirket 

kurularak kara paraya kanuni zemin hazırlanır.  Paravan şirketlerin kullanılmasındaki 

                                                 
67 T.C.    İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,   
Kaçakçılık ve Sahtecilik Olayları Genel Değerlendirmesi,  s.65 
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esas amaç ayrıştırma aşamasında para transferlerinin bu şirketler üzerinden geçirilmesi 

suretiyle inceleme neticesinde tespitini zorlaştırmaktır.  Sır saklama yükümlülükleri 

gereği ortaklarının dahi öğrenilmesinin mümkün olmadığı bu şirketleri,  sınır ötesi 

merkezlerde vergi politikaları gereği kurulan şirketlerden ayırt etmek güçtür.  1989 

yılında aklama operasyonunda 8 ayrı ülkede kurulmuş 29 adet paravan şirket tespit edil-

miştir.  

2. 5. 17.  İşçileri Kullanma 

Birçok gelişmiş ülkede,  gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerden çalışmaya 

gelen ve burada elde ettikleri gelirleri ülkelerindeki yakınlarına gönderen işçiler vardır.  

Burada aklayıcılar işçilerle anlaşarak, işçinin havalesinin dikkat çekmemesi 

özelliğinden faydalanmaktadır.  Kullanılan işçiler vasıtasıyla farklı bankalardan transfer 

yapılabilir.  Parçalama işlemine benzeyen yöntem,  hem nakit bildirim yükümlülüğünün 

üstünde işlem yapılabilmesi hem de daha az şüphe uyandırması nedeniyle avantajlıdır.  

2. 5. 18.  Döviz Büroları  

Birçok ülkede bulunan ve nakit ağırlıklı çalışan bu kurumlarda para değiştirilir.  Bunun 

ilk avantajı suç geliri ile eldeki paranın değiştirilmesi nedeniyle gelirin kaynağından bir ölçüde 

uzaklaşılmasıdır.  İkinci olarak,  küçük banknotların büyüklerine çevrilme imkânı vardır.  Üçüncü 

olarak nakit karşılığında bazı parasal araçlar (seyahat çekleri,  Euro çek,  kişisel çek vs. ) 

alınabilmektedir.  Son olarak bazı ülkelerde döviz bürolarının para transfer edebilme imkânları 

vardır.  Bürolar bankalar kadar ciddi denetime tabi olmadıklarından,  bu durum önemli bir avantaj 

yaratmaktadır.  Aynı nedenle bürolara sahip olmanın bankalara sahip olmaktan daha kolay olduğu 

unutulmamalıdır.  

Nakit halindeki yasadışı gelir,  döviz bürosu tarafından alınıp mali sistem içerisine plase 

edilebilinir.  Birçok ülkede döviz bürolarının bildirim yükümlülükleri vardır.  Ancak suçlularla 

işbirliği yapmaları mümkün olmaktadır.  Plasmanı döviz bürosu kendi adına açtırdığı mevduat 

hesapları sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.  Özel düzenleme yapılmazsa,  bu hesapların gerçek 

sahibi olarak karaparanın sahibi yerine döviz bürosu görülmektedir.  Daha sonra müşterisinin 

talimatları doğrultusunda bu hesaptan ödemeler yapılmaktadır.  Böylece aklama kolaylıkla 

gerçekleştirilmektedir.  
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2. 5. 19.  Bankadan Bankaya Transfer 

Bankalar ellerinde biriken nakit fazlasını merkeze,  bir başka şubeye veya merkez 

bankasına gönderebilirler.  Banka yöneticilerinin işbirliğinin gerektiği bu yöntemde kara para 

merkez bankasına yatırılarak sisteme sokulur68 

2. 5. 20.  Tahsildar Kullanmak 

Bu yöntemde aklayıcı,  kara para herhangi bir kurumda tahsildar olarak çalışan kişiye 

verilir.  Bir tahsildarın elinde yüksek miktarda nakit bulundurması garip olmadığından ve günlük 

işlemler için sık sık bankaya gitmesi gerektiğinden kara para kolaylıkla sisteme dâhil olabilir.  

Kara para aklayıcısı örneğin,  verdiği 20 bin dolar karşılığında 16 bin dolar alınır.  Aklayıcıya 

ödeme,  tahsildarların sıklıkla kullandığı posta çeki vasıtasıyla yapılır.  4 bin dolar ise tahsildarın 

cebinde kalır.  Bu aşamadan sonra kara para aklayıcısı tarafından,  elindeki posta çeklerini bir kıyı 

bankasında daha önce açtırdığı hesaba rahatlıkla aktarılır69 

2. 5. 21.  Karaborsa 

Liberalleşmenin tamamlanamadığı özellikle ülkeden döviz çıkışı üzerinde ciddi 

sınırlamalar olan ülkelerde dövizin karaborsa piyasası oluşturulur (Tahtakale’de eskiden yoğun 

işlem hacmine sahip olan piyasa gibi).  Bu piyasalarda caddelerde açıktan açığa dolar satılması ve 

alınması yaygın,  hatta yasaldır.  Bu ülkelerde para değişimini sağlayanlar,  kara paranın 

sahibinden dolar alıp,  bunları meşru işadamlarına veya kârlarını veya tasarruflarını dolara 

çevirerek bu dolarları bir başka ülkede mevduat hesaplarına yatırmak isteyenlere satmaktadırlar.  

2. 5. 22.  İhracat 

Suç sayılan faaliyetlerden elde edilen gelir ile dayanıklı tüketim malları,  gıda maddeleri,  

tekstil ürünleri gibi çeşitli mallar alınır.  Bu mallar çeşitli ülkelere ihraç edilir ve ihraç gelirleri,  

önce elde edildiği ülkenin finansal sistemine yasal ihracat geliri olarak yatırılır.  Daha sonra da 

buradan ihracatçı ülkeye gelir olarak geri döndürülür.  Burada amaç kâr elde etmekten ziyade bu 

malların likiditeye dönüştürülmesidir.  Söz konusu malları likiditeye dönüştürmek için bu mallar 

zararına dahi satılabilinir.  Aradaki fark aklama komisyonu olarak değerlendirilir.  

                                                 
68 AKAR,  Yıldırım,  a.g.e.,  s.74-75 
69 Uyanık,  Cahit,  a.g.m.,  s.18 
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2. 5. 23. Hayali İhracat ve İthalat Yapmak 

Karaparanın aklanmasında Ülkemizin gündemini 1980'Ii yıllardan beri meşgul eden 

hayali ihracattan da yararlanılmaktadır.  Hayali ihracat,  haksız vergi iadesi alınmasında kullanılan 

bir yöntem olduğu için kara paranın aklanmasında da kullanılan bir yöntemdir.  

Bu yöntemde değeri oldukça düşük olan mal,  belli niteliklere sahip değerli bir mal gibi 

yurt dışına gönderilir.  Örnek olarak 1 TL’lik mal 25 TL’ ya ihraç edilmiş gibi gösterilebilir.  Bu 

işlemden sonra,  %20 oranında vergi iadesi varsayımıyla,  hem 5 TL vergi iadesi alınır,  hem de 

24 TL kara para ihracat geliri olarak gösterilebilir.  Ancak olası incelemelerde açık vermemek için 

ve karaparann bir şekilde finansal sisteme plase edilmesi gerekliliği nedeniyle,  kara paranın; 

sözde ihracatın yapıldığı şirket tarafından gönderilmesi gibi bir işleme tabi tutulması gerekir.  Bu 

şirket,  faaliyeti olan bir şirket,  göstermelik bir şirket veya paravan bir şirket olabilir.  

Benzer bir işlem ithalat içinde yapılabilir.  Bu durumda 1 TL’ye alınan mallar yurt 

içinde,  aklama için kullanılan şirketlere 25 TL’ye satılır,  aradaki fark aklama için kullanılır.  

Burada da işlem yapılmadan önce kara paranın sisteme sokulmasında fayda vardır.             

2. 5. 24. Banka veya Seyahat Çeki Almak 

Bu yöntem parçalama işleminin değişik bir şeklidir.  Belli bir dönem boyunca 

nakit bildirim limitinin altında kalan paralar bankaya yatırılır.  Daha sonra burada 

biriken para ile banka çekleri,  seyahat çekleri gibi parasal araçlar alınmıştır.  Bir 

bankanın düzenlediği çekin kaynağı normal olarak tekrar sorulmayacağından,  paralar 

fînansal sisteme plase edilmiştir.  Burada birinci bankanın şüpheli işlem bildiriminde 

bulunması gerekmektedir.  Aynı işlemle farklı bankalarla çalışılarak ve çok kişi 

kullanılarak aklanan para arttırılabilir.  

2. 5. 25. Tahvil ve Mevduat Sertifikası Almak 

Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirler aracı kurumda çalışan personelin 

işbirliğiyle aracı kuruma götürülmüş ve karşılığında aracı kurumca düzenlenen çek 

alınmıştır.  Bu çekler sahte isimlerle aracı kurumun açtığı müşteri hesabına yatırılmıştır.  

Hesaplarda bulunan fonlar hamiline tahvil ve mevduat sertifikası alımı için 
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kullanılmıştır.  Daha sonra vade geldiğinde tahvil kuponları ile faiz alınmış,  mevduat 

sertifikalan da banka hesabına geçmek üzere satılmıştır.  

2. 5. 26. Değerli Taş ve Sanat Eserleri Almak 

Nakit ağırlıklı olan bu işlerde nakit halindeki karapara,  değerli madenler,  

taşlar veya sanat eserleri satın almakta kullanılır.  Söz konusu mallar sahip oldukları 

değerden dolayı değişim aracı olarak kullanılabilmekte ve çok rahatlıkla 

taşınabilmektedirler.  Bu işlerde nakit karşılığı büyük miktarlarda toptan alışlar herhangi 

bir şüphe uyandırmamaktadır.  Satışlar çoğunlukla brokerlar aracılığı ile yapılmakta ve 

yapılan birçok işleme rağmen sözkonusu mal fiziksel olarak el değiştirmemekte,  bu 

nedenle karaparacılar brokerları aklamada kullanmaktalar ve paranın sahibi olarak 

brokerler gösterilmektedir.  Bu yüzden sözkonusu malın gerçek sahibini tespit etmek 

çok zordur.  Yine bu malları bizzat aklayıcıların kendileri de alarak aklama işlemini 

gerçekleştirebilmektedirler.   

2. 5. 27. 900'lü Telefon Hatlarını Kullanmak 

Bu teknikte aklayıcılar uyuşturucu satışından sonra alıcıdan parayı nakit almak 

yerine,  işlettikleri erotik telefon hatlarının numaralarını vermişlerdir.  Bu hatlarda,  

uyuşturucuyu alan borcu kadar telefonla konuşmakta ve borcunu bu yolla ödemektedir.  

Bu tip hizmetlerde telefon işletme sisteminin maliyeti düşük olduğundan,  hattın kâr 

marjı yüksek olmaktadır.  Yani çok aranmasa da,  arandığı anda iyi kâr marjı 

bırakmaktadır.  Burada aklama komisyonunu belirtilen telefon hattını işletmek için 

yapılan kiralama giderleri ile varsa diğer maliyetlerden oluşmaktadır.  Telefon hattı 

bizzat aklayıcılar tarafından işletilebileceği gibi,  biraz daha riskli ve maliyetli (yani 

yüksek aklama komisyonlu) olarak işletenlerden de kiralanabilir.  

2. 5. 28. Hayat Sigortası Poliçesi Yöntemi 

Öldürücü hastalıkların arttığı gününümüzde sigorta sektöründe tespit edilen bir 

aklama tekniği ise aşağıdaki gibidir.  Bazı ülkelerde,  hayat sigortası poliçesi sahibi 

öldüğünde,  poliçeyi satmışsa,  satın alan kişinin poliçeden doğan tüm haklarını sigorta 

şirketinden talep etme hakları vardır.  AİDS hastalığının artmasıyla birlikte hastaların 
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sahip olduğu poliçelerin bir ikincil piyasası oluşmuştur.  Hastalar öleceklerini 

öğrendiklerinde,  poliçelerini kalan günlerini iyi geçirmek için satmaktalar,  alanlar ise 

iskontolu olarak aldıklarından,  aradaki fark kadar kâr elde etmektedirler.  Aklayıcılar 

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

vererek yani çok düşük iskontolarla almaktadırlar.  Burada aklayıcıların hiç iskonto 

yapmayabilecekleri,  hatta nominal değerinin üzerinde bir fiyatı dahi verebilecekleri 

unutulmamalıdır.  Hastanın ölmesine kadar geçen süredeki paranın zaman değeri (ve 

nominal değerinin üzerinde alındıysa aradaki fark) aklayıcının,  aklama komisyonunu 

oluşturmaktadır.  Doğal olarak hastaya ödeme nakit olarak yapılmaktadır,  ancak hasta 

zaten satıştan sağladığı gelirle günlük harcamalarını sürdüreceğinden,  elde ettiği nakti 

peyder pey,  aklama ihtiyacı olmadan harcayacaktır (tıpkı uyuşturucunun hammaddesini 

üreten köylüler ya da sokak satıcıları gibi).  Aklayıcıların ise iki noktada avantajları 

vardır: 

•Esas amaç olmasa da nominal değerin altında satın alındığı vakit elde edilen 

kâr,  (nominal değerden alması durumunda ise başka tekniklerde katlandığı ortalama 

aklama komisyonu kadar kâr olacaktır. ) 

-Hasta öldüğünde poliçe karşılığında para,  aklayıcıya sigorta şirketinden çek 

olarak ödeneceğinden,  paranın yatırılması ve kullanılması hiç kimsenin dikkatini 

çekmeden yapılabilecektir. 70 

   

 

 

                                                 
70 AKAR,  Yıldırım,  a.g.e.,  s.78-80 
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Liste 3:Kara para Aklama Metotları ve Dava Sayıları 

Aklama Metodu Dava Sayısı 

Altın, tablo, sanat, otomobil, uçak alımı 8 

Şahsi alış –veriş, yurtdışı seyahatler 7 

Yabancı ülkede gayrimenkul 6 

Gayrimenkul 6 

Kıyı bankalarına transfer 6 

Yabancı banka hesabı 5 

Yabancı yatırım 4 

Restoran, bar, seyahat acentesi 4 

Yerel veya yabancı hayali şirket 3 

Mahalli banka veya mevduat hesabı 2 

Döviz satın alma 2 

Yabancı çek , post havalesi 2 

İhraç veya satmak için eşya alımı 1 

Kaynak: T. C.  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

Daire Başkanlığı,  Kaçakçılık ve sahtecilik Olayları Değerlendirmesi, s. 66 
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3. KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK 

GETİRİLEN TEDBİRLER 

3. 1. Kimlik Tespiti(Müşteri Tanı İlkesi) 

Finansal Kuruluşların müşterilerini tanımalarının faydalı olacağı düşüncesine 

istinaden benimsenmiş bir güvenlik önlemidir.  Mali kuruluşlar müşterinin gerçek 

kimliğini ve işlemlerinin kapsamını bilmeden iş ilişkisini başlatmamalıdır. Eğer gerekli 

bilgiler müşteri tarafından verilmez veya eksik verilirse işlem başlatılmayabilir. Bu ilke 

şüpheli işlem bildirimi yapmayı da içerir. Ama esas amaç, bunlara gerek kalmadan 

sağlam müşterilerle sağlam iş ilişkisi kurulmasıdır. Bu ilke, bildirim yükümlülüklerini 

aksine sağlanan verilerle bir inceleme başlatmaktan ziyade, baştan önlem almaya 

yönelik olup, kurumların aklamaya karşı gerekli sistemi kurmalarına rağmen istemeden 

de olsa aklama için kullanılmalarını engellemek için benimsenmiştir. 71 

Müşteri kimliklerinin saptanması ile ilgili olarak finansal kurumlara getirilen 

yükümlülük; sadece müşteri adına açılacak tasarruf, mevduat ve saklama hesapları ile 

sınırlı tutulmamıştır. Kredi kurumlarının ve mali kurumların faaliyetleri nedeniyle 

verdikleri her türlü hizmete, kimlik tespiti yapması gerekmektedir. Finansal kurumlar 

ile yapılan işlemlerde müşterilerin kendi hesabına hareket etmediği tespit edilirse veya 

bu konuda şüphe duyulursa, işlemin gerçekte kimin hesabına yapıldığının belirlenmesi 

ve gerçek lehtarın kimliğinin tespit edilmesi veya bu konuda şüphe duyulursa,  işlemin 

gerçekte kimin hesabına yapıldığının belirlenmesi ve gerçek lehtarın kimliğinin 

saptanması için gerekli tüm önlemlerin alınması yükümlülüğü getirilmiştir72 

Kredi kurumlarının veya mali kurumların müşterilerinin diğer bir kredi kurumu veya 

mali kurum olması halinde ise kimlik tespitine gerek duyulmamaktadır.  

Etkin bir sistemin kurulması halinde şüpheli işlemler kolaylıkla tespit edilebilir.  

Finansal kuruluş için bu ilke; sağlam,  güvenli finansal işlemler gerçekleştirilmesini,  müsadere,  

dondurma gibi önlemlerin müşteri için alınması durumunda uğrayacağı muhtemel bir zarardan 

kurtulmasını sağlar. Finansal kuruluş genelinde bu ilkeye uygun politikalar geliştirilmesinin bir 

                                                 
71 AKAR,  Yıldırım ,  a.g.e.,  s.62 
72 ÖZSUCA,  Hatice Banu ,  a.g.t.,  s.62 
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yararı da,  alt seviyelerdeki çalışanlar ile aklayıcılar arasında olabilecek işbirliğinin 

engellenmesidir.  

3. 2. Nakit İşlem Bildirimi 

Yasaya aykırı fiillerden elde edilen gelirlerin bir şekilde finansal sistemi plase etmeleri 

zorunluluğunda olmalarından yola çıkılarak uygulamaya konulmuş olup,  yasalarla belirlenen bir 

tutarın üstünde para yatırıldığında (bu tutarlar bazı ülkeler için az sonra verilecektir) veya nakit 

olarak getirilip transfer edildiğinde,  bir formun doldurularak yasalarla belirlenmiş yerlere 

bildirimini içermektedir.  

İlk olarak 1970 yılında Banka Sırları Kanununda (Bank Secrecy Act) yapılan 

değişiklikle Amerika'da uygulanmaya başlanmış,  ancak 1986 yılına kadar bankalar gerekli özeni 

göstermemiştir. 1986 yılında büyük ve ciddi bir bankaya aklayıcılar tarafından büyük tutarlarda 

naktin yatırıldığının ve bu işlemin söz konusu banka tarafından bildirilmediğinin tespit 

edilmesinin ardından,  kurumların özenle bu yükümlülüğü takip etmeleri istenmiştir.  Amerika'da 

yılda yapılan bildirim sayısı 10. 000. 000 civarındadır.  

Aynı gün içinde birden fazla işlem yapılmışsa,  işlemlerin toplamı alınır.  Doğal olarak 

bir tutarla iki kere işlem yapılırsa (örneğin aynı para ile hem hisse senedi alınıp satılırsa) sadece bir 

işlemin tutarı dikkate alınır.  Bildirime tabi olan kurumların,  istenen bilgilerin verilmemesi 

halinde işlemi yapmamaları gerekmektedir.  Bildirimin en seri haberleşme aracı vasıtasıyla ya-

pılması,  bir örneğinin 5 yıl civarında bir süre saklanması gerekmektedir.  Muaf kurumlara buna 

ilişkin yazılı belge verilir. Bazı ülkeler için nakit işlem bildirimininin yapılması gereken sınır alt 

limitleri şöyledir: 
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Tablo 2:Nakit İşlem Bildiriminin yapılması gereken sınır alt Limitleri 

ÜLKE ADI SINIR VE PARA PİRİMİ 

AVUSTRALYA  10. 000-AUS DOLAR 

AMERİKA  10. 000-ABD DOLAR 

KANADA  10. 000-K DOLAR 

ALMANYA  20. 000-MARK 

FRANSA   50. 000-FF 

İTALYA  20 MİLYON LİRET 

İSPANYA  25 MİLYON PEZETA 

JAPONYA  30 MİLYON YEN 

Kaynak: Akar, Yıldırım, a. g. e. , s. 50 

3. 3.  Şüpheli işlem Bildirimi 

Finansal kurumların yöneticisi ve çalışanlarının kara para aklanması ile ilgili olduklarını 

bildikleri veya bundan şüphelendikleri işlemleri yapmadan,  bu işlemleri kara para aklamasını 

önlemekle görevli makamlara bildirmeleri gerekmektedir.  

Şüpheli işlem bildiriminde bulunmak için,  paranın nakit olup olmadığına bakılmaksızın 

işlemin kara para aklanmasına ilişkin emareler göstermesi yeterlidir.  "Kanada'da şüpheli işlem; 

çalışanın bilgi birikimi ve tecrübesiyle müşterinin konumuna,  işine ve onun sınıfındaki birisine 

uymayan,  normal bir işlemden farklı olduğunu sezdiği işlem olarak tanımlanmıştır.  Avus-

tralya'da ise bildirimin yapılması için oluşması gereken şüphe çalışanda; işlemin olağan olmayan 

niteliği ve işlemi yapanların bıraktığı izlenim sonucu oluşan güvensizlik duygusu şeklinde 

açıklanmıştır"73 Türkiye'de ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun 2 Nolu Genel Tebliği'nde 

"yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere 

                                                 
73 AKAR,  Yıldırım,  a.g.a. 48-51. 



59 
 

konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin yasadışı yollardan elde edildiğine dair herhangi 

bir bilgi,  şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun olması halidir",  şeklinde tanımlanmıştır.  

Şüpheli işlem bildirimi kara para aklayıcıların yakalanmasında en önemli ve etkili 

araçtır.  İncelemeler genellikle şüpheli işlem bildirimlerine göre başlatılmaktadır.  Kara para 

aklandığına ilişkin emareler var ise bunu tespit eden çalışan yetkili kurum ve makama bildirmek 

zorundadır.  İşlemlerin bildirim süresi ülkeden ülkeye değişmektedir.  Örneğin ülkemizde şüpheli 

işlem tespit edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Mali Suçları Araştırma Kuruluna 

bildirilmelidir.  Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde şüpheli işlem ve işleme taraf olanlar 

derhal MASAK ile Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.  

Finansal kurumların çalışanları veya yöneticileri tarafından kara paranın aklanmasını 

önlemekle görevli makam ve kurumlara iyi niyetle yapılan bildirimler,  bu işlemlerin gizli 

tutulmasına ilişkin mevcut yasaların,  idari düzenlemelerin veya sözleşmelerin ihlali sonucunu 

doğurmamaktadır.  Bu nedenle,  bildirimi yapanlara herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve ceza 

verilemez.  Bankacılıkta sır saklama yükümlülüğünün görevli makamlar ile işbirliği yapılmasını 

sağlamak açısından getirilmiş olan önemli bir tedbirdir.  Buna karşılık,  kredi kurumları ve mali 

kurumlar müşterilerine veya üçüncü şahıslara kara paranın aklanması ile ilgili olarak yetkili 

makamlara bilgi vermiş olduklarını ve bu konuda araştırma başladığını söylememekle yü-

kümlüdür74 

3. 3. 1. Şüpheli İşlem Bildiriminde Bulunulması İçin Ölçüt Kabul Edilen 

Veriler 

ŞİB'nde (Şüpheli İşlem Bildirimi) bulunmak için mutlaka nakit işlemi yapılıyor olması 

gerekmez.  Nakit dışı işlem nedeniyle de ŞİB’ inde bulunabilir.  Bu konuda birçok ülke şüpheli 

işlem tipleri tespit ederek bildirim yükümlülüğü olan kurumları bilgilendirici rehberler 

hazırlamışlardır.  Bu rehberlerin bazılarında şüpheli işlem tipleri dışında,  örnek aklama olayları,  

hatta uyuşturucu üreten veya yolunda olan ülkeler ile sınır-ötesi merkezlerin yer aldığı liste 

verilerek bu ülkelerden gelen fonlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.  Rehberlerin 

amacı,  başta bu konuda yeterli bilgisi olmayan ve genelde aklayıcılarla ilk olarak yüz yüze gelen 

finansal kuruluşların alt seviyedeki çalışanları (örneğin banko memuru) olmak üzere,  bu 

                                                 
74 ÖZSUCA Hatice Banu ,  a.g.t.,  s.67 
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kuruluşlarda konu hakkında bilgi birikiminin artmasına yardımcı olmak,  böylelikle aklamayla 

mücadele için kurulan sistemin etkinliğini artırmaktır.   Bazı ülkelerde kara para ile mücadele eden 

kurumun aranması suretiyle,  işlemin anlatılması ve şüpheli nitelik taşıyıp taşımadığına birlikte 

karar verilmesi mümkündür.  Bazı ülkelerin kara para ile mücadele eden birimlerinde 24 saat 

boyunca bilgi alınabilecek personel bulundurulmaktadır.  Söz-konusu rehberlerden derlenen 

şüpheli işlem tipleri aşağıda verilmektedir: 

 Mali işlemi yapan kişinin geçmişinin bilinmemesi veya kötü üne sahip olması,  

 Yukarıda tanımlanan kişinin sahip olduğu şirket adına yapılması,  

 Müşterinin davranışlarından şüphelenilmesi,  

 İşlemin ticari amaçla yapılmadığının açıkça belli olması,  

 Parçalama işleminin yapıldığının tespiti,  

 Müşterinin nakit işlem bildirim yükümlülüğünden haberdar edilmesiyle işlem 

miktarının bildirimin yapılamayacağı tutara düşürülmesi,  

 Müşterinin kimlik bilgilerinin edinilmesinde zorlukla karşılaşılması,  -İşlemin 

doğası gereği kullanılmasına gerek olmayan prosedürlerin ve aracıların kullanılması,  

  Kişiyle veya şirketle açıkça bağlantısı olmayan kişilere ödeme emri verilmesi,  

 Yapılan işlemin beyan edilen amaca uygun düşmemesi,  

 Sadece fon transfer etmek amacıyla açıldığı belli olan ve yatırılan nakdin kısa 

süre bekleyerek herhangi bir işleme tabi tutulmadığı geçici hesaplar,  

  Şirketin veya bireyin yaptığı işle uyuşmayan ölçüde nakdin yatırılması ve 

bunların transfer edilmesi,  

 İşlemin piyasa kriterlerine uymaması,  

 Birçok ayrı hesaptan transferlerin yapıldığı hesap,  
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 Sınır-ötesi merkezlerle veya uyuşturucu ile ilgili ülkelerle yoğun işlem gören 

hesap,  

 Batık krediyi ödeyen hesap,  

 Birbirlerine yakın tutarda paranın yine birbirlerine yakın zamanda ülke dışına 

çıkılması ve girilmesi,  

 Müşterinin verdiği bilgilerde yanlışlık bulunması,  

 Mali tabloları benzer şirketlerden açık olarak farklılık gösteren şirketler,  

 Sürekli anlamsız,  birbirinin tersi işlemler yapılması (aynı hisse senedinin 

sürekli alınıp satılması,  vs. ) 

 Sınır ötesi merkezlerde yer alan düşük dereceli menkul kıymetlerin gelişmiş 

ülkelerde satılması,  bunların yerine yüksek derecelilerin alınması,  

 Takas ve saklama kurumlarının kayıtları dışından gelen hamiline menkul 

kıymetler.  

Rehberlerin bir kısmında ise bazı ülkelerden gelen fonlara dikkat edilmesi gerektiği 

belirtilmektedir.  Dikkat edilmesi gereken ülkeler iki grup altında toplanmış olup,  birinci grupta 

uyuşturucu üreten veya uyuşturucu yolunda (güzergâhında) olan ülkeler,  ikinci grupta ise bilgi 

almanın oldukça zor olduğu sınır-ötesi merkezler yer almaktadır.  Bu iki gruba giren ülkelerin 

bazıları şunlardır.  
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Liste 4:Uyuşturucu üreten ve Yolunda olan ve Sınır Ötesi Finansal 

Merkezler 

Uyuşturucu Üreten  
veya Yolunda Olan Ülkeler 

Sınır Ötesi Finansal Merkezler 

Afganistan,  Bolivya,  Burma, 

Kolombiya,  Honduras,   

Hong-Kong,  Hindistan,   

Lâhos,  Lübnan,   

Malezya,  Pakistan,  Peru,   

Filipinler,  Tayland,   

Türkiye,  Venezüella 

Bahamalar,  Bermuda,   

İngiliz Channel Adaları,  

 İngiliz Virdin Adaları,  Cayman Adaları,  

 Cook Adaları,  Gibraltar,  Grenada,   

Hong-Kong,  isle Adası,   

Liberya,  Liechtenstien,   

Nauru,  Hollanda Angilleri,   

Panama,  İsviçre,  Tonga,  Vanatu 
Kaynak: AKAR,  Yıldırım,  a. g. e. ,  s.  52–54.  

3. 3. 2. Şüpheli İşlem Bildirimlerinin İçeriği 

Şüpheli işlem bildiriminde aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir: Bu bilgiler şunlardır: 

     İşlemin tarihi,  tutarı ve niteliği 

     Müşteri ve ilgili diğer kişiler hakkında bilgi,  

    Adres,  kimlik,  meslek,  milliyet bilgileri,  

     Şüphenin nedeni,  

     Ş. İ. B formunu düzenleyen kurumun adı,  

     Temas kurulacak kişi,  

     Düzenleyen kurumca eklenmesinde fayda görülen diğer ilgili bilgiler.  
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 Ayrıca gerekli görülen (özellikle de şüphenin oluşmasına ilişkin) bilgi ve 

belgelerin de bildirim formlarına eklenmesi gerekmektedir75 

3. 4. Finansal Kurumların Dikkat ve Özen Yükümlülüğü 

Mali Sistemin Kara paranın Aklanması Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesi 

Hakkındaki Avrupa Topluluğu Konsey Direktifine göre; niteliği gereği kara paranın aklanması ile 

ilgili olabilecek her türlü işlemin kredi kurumları ve mali kurumlar tarafından özel bir özen ve 

dikkatle incelenmesi gerekmektedir.  Kredi kurumları ve mali kurumlara getirilen dikkat ve özen 

yükümlülüğü mali sistemin bütünlüğünün ve güvenirliliğinin sağlanması ve korunmasının yanı 

sıra kara paranın aklanmasının önlenmesi içinde gereklidir.  Ayrıca özen yükümlülüğü 

genişletilmiş ve kredi kurumları ile mali kurumların,  kara paranın aklanmasının önlenmesi 

konusunda Topluluk önlemlerine benzer şekilde düzenleme yapmayan ve diğer uluslararası 

girişimlere tabi olmayan üçüncü ülkeler ile karşılıklı işlemlerinde,  işlemin niteliği ile bağlı 

olmaksızın,  özel bir özen göstermelerinin gerektiği belirtilmiştir76.  

3. 5. Diğer Ülkelerle İşbirliği 

Kara para,  genellikle milletlerarası örgütlü suçlardan elde edildiğinden,  ülkeler arasında 

işbirliği gerekmekte ve önem kazanmaktadır.  Bu nedenle,  uluslararası anlaşma ve işbirliğinin 

kara paranın aklanmasının önlenmesi için büyük önemi vardır.  Bu işbirliğinin en önemli parçası 

karşılıklı bilgi alış-verişidir.  

Bilgi alış-verişi ikili veya çoklu anlaşmalar çerçevesinde mümkündür.  Ülkelerin 

yasalarında konu hakkında hükümler bulunmaktadır.  Bu hükümler bilginin iletilmesi,  

kullanılması,  kullanacak kurum,  karşılıklılık esasının olması,  bilginin kullanımının ardından 

nasıl kullanıldığına ilişkin olarak bilgiyi kullanan ülkenin bilgiyi veren ülkeye bilgi vermesi (feed-

back yapılması) gibi bir takım sınırlayıcı ifadeler içermektedir.  Hatta Fransa bilgiyi talep eden 

kurumun da aynı ilkelere,  prensiplere sahip olmasını dahi aranmaktadır.  

Bilginin sınırlanmasındaki amaç,  sır saklama yükümlülüklerinin ihlal 

edilmesini önlemektir.  Takip edilen bilginin verilmesi için ülkelerin aklamaya ilişkin 

                                                 
75 AKAR,  Yıldırım,  a.g.e.,  s.52-54. 
76 ÖZSUCA,  Hatice Banu ,  a.g.t.,  s.66. 
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yasalarında kara para ile mücadele eden kuruma yetki verilmektedir.  Bilgi alış-verişi 

muadili kurumlarla yapılabildiği gibi,  ayırım yapılmadan tüm diğer kurumlarla yapan 

ülkelerde vardır.  Bazı ülkelerde ikili anlaşma olmadan belirli şartlar altında talep 

üzerine bilgi verilebilmektedir.  Bazen de Interpol gibi uluslararası kuruluşlar 

aracılığıyla bilgi alış-verişi sağlanabilmektedir.  

3. 6. Gümrüklerde Bildirim 

Gümrüklerden giriş ve çıkış yapanların üzerlerinde bulunan nakit paranın (bazı 

ülkelerin düzenlemelerinde de hamiline menkul kıymetler gibi nakit benzerlerinin) belli 

bir tutarın üstünde olması durumunda bildirimde bulunmaları gerekmektedir.  Bu 

bildirime ilişkin limitler,  Amerika'da 10. 000 $,  Avustralya'da 5. 000 AUS $,  

Fransa'da 50. 000 FF,  İtalya'da 20 milyon Liret,  İspanya'da 1 milyon pezata,  

Japonya'da 5 milyon Yen olmaktadır. ,  çoğunlukla finansal kuruluşlar için geçerli olan 

nakit işlem bildirimi limitleri ile aynı tutardadır.  Ülkemizde ise bu bildirim sadece 

yurtdışına çıkışlarda söz konusudur ve limit 5. 000 ABD dolarıdır.  

3. 7. İç Denetim ve Eğitim Programları 

Kredi kurumlarının ve mali kurumların yükümlülüklerini yerine getirip 

getirmediklerinin kontrolü ve yükümlülükler konusunda yol göstermesi amacıyla iç 

denetim mekanizmalarını kurmaları ve eğitim programları ile personelini eğitmeleri 

gerekmektedir.  

Kredi kurumu ve mali kurum çalışanlarına hangi faaliyetlerle kara para 

aklanmasının söz konusu olabileceği ve bu gibi durumlarda neler yapılabileceği 

konusunda özel eğitim verilmesi,  kara paranın aklanmasının önlenmesi için gerçekten 

de önemlidir.  Nitekim kredi kurumlarına ve mali kurumlara getirilen denetim ve eğitim 

yükümlülüğü,  kara paranın aklanmasının önlenmesi konusunda kredi kurumları ve mali 

kurumlara getirilen diğer yükümlülüklerin bir tamamlayıcısı niteliğindedir 
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3. 8.  Kayıtların Saklanması 

Müşteri kimliğinin belirlenmesi konusunda getirilen yükümlülüğün uzantısı 

olarak,  bunlara ilişkin kayıtların belirli bir süre için saklanması da öngörülmüştür.  Bu 

şekilde sistem açısından kimlik saptanmasının yararlılığı amaçlanmıştır.  

Sadece müşteri kimliklerine ilişkin kayıtların değil,  yapılan işleme ilişkin 

kayıtların da saklanması gerekmektedir.  Bu şekilde kara paranın aklanmasına ilişkin bir 

araştırma söz konusu olduğunda,  yasadışı kazanç kolayca izlenebilinecektir.  

Gerek kimlik,  gerekse işleme ilişkin bilgilerin kara paranın aklanmasının 

önlenmesi konusunda yapılabilecek herhangi bir soruşturmada delil olarak 

kullanabilmek üzere müşteri ile ilişkinin veya işlemin bitiminden itibaren en az 5 yıl 

süreyle saklanması zorunludur77.  4208 sayılı Yasamızda da bu süre 5 yıl olarak 

belirlenmiştir.  

                                                 
77 ÖZSUCA,  Hatice Banu ,  a.g.t.,  s.65. 
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1. TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA KARAPARA UYGULAMALARI VE 

DEĞERLENDİRMESİ 

1. 1. Türkiye’de kara para Tarihi 

Türkiye’nin uyuşturucu ticareti ve kara parayla tanışması, 1960’lar sonrasına 

rastlamaktadır.  O yıllarda Avrupa’ya başlayan işçi akını,  yüzyıllardır içine kapanık 

yaşayan Türk insanını çok farklı dünyalarla tanıştırıyordu.  Türk işçilerinin önemli bir 

kısmı kaderine razı olup Avrupalının yapmak istemediği işlere razı olurken,  küçük bir 

azınlık da yasadışı yollara yöneltildi.  

1970‘lere gelindiğinde,  yasadışı işlere yönelen Türk işçileri yurt içinde 

uzantılarıyla sıkı bağlar kurarak ve Avrupa‘da kendilerine ortaklar bularak Türk 

Mafyası’nı oluşturdular.  Aynı yıllarda yükselen terör dalgasıyla mafyanın el attığı 

ikinci alan silah kaçakçılığı oldu.  Kaçak sigara ve içki ticareti de kara para oluşumuna 

katkıda bulunuyordu.  O yıllarda Türkiye’de yasadışı döviz kazanımı ve kullanımı o 

kadar çok yaygındı ki; ülke çok önemli döviz krizlerine girse dahi Tahtakale’de 

istendiği kadar yabancı para bulunabiliyordu. 1970‘lerde kara para ve kara para aklamak 

denilince akla ilk gelen ülke İsviçre'ydi.  Türkiye bu ülkeye bavullarla kaçırılan 

dövizlerin ve karşılığında getirilen külçe külçe altınların "aklanma" öyküleriyle çalka-

lanıyordu.  Türkiye'nin siyasi çekişmelerin etkisiyle ekonomisine çeki-düzen 

veremediği ve ithal ikameci modele sarılmakta ısrar ettiği 70'li yıllarda döviz sorunu,  

dövize çevrilebilir mevduatla (DÇM) aşılmaya çalışıldı.  Türkiye'ye getirilen dövizin 

kaynağı kesinlikle araştırılmadı.  

1980'lerde ise hükümetler,  yoğun bir döviz bunalımı korkusuyla hareket etti.  

Ekonominin reel kesiminde hayali ihracat aracılığıyla,  finans kesiminde ise kayıtsız-

şartsız açılan döviz tevdiat hesapları (DTH) ve sırdaş hesaplarla kara para aklama 

imkânları yaratıldı.  Hayali ihracat yurt dışındaki kara paranın Türkiye'ye ihracat 

teşviklerinden yararlanarak geri dönmesinde önemli rol oynadı.  Hayali ihracat gelirleri,  

bazı araştırmacılara göre ihracat gelirlerinin üçte biri bazılarına göreyse yarısına 

ulaşıyordu.  Sırdaş hesaplar ise yurt içindeki kara para akımlarının fikrini çelmeye 

yönelikti.  Sırdaş hesaplar 1986 ve 1987 yıllarında sırasıyla bankacılık sektöründeki 
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toplam mevduatın % 5 ve %"5, 7’sine kadar ulaştı.  Sırdaş hesap bankanın elma-armut 

gibi "Mevduat Sertifikası" satması esasına dayanıyordu.  Müşteri bu sertifikayı gerek 

satın alırken,  gerek bozdururken en küçük bir kimlik bildiriminde dahi bulunmuyordu.  

Cazip ve yüksek faizli döviz tevdiat hesapları (DTH) ise Türkiye ile başka kara para 

aklama merkezlerini kıyaslamak isteyen yabancılara yönelikti.  1980'lerde siyasi 

mevkideki ekonomi yöneticilerinin "Bankalarımızın kapısı ardına kadar açık,isteyen 

istediği gibi yararlanabilir" şeklindeki demeçleriyle ifadesini bulan kara paraya çağrı 

mesajlarının yerine ulaştığı kolayca söylenebilir. Çünkü benzeri bir çağrının 1994 

Ekonomik Krizi sırasında yapıldığı da dikkate alındığında,  Türkiye'nin kara parayı 

çekmeye çalıştığı ortaya çıkmaktadır.  

1980'lerde kara parayı ülkeye getirmek için "ekonomik suça ekonomik ceza" 

formülüyle masumlaştırılan günümüzün pek çok "ağır cezalık" suçları,  sırf döviz 

rezervi tutmak kaygısıyla hoş görülüyordu.  Dünyanın belli başlı kara para tacirleriyle 

yakın ilişkideki bazı altın kaçakçıları yapılan yasal değişikliklerle affediliyordu. O 

dönemde mali sistemin neredeyse tamamını oluşturan bankalara da belirli döviz 

tutturma yükümlülükleri getirilerek,  adeta kara para aklanmasına çanak tutmaları 

isteniyordu.  Yeteri kadar döviz sağlamak isteyen bankaların Dünya çapında isim 

yapmış kara para aklayıcıları ve onların yerli uzantılarıyla iş yapması 1980'lerde vakam-

i adiye'den sayıldı.  Bu isimler arasında dünyanın en ünlü kara para aklayıcıları Jean ve 

Barken Magaryan kardeşlerin yanı sıra,  Muhammed Shakarchi de bulunuyordu.  

1990'lara gelince,  bu yılları dünyadaki genel eğilimlere bağlı olarak 

Türkiye'nin kara para konusunda ciddi dış baskılara maruz kaldığı dönem olarak 

nitelemek mümkün,  Sosyalist Blok'un yıkılmasıyla yaşanan otorite boşluğunun 

güçlendirdiği mafya ve kara para akımları sonrasında; iyice güçlenen ve umut bağlanan 

FATF bu baskı odaklarının başında geliyordu.  Ancak Türkiye'deki yöneticiler bu 

konuda çoğu zaman ağırdan almayı tercih ettiler.  Hayali ihracat,  sırdaş hesap ve döviz 

tevdiat hesaplarının kaybolan cazibesini "hot money"i körüklemek için,  TL faizlerini 

yükseltip,  kuru baskılamakta buldular.  Özellikle mali sistem içindeki bin bir renge 

bürünmek konusunda oldukça mahir kara para,  bu kez sıcak paranın içine karışarak 

Türkiye'ye giriyordu.  Yani sıcak para,  hayali ihracata ikame edilmişti.  Öte yandan 
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ülkeyi baştan aşağı saran döviz büfeleri de sırdaş hesapların yerine kolayca 

geçivermişti.  Bankalar ve borsa aracı kurumları da kumarhaneye dönüşen borsa 

sayesinde Döviz Tevdiat Hesabına alternatifi kolayca bulmuşlardı.  Bugün bile 

bankalarda ve borsa aracı kurumlarda açtırılan birçok büyük yatırım hesabının sahte 

isimlere dayandığı herkesçe biliniyordu.  Borsadaki işlem hacminin yaklaşık yarısının 

"yabancılar" denilen muğlâk kavramda yönlendiği en yetkili ağızlardan ifade 

edilmiştir.78 

1. 2.  Türkiye'de Kara paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 

Kanunun Çıkmasından Önceki Gelişmeler 

"Viyana Konvansiyonu Türkiye tarafından 1989 yılında imzalanmasına 

rağmen,  ancak 22. 11. 1995 tarih ve 4136 sayılı yasayla Meclisten geçirilebilmiş ve 

Türkiye 1989 yılında üye olduğu FATF üyeleri arasında kara paranın aklanması 

yasasını en son çıkaran ülke olmuştur.  Dışişleri,  İçişleri,  Adalet Bakanlıkları,  Hazine 

ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilk kanun tasarısının Başbakanlıkça 

14. 10. 1994 tarihinde görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına sevk edilmesine karşın,  

tasarının 1996 yılı Kasım'ına kadar yasalaşması mümkün olmamıştır.  

Haziran 1996 yılında ABD'de yapılan FATF toplantısında kara para aklama 

konusundaki kanunun çıkarılmaması sebebiyle ülkemize yaptırımlar uygulanması 

kararlaştırılmış,  yasanın çıkmasının gecikmesi üzerine FATF,  bünyesinde faaliyet 

gösterdiği OECD aracılığıyla yaptığı basın açıklamasında,  FATF üyelerinden sadece 

Türkiye'nin konuya ilişkin yasayı çıkarmadığını belirtmiştir.  O günlerde Amerika'da ve 

İngiltere'de Türkiye'den gelen 100. 000 $'m üzerindeki paraların sıkı olarak incelenmesi 

için bankaların uyarılmasına ilişkin bir yazı hazırlandığı iddia edilmekteydi. Bu baskılar 

ve o tarih itibariyle yasanın kısa vadede Meclis tarafından çıkarılmasının mümkün 

olmaması nedeniyle, 4. 9. 1996 tarihli ve 22747 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24. 7. 

1997 tarihli ve 96/8443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Bankaların Müşterilerin Kimliklerini 

Tespit Etme Yükümlülüğü Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır.  

                                                 
78 UYANIK,  Cahit,  a.g.m.,  s.25-27. 
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Yönetmelikle bankalara; kiralık kasa hizmetleri ile 1 milyar lirayı aşan her türlü ahm-

satım,  havale,  saklama,  mevduat hesabı açtırma,  mevduat hesabından para çekme ve yatırma,  

mevduat hesabı niteliğindeki mevduat sertifikalarının düzenlenmesi ve bu sertifikalar karşılığında 

ödeme yapılması,  çek ve senet tahsili işlemlerinde,  müşterilerin kimliklerinin tespiti ve 5 yıl 

süreyle saklanması zorunluluğu getirilmiştir.  

Bu arada yapılan çalışmalar sonucunda,  kanun tasarısı yeniden yazılmıştır.  Yeni 

şekliyle Meclis alt komisyonlarında (Adalet,  İçişleri,  Plan ve Bütçe Komisyonlarında) görüşülen 

ve bazı değişikliklere uğrayan (özellikle de Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda) Tasarı,  Genel 

Kurul gündemine alınmıştır.  Genel Kurulda 13 Kasım 1996 tarihinde görüşülerek kabul edilen 

"4208 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun",  19 Kasım 1996 tarihinde 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında bazı 

maddelere ilişkin kabul edilmeyen değişiklik önergeleri verilmiş olsa da,  550 üyeden 250'sinin oy 

kullandığı oylamada,  247 kabul,  1 çekimser,  2 mükerrer oyla,  Tasarının kanunlaşması yönünde 

milletvekilleri arasında yüksek bir ittifak sağlanmıştır79 

2. BAZI ÜLKELERİN KARAPARA MEVZUATLARI VE UYGULAMALARI 

2. 1. Amerika Birleşik Devletleri 

Kara para suçu,  suç sayılan ve aynı zamanda gelir elde edilen bütün faaliyetleri 

kapsamaktadır.  Uyuşturucu suçlarının yanı sıra terörizm,  sağlık yardımı ve göç suçları da kara 

para suçu kapsamı içinde yer almaktadır.  

ABD,  kara paranın mali sistemde aklanmasını engellemeye yönelik etkili önlemler alan 

ülkelerin başında gelmektedir.  Çıkarılan yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde kara para 

aklanmasını ilk aşamada belirleyici ve sonra önleyici tedbirler alınarak bu doğrultuda mali 

kuruluşların yasadışı amaçlarla kullanılması önlenmeye çalışılmıştır.  

ABD'de Banka Gizlilik Yasası (Bank Secrecy Act) ile Kara para Aklanmasını Kontrol 

Yasasında (Money Laundering Control Act) yapılan değişikliklere göre,  her kim yasadışı fiilden 

elde edildiği belirlenen mallarla mali işlem yapar veya yapmaya teşebbüs ederse 20 yıl hapis 

cezasına çarptırılır.  

                                                 
79 AKAR Yıldırım,  a.g.e.,  s.111-112. 
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Banka Gizlilik Kanunu Nisan 1997'de Hazinenin önerileri doğrultusunda 

değiştirilmiştir.  

ABD Kongresi 1988 yılında uyuşturucu konusunda oldukça önemli olan Uyuşturucu 

İstismarı Hakkında Yasayı onaylamıştır.  A.B.D'de bu düzenlemelerin yanı sıra,  öncelikle nakit 

para büyük ölçüde ticari işlemlerin dışına çıkartılarak ödemelerin banka sistemi aracılığıyla 

yapılması zorunluluğu getirilmiştir.  Bu bağlamda,  3000 ABD dolarını aşacak şekilde çeşitli mali 

araçları satan mali kuruluşlar,  bu satışları hakkında kayıt tutmak zorundadırlar.  Keza bankaların 

da 10. 000 doları aşan tüm nakit işlemleri hakkında kayıt tutmaları ve yetkili birimlere bildirimde 

bulunmaları zorunludur.  Ayrıca yolcu ve beraberinde gümrükten geçen belli 

büyüklükteki nakit için de deklare edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.  

ABD mevzuatı müsadere edilen paranın paylaşımı için müsait olup 1990–1997 

yılları arasında müsadere edilen 130 milyon ABD dolarının 47 milyon dolarlık bölümü 

işbirliği yapılan ülkelerle paylaşılmıştır.  Paylaşma için anlaşma şartı aranmamakta,  

ancak mütekabiliyet gözetilmektedir80.  

Kara parayla mücadele etmek üzere ABD Hazine Bakanlığına bağlı olarak 

Mali Suçlarla Mücadele Kuruluşu (Financial Crimes Enforcement Net-vork-FINCEN) 

faaliyet göstermektedir.  Bu kuruluş,  sahtecilik ve karapara aklama suçlarıyla mücadele 

etmek amacıyla istihbarat çalışmaları yürütmek ve adli soruşturmalarda yardımcı olmak 

üzere kurulmuş olup,  işbirliği halinde olduğu ülkelerin adli ve güvenlik makamlarına 

uluslararası mali suçlarla ilgili bilgi sağlamakta,  gerektiğinde Birleşik Devletler 

Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Teşkilatı (DEA) Gümrük idaresi,  gizli servis ve FBI 

gibi kurumlarla işbirliğine girebilmektedir.  

Birim bizzat soruşturma yapmamaktadır.  Diğer polis birimlerinin so-

ruşturmalarının kolaylaştırılmasında rol oynamaktadır.  FINCEN'in faaliyetleri ABD ile 

sınırlı değildir.  FINCEN'in gayretlerinin ve araçlarının önemli bir kısmı uluslararası 

düzeydeki kara paranın aklanması olayları ya da diğer mali suçlar konusunda 

yoğunlaşmaktadır81.  

                                                 
80 ERGÜL,  ERGİN,   a.g.a.,  73. 
81  ERGÜL,  Ergin,  a.g.a.,  s.83. 
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2. 2.  İngiltere 

- İngiltere'de kara paranın aklanmasını önlemeye yönelik birçok yasal 

düzenleme vardır.  Bu düzenlemelerin başlıcalar; 

- Yasadışı Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Kanunu (The Drug Traffic-kingAct- 

1994),  

- Ceza Yasası (The Criminal Justice Act–1988),  

- Terörü Önleme Yasası (Prevention Of Terrorisme Act–1989),  

-Kara para Aklamaya İlişkin Yönetmelik'dir.  (The Money Laundering 

Regulation) 

Uyuşturucudan elde edilen kara paranın aklanmasını önleyen temel kanun 

"Yasadışı Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Kanunu" dur.  Bu kanun 1986 yılında 

yürürlüğe girmiş ve 1994 yılında değişiklik yapılmıştır.  Bu kanun uyuşturucudan elde 

edilen geliri aklayan,  aklandığını bilen ve yetkililere haber vermeyen veya aklanmasına 

yardımcı olanlar ile bu konuda soruşturma başlatıldığını haberdar edenlere çeşitli 

cezalar düzenleyen bir kanundur.  Bu kanun aynı zamanda uyuşturucu gelirinin 

müsaderesine de imkân vermektedir. 1984 tarihli "Terörü Önleme Yasası" ile terörist 

faaliyetlerden elde edilen gelirlerin terörist örgütler tarafından aklanmasını önleyen 

kanundur. 1989 yılında yürürlüğe giren ve 1993 yılında değişiklikler yapılarak kara para 

aklamaya ilişkin hükümlere yer verilen "Ceza Kanunu" ile yasadışı uyuşturucu ticareti 

ve terörist faaliyetler dışında konusu suç olan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin 

(Büyük hırsızlık ve dolandırıcılık,  soygun,  sahtecilik,  şantaj ve gasp gelirinin) 

aklanması suçu,  bu kanunun konusunu oluşturmuştur.  

1 Nisan 1994 tarihinde yürürlüğe giren "Kara paranın Aklanmasına İlişkin 

Yönetmelik",  kara paranın aklanması amacıyla mali sistemin kullanılmasını önlemeye 

yönelik düzenlemeleri içermektedir.  Kara paranın aklanmasının önlenmesinde sadece 

bankalar değil diğer finansal kuruluşlar ve parasal işlemlerle uğraşan tüm gerçek ve 

tüzel kişiler sorumlu tutulmuştur.  Yönetmelik temel olarak iç denetim ve iletişim 
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politikalarını,  kimlik tespit yöntemini,  kayıtların saklanmasını,  ilgili personelin 

eğitimini,  şüpheli işlemlerin tanınmasını ve yetkili makamlara bildirilmesini 

içermektedir.  

İngiltere'de kara para aklama ile mücadele eden kuruluşların başında polise 

bağlı bir birim olan Ulusal Kriminal İstihbarat Servisi (National Criminal Inteligence 

Service-N. C. I. S) gelmektedir.  Birim,  polis gücü,  gümrük yetkilileri ve uzman kamu 

görevlilerinden oluşmaktadır.  Görevi,  uyuşturucu ve para aklama suçları ile ilgili 

olarak bilgi toplamak,  değerlendirmek ve gerekirse polis ve gümrük memurlarını 

haberdar etmekle görevlidir.  Uyuşturucunun dağıtımı ve diğer ilgili suçların 

soruşturulmasında sorumluluk polise ait iken,  sonucunda kara para aklama faaliyetim 

de doğurabilecek uyuşturucunun İngiltere'ye girişi olaylarında soruşturmayı gümrük 

yetkilileri (HM Customs) üstlenmektedir.  

Ayrıca N. C. I. S şüpheli işlemleri alan ve analiz eden bir ulusal bilgi birimidir.  

1992 Nisan da kurulmuştur.  Soruşturma yürütmez.  Yukarıda da belirtildiği gibi diğer 

soruşturma birimlerine topladığı bilgiler iletilir.  

NCIS'nin içinde yer alan uyuşturucu maddeler bölümü iki kola ayrılmaktadır.  

Birincisi uluslararası branş olup,  dışarıda görevli uyuşturucu alanındaki İngiliz irtibat 

görevlileriyle ilgilenmektedir.  İkincisi ise,  dört birimden oluşan uyuşturucu maddeler 

ve kara paranın aklanması koludur. Bizi burada ilgilendiren,  bunlar arasında yer alan finans 

birimidir.  Bankalar ve diğer finans kurumlarından gelen şüpheli işlemlere ilişkin raporları bu 

birim incelemektedir82İsviçre Federal Parlamentosu,  23 Mart 1990 tarihli Kanun ile İsviçre Ceza 

Yasasına kara para aklama ile mali işlemler de gerekli özenin gösterilmemesini cezalandıran 

hükümler koyulmuştur. 

2. 3.  Almanya 

Almanya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve örgütlü suçların yanı sıra bir yıldan fazla hapis 

cezası gerektiren suçlardan elde edilen kazançların aklanması da suçtur. Ceza Kanununda 22. 9. 

1992 tarihinde yapılan bir değişiklik ile kara para aklanmasına bilerek iştirak eden veya bu alanda 
                                                 
82 ALGAN,  Yusuf,  İngiltere’de Kara paranın Önlenmesine İlişkin Düzenlemeler ve Bank Of England ‘ın Bu 
Konudaki Görev ve Yetkileri ,  Araştırma Raporu ,  T.C. Merkez Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı ,  Rapor No:44,  
Ankara 12.10.1998,  s.4-8. 



74 
 

ciddi ihmali bulunan görevliler de kara para aklama suçu kapsamına alınmıştır.  Yine buna paralel 

olarak,  Eylül 1992 tarihinden geçerli olmak üzere el koyma ve müsadereye ilişkin hükümlerde de 

bazı düzenlemelere gidilmiştir.  24. 9. 1993 tarihinde "Ağır Suçlardan Elde Edilen Kazançların 

Tespitine Dair kanun" benimsenmiştir.  29 Kasım 1993 'ta yürürlüğe giren Para Aklama Kanunu 

ile banka ve diğer mali kurumlara kimlik tespiti,  şüpheli işlemlerin bildirimi ve bazı mesleklerin 

de para aklama amacıyla kullanılmalarının önlenmesi için tedbir alma yükümlülüğü getirilmiştir.  

Bankacılık denetimi,  Maliye Bakanlığı çatısı altında bağımsız bir birim olan Federal 

Bankacılık Denetim Ofisi (Banking Supervisory Authority) tarafından yürütülmektedir.  

Bankacılık faaliyetinde bulunabilmek için F. B. S. O'dan izin alınması gerekmektedir.  FBSO,  

bankaların tüm bankacılık işlemleri yanında,  bankacılık sisteminin ekonomiyi etkileyecek şekilde 

kötüye kullanılmasının önlenmesi amacıyla her türlü denetimi yapabilmektedir.  Bu bağlamda,  

bankalara para cezası uygulamaya ve banka yöneticisini görevden almaya yetkilidir.  F. B. S. O 

bankanın ağır suç faaliyetine karıştığını tespit ederse,  durumu Savcılığa bildirmekle yükümlüdür.  

Ofisin en ağır yaptırımı ise bankanın çalışma iznini iptal edebilmektir.  

Finansal kurumların,  vergi kaçırılmasını önlemek amacıyla,  isimsiz hesap,  mevduat 

sertifikası hesabı,  yanlış veya hayali olduğu açıkça belli isim altında hesap açmaları 

yasaklanmıştır.  Kara para aklamayla mücadeleden bağımsız olarak yine vergi amacıyla kredi 

kurumları müşterilerin kimliklerinin doğruluğunu tespit etmekle yükümlüdürler.  Bankalar 

Kanunu ile suçlular ve işbirlikçileri tarafından mali kurumların hisselerinin önemli bir bölümünün 

edinilmesi veya kontrolünün ele geçirilmesi önlenmiştir.  Sigorta şirketleri de bankalar gibi sıkı bir 

denetime tabidirler ve faaliyet izni almak zorundadırlar.  

Kara para aklama kanununa göre,  finansal kurumlar 20. 000 DM veya üzerindeki 

değerde nakit para,  menkul kıymet veya kıymetli taş yatıran veya çeken müşterilerinin 

kimliklerini tespit etmekle yükümlüdürler.  Benzer yükümlülükler sigorta şirketleri için de geçerli 

olup,  şüpheli durumlarda miktar ne olursa olsun,  mali kurumlar ve kumarhaneler kimlik tespiti 

yapmak zorundadırlar.  

Kimlik tespiti,  şüpheli işlemlerin bildirimi ve kayıt tutma kuralları mali olmayan 

kurumlar için de geçerlidir.  Kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda 



75 
 

ilgili kurum idari yaptırıma ve 10. 000 Dm.  20. 000 Dm.  kadar para cezasına çarptırılır.  Şüpheli 

işlemlerin bildirileceği makam her eyalette ayrı olarak tespit edilmiştir83 

2. 4. İsviçre 

Uluslararası finans merkezi olan İsviçre,  kara para aklayıcıları için cazip bir ülke olmuş 

ve büyük kara para aklama skandallarıyla çalkalanmıştır. İsviçre'de en az bir yıl hapis cezasını 

gerektiren suçtan kaynaklanan gelir kara para olarak tarif edilmiş,  bu tür suçlardan elde edilen 

gelirlerin saklanması,  gizlenmesi ve sair aklama işlemleri cezai müeyyideye bağlanmıştır.  

Ceza Kanunu tarafından işlemler arasında bir ayırım yapmadan bütün mali işlemleri 

takip kapsamına alınmıştır.  Şüpheli işlemleri bildirim yükümlülüğü getirilmiş ve bankalar şüpheli 

işlemleri adli mercilere haberdar etmekle sorumludurlar.  Bildirim yapıldıktan sonra 5 iş günü 

içinde adli merciler herhangi bir işlem yapmaz ise banka müşterisiyle ilişkisini devam ettirip ettir-

memekte serbesttir.  İyi niyetle yapılan bildirimler,  sır saklama yükümlülüğünün ihlali anlamına 

gelmemekte ve banka çalışanları sorumlu tutulmamaktadır. Federal Bankalar Birliği,  bankalara 

bildirimlerden sorumlu kişiler veya özel bir birim tayin etmesini önermiştir.  

Nakit işlemlerinde gerekli azami dikkatle ve basiretle hareket edilmemesi 

halinde de İsviçre Ceza Yasası bir yaptırım getirmektedir.  Şöyle ki; Yabancı fon ve 

varlıkları kabul eden,  mevduat açan,  yatırım veya transferi konusunda yardımcı olan 

ve varlıkların kaynağının ve esas sahibinin belirlenmesinde koşulların gerektirdiği 

yeterli dikkati göstermeyen kişiler bir yıla kadar hapis ve para cezasına 

çarptırılmaktadır.  

Mali kurumların 25. 000 İsviçre Frangı ya da daha yüksek tutarları ihtiva eden 

tüm işlemlerde müşterilerinin kimliklerini tespit yükümlülüğü bulunmaktadır.  Ayrıca 

kayıt,  bilgi ve belgelerin 10 yıl süreyle saklanma zorunluluğu da vardır.  

Kara para aklamayla ilgili faaliyetleri takip eden merkezi bir otorite bu-

lunmamaktadır.  Kara para aklama faaliyetlerinin bildirilmesi için federal polis 

teşkilatının bir şubesinin görev üstlenmesi tartışılmaktadır84 

                                                 
83 ERGÜL,  Ergin,  a.g.e.,  s.74-75. 
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2. 5.  Fransa 

Fransa ekonomik,  politik ve güçlü dövizinden dolayı karalara aklayıcıların ilgi 

alanı olmaktadır.  Bu sebepten dolayı Fransa’yı para yatırma operasyonlarından çok 

ikinci sınıf aklama operasyonları (dolandırıcılık vs) veya üçüncü sınıf aklama 

operasyonları (hotel,  tarih ve sanat eserleri,  gayrimenkul alımları ve turizm işlemleri 

vs) ilgilendirmektedir.  

31 Aralık 1987 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Sağlığı Kanunu ile 1989 tarihli 

Gümrük Kanununda "kara paranın aklanması" suç sayılmıştır.  Hileli yollarla,  

uyuşturucu kaçakçısının gelirlerinin veya mallarının kaynağını yasalmış gibi 

göstermesine yardımcı olan veya uyuşturucu kaçakçılığından elde edildiği bilinen para 

veya malların tekrar kullanılmasına yardımcı olanlar bu suçu işlemiş sayılmaktadır.  

Ayrıca yurtdışında para aklamakla suçlanan şahısların iadesi de mümkün kılınmıştır.  

Kara para aklayanlara 2 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5. 000 FF'ından 500. 000 FF'na 

kadar para cezasının yanı sıra,  suçluların mallarının tümünün veya bir kısmının 

müsaderesi de söz konusudur.  Ayrıca,  sahibine bakılmaksızın para aklamadan elde 

edilen kazançlara da el konulabilmesine imkân tanınmıştır.  

Ceza Usulü Kanunu uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 

kontrollü teslimat ve sızma operasyonlarına imkân vermektedir.  Ve çalışanlarına cezai,  

hukuki ve mesleki dokunulmazlık sağlanmıştır.  Bu bildirim sır saklama 

yükümlülüğünün ihlali değildir.  Böyle bir bildirimden doğacak zararlar devlet 

tarafından tazmin edilecektir.  Finansal kurumlar toplamı 50. 000 Frankı aşan hesap 

açılması veya benzeri diğer işlemlerde kimlik tespiti yapmak zorundadır.  Toplam 1 

milyon frankı aşan ve herhangi bir hukuki veya ekonomik gerekçesi olmadığı düşünülen 

olağan dışı işlemler özel incelemeye tabi tutulur,  bu incelemede müşteri; paranın 

kaynağı,  gönderileceği yer,  işlemin amacı ve lehtarın kimliği hakkında sorgulanır. 

Anılan kanunda 29. 1. 1993 tarihinde yapılan bir değişiklik ile şüpheli işlemleri 

bildirme yükümlülüğünün kapsamı genişletilmiştir.  

                                                                                                                                               
84 AB Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri A.Ş.,   Avrupa Birliği Ülkelerinde Kara para Aklanmasıyla Mücadele 
Amaçlı Önlemlerin Mevcut Durumu,   Araştırma Raporu,   İstanbul,   Temmuz 1997,   s. 7. 
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13 Mayıs 1996 tarihli "Kara paranın Aklanması,  Uyuşturucu Trafiğine Karşı 

Mücadele ve Suç Kazançlarının Müsaderesi ve Zaptı Konusunda Uluslararası İşbirliğine 

İlişkin Kanun",  14 Mayıs 1996 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Bu Kanunla genel bir kara para aklama suçu tanımlanmıştır.  

Anılan kanunla,  "Bir suç (cünha ya da cürüm) failinin gelirlerinin ya da 

malvarlığının,  kaynağının ya da kendisine dolaylı veya dolaysız bir kâr sağlayan suçun 

yasalmış gibi gösterilmesi eylemi" ya da "bir yerleştirme,  gizleme ya da bir suçun 

direkt ya da endirekt kazancının dönüştürülmesi işlemine yardımda bulunma eylemi" 

cezalandırılmaktadır.  Böylece,  sadece uyuşturucu kaçakçılığından değil,  bütün 

suçlardan elde edilen kara paranın aklanması suç haline gelmiştir. Basit kara para 

aklama 5 yıl hapis ve 2. 500. 000 frank ağır para cezası ile cezalandırılmıştır.  Kara 

paranın aklanma suçunun alışkanlık haline getirilmesi,  bir mesleki faaliyetin icrasının 

sağladığı kolaylıkların kullanılması ya da teşekkül halinde işlenilmesi ağırlaştırılmış 

kara paranın aklanması suçu sayılarak cezaların ikiye katlanması öngörülmüştür.  

Fer'i cezalar olarak da kamu görevinden ya da suçun işlendiği mesleki 

faaliyetten yasaklanma,  müsadere,  ikamet yasağı,  Fransa dışına çıkma yasağı 

öngörülmüştür.  

Adalet Bakanlığının denetimi altındaki finans dışı meslek grupları (avukatlar,  

noterler vb. ) ise,  yaptıkları veya aracılık ettikleri kısaca şüphelendikleri işlemleri 

doğrudan savcılığa bildireceklerdir.  

Kara para aklamaya karşı mücadeleyi geliştirmek amacıyla,  9 Mayıs 1990 

tarihli Kanun ile İçişleri Bakanlığına bağlı ciddi sahtekârlıkların soruşturulması 

amacıyla Büyük Mali Suçlarla İlgili Merkez Ofisi (O. R. C. D. G. F) kurulmuştur.  

Merkez Ofis,  organize suçlara (büyük çaplı soy gun,  terörizm,  uyuşturucu 

kaçakçılığı) bağlı mali suçları soruşturmakta ve bu bağlamda banka verilerine giriş 

yapabilmektedir.  

Yine kara parayla mücadele eden kısa adı TRACFIN olan Ekonomi,  Maliye ve 

Bütçe Bakanlığına bağlı Kara para Hareketleri ile ilgili Bilgi Değerlendirme ve Kaçak 

Mali Organizasyonları Tahlil Hücresi (Tretmant of information and actions against 
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Clandestine Financial Circuits) adlı birim 12 Temmuz 1990 tarihinde yürürlüğe giren 

bir kanun ile kurulmuştur.  Kredi kurumları,  sigorta şirketleri,  kamu sektöründe yer 

alan mali kurumlar,  menkul kıymet şirketleri,  döviz büfeleri TRACFIN birimine 

şüpheli işlemleri bildirmekle yükümlüdürler.  Noterler,  açık artırmacılar,  icra 

memurları,  denetimciler,  avukatlar,  hukuki danışmanlar,  emlakçılar,  kuyumcular ve 

antikacılara da emin oldukları para aklama işlemlerini bildirme yükümlülüğü 

getirilmiştir.  TRACFIN kendine iletilen bilgilerden para aklama suçunun işlendiğine 

dair bulgular olanları savcıya iletilir.  Şüpheli fonların yurtdışına transferini önlemek 

amacıyla TRACFIN,  şüpheli işleme ilişkin bilgiyi aldıktan sonra 12 saat içinde bahse 

konu şüpheli işlemin mali kurumca yapılmasını durdurma kararı alınabilir85 

2. 6.  Hollanda 

Kara paranın mali kurumlar aracılığı ile aklanmasını önlemek ve yasadışı 

faaliyetlerden elde edilen servetin belirlenmesini sağlamak amacıyla yürürlükte olan iki 

ayrı mevzuat düzenlemesi bulunmaktadır. Bu Kanunlar Müşteri Kimliğinin Tespiti 

Hakkında Kanun (Identification Act) ve Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi Hakkında 

Kanun (Disclosure Of Unusual Transactions Act)'dur.  

Müşteri Kimliğinin Tespiti Hakkında Kanun ile mali kurumlar ile müşterileri 

arasında tesis edilen uzun vadeli finansal hizmetlerin yanı sıra yüksek miktarlı 

işlemlerde ve/veya bir defaya mahsus nakit transferlerinde de müşteri kimliğinin 

herhangi bir şüpheyi davet etmeyecek belgelerle tespiti zorunlu hale getirilmiştir.  

Müşteri kimliğine ilişkin kayıtların,  müşteri ile mali kurum arasındaki akdin 

sona ermesi halinde dahi 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi zorunludur.  

Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi Hakkına Kanunun iki ayrı amaca hizmet etmesi 

hedeflenmiştir; mali sistemin kara paranın aklanmasında kullanılmasının önlenerek 

kamuoyunun sisteme duyduğu güvenin zedelenmemesini sağlamak ve yasadışı 

faaliyetlerin araştırılması,  takibatı ve kanunların uygulanmasını etkin hale 

getirmektedir.  

                                                 
85 ERGÜL,  Ergin,  a.g.a.,  s76–77,  84 
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Şüpheli işlem olarak addedilebilecek işlem belirtisi olarak son derece kapsamlı 

tarifler yapılmıştır.  Objektif ve sübjektif belirtiler olarak ayrılan göstergeler işleme 

konu miktardan,  müşterinin olağanüstü sinirli görünüp görünmediğine,  nakit tevdiatta 

ufak miktarlı veya kırışık banknotların verilip verilmediğine kadar gidilebilmektedir.  

3. KARAPARA AKLAMA İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN MÜCADELELER   

Vergi Cenneti Ülkeleri çok iyi kara para aklama bölgeleridir, bu yüzden bu 

ülkelerdeki vergi gelirlerindeki erozyonu önlemek için alınan tedbirler ve yapılan 

anlaşmaların yanı sıra kara paranın aklanmasını önlemek amacıyla da önlemler ve 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar tek tek ülkeler bazında olmalarının yanı sıra 

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, BM ve OECD gibi uluslararası kuruluşların bu 

konudaki çalışmaları bulunmaktadır.  

   3. 1.  Bazı Uluslararası Çalışmalar 

1961 yılında BM nezdinde imzalanan bir sözleşme ile narkotik işlemlerden 

kaynaklanan kara para aklanmasına karşı uluslararası alanda ilk çalışmalara 

başlanılmıştır. 86. Bu çalışmalara daha sonra Avrupa Konseyinin “Suç Oluşturan 

Eylemlerden Elde edilen Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Müsadere Edilmesi ve 

Zaptına İlişkin 8 Kasım 1990 tarihli Avrupa Konseyi Sözleşmesi 87AB’nin “10 Haziran 

1991 tarihinde kabul edilen 91/308/EEC sayılı Mali Sistemin Kara paranın Aklanması 

amacıyla Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında Konsey Direktifi ” ile daha sonra bu 

direktifte yer alan bazı tanımları değiştiren “2001/97 sayılı Konsey Direktifi ”örnek 

gösterilebilir.  

Kara para aklama olayına baktığımızda dört boyutu önem ve dikkat çekil-

mektedir.  Öncelikle,  kara para uluslararası düzeyde gerçekleştirilen örgütlü suçlardan 

elde edilmekte,  ikinci olarak,  genellikle uluslararası sınırları aşarak aklanmakta,  

üçüncü olarak,  ülkemiz dâhil hiçbir ülkenin kara para aklamaya karşı bağışıklığının 

olmadığı ve her ülkenin rahatlıkla kendini bu suç odaklarının içinde bulabileceği,  son 
                                                 
86 TUNCER,  Selahattin ,  Vergi Hukuku ve Uygulaması ,  a.g.a.,  s.562. 
87 Bu sözleşmeyi imzalamayan Avrupa Konseyinin son ülkesi olan Türkiye’de 2004 yılında bazı çekincelerle 
onaylamıştır.Bu sözleşmeyle ilgili,   “5191 sayılı suçtan kaynaklanan Gelirlerin Aklanması ,  Araştırılması ,  Ele 
Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ”için 
Bkz.22/6/2004 tarih ve 25500sayılı RG. 
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olarak da kara paranın aklanmasına karşı sadece ulusal düzeyde yapılan mücadelenin 

etkili ve yeterli olmadığı,  uluslar arası işbirliğinin de gerekli olduğu88 ortaya 

çıkmaktadır.  Uluslararası mali sisteme entegre olan ülkeler ile özel bankaların yaygın 

olduğu tüm ekonomilerde kara paranın aklanması söz konusudur.  Kara paranın 

aklanabilmesi,  yasadışı faaliyetlerin yaygınlaşmasına zemin hazırlanmaktadır.  Bu 

nedenle,  suç ekonomisi ve örgütleriyle mücadele etmek için kara para aklama 

işlemleriyle ilgili olarak uluslararası dayanışmaya gidilmiştir.  Türkiye için yeni sayılan 

bu sorun,  ABD'de 1970'li yıllardan bu yana,  Avrupa ülkelerinde ise 1980'li yıllardan 

beri gündemde olup,  bu konuda çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır.  Ancak kara para 

aklama uluslararası bir sorundur ve ülkelerin sadece iç mevzuatlarında düzenleme 

yapmaları yeterli değildir. Bu nedenle uluslar arası işbirliğine gidilmiştir. 89 

Uluslararası düzeyde birlikte mücadelenin gerekliliğine inanan ülkelerin bir 

araya gelmesiyle bazı uluslararası enstrümanlar oluşturulmuştur. Bu enstrümanlar kara 

paranın aklanmasının önlenmesinde etkili olmuştur.  Konuda diğer bir çalışmada, G7 

ülkelerinin girişimiyle 1989 yılında, sadece bir ülkenin mücadele etmesi ile 

önlenemeyecek boyutta olan ve fonksiyonu gereği küresel düzeyde gerçekleşen aklama 

tehlikesine karşı çok taraflı mücadele esaslarını belirlemek, bu esasları organize etmek,  

bu konuda standartlar geliştirmek ve ülkeler arası işbirliğini tesis etmek amacıyla Mali 

Eylem Görev Gücü 90oluşturulması olmuştur.  

3. 1. 1. Mali Eylem Görev Gücü Çalışmaları(FATF) 

Bu önlenmesi konusundaki çalışmalarını gittikçe genişleyen daha çok ülkeyi 

kapsamına alan bir coğrafi alanda sürdürmektedir.  Nitekim FATF’ ye üye olmayan ülkelerle de 

işbirliği yapılarak,  bu ülkelerin FATF önerilerini uygulamaları amaçlanmıştır.  FATF’ ye üye 26 

ülke vardır.  Kara paranın aklanmasını önlemeye yönelik FATF önerilerini uygulayıp 

uygulamadıkları yönünden FATF tarafından incelemeye alınmış ve inceleme neticesinde ülkele-

rin kara paranın aklanmasını önlemeye yönelik tutumları hakkında rapor hazırlanmıştır.  91 

                                                 
88 ERÇİL,   Gazi,   "Kara paranın Mali Sistem Aracılığıy1a Aklanması",   Finans Dünyası,   Eylül 1996. s. 31. 
89 ÖZSOYLU,  Ahmet Fazıl ,  a.g.e.,  s75 
90 http:/www.oecd.org/fatf. 
91 ERGÜL ,  Ergin,  Kara paranın Aklanmasının ve Suçları ,  Adalet Yayınevi ,  Ankara,  Haziran 1998 ,  s.63–64 
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Türkiye’nin de 1991 yılında üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü(MEGG), İlk olarak 

1990 yılında 40 tavsiye kararı yayınlamıştır.  

Mali Eylem Görev Grubunun bazı tavsiyeleri şöyledir: 

 Her ülke,  1988 tarihli Uyuşturucu Maddelerin Yasadışı Ticaretine Karşı BM 

Sözleşmesini (Viyana Konvansiyonunu) tamamıyla yerine getirmek için önlem almalı ve 

onaylamak için çaba göstermelidir.  

 Mali kurum sırları ile ilgili yasalar bu sözleşmeye göre hazırlanmalıdır.  Bu 

tavsiyelerin yerine getirilmesine engel olmamalıdır.  

 Kara para aklamanın önlenmesi ve suçluların iadesinde çok taraflı anlaşmalara 

uyulmalıdır.  İşbirliği,  hukuki yardımlaşma ve mümkün olduğunda da suçluların iadesi 

yapılmalıdır.  

 Her ülke uyuşturucu kaynaklı para aklama suçunu,  diğer ciddi suçları da içine 

alacak şekilde genişletmelidir.  Uyuşturucu ticaretinden kazanılan paraların aklanması suçunun 

diğer suçlarla ilişkisi olduğu göz önünde bulundurulmalı ve kara para aklama suçunu 

doğurabilecek ciddi suçlar belirlenmelidir.  

 Her ülke,  en azından bilerek işlenen para aklama suçuna karşı mücadele ön-

lemler alınmalıdır.  Kara para suçunu önlemek için para ve hapis cezaları da uygulanmalıdır.  

 10 ile 29 arasındaki tavsiyeler sadece bankalara değil,  diğer tüm mali 

kuruluşlara da uygulanmalıdır.  

 İlgili ulusal makamlar,  10–21 ve 23. maddeleri mali işler dışındaki 

meslek gruplarına yani bu sektörde faaliyet gösteren avukatlar,  danışmanlar gibi profesyonellere 

de uygulanmalıdır.  

 Mali kurumlar sırdaş veya hayali hesaplar açmamalıdır.  Müşterilerin 

kimliklerini resmi ve güvenilir belgelerle tespit edip saklanmalıdır.  
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 Mali kurumlar; tabela şirketler,  vakıflar veya tröstlerle ilgili duydukları her 

şüpheyi kendi makamlarına bildirmelidirler.  

 Mali kurumlar; her türlü kayıtlarım en az 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.  

İncelemeler sırasında yetkililerden gelecek bilgi talebini de böylece karşılamış olurlar.  

 Yeni teknolojilerin kara para aklamada kullanılmasını önlemek için tedbir 

alınmalıdır.  

 Mali kurumlar tarafından,  şüphe uyandıran tüm karmaşık ve büyük hacimli iş-

lere özel dikkat gösterilmelidir.  

 Mali kurumlar,  fonların suç teşkil eden bir fiilden kaynaklandığından 

şüphelenirlerse,  derhal yetkili makamlarına başvurmalıdırlar.  

 İyi niyetle ihbarda bulunanlar,  suç ispatlanmadığı takdirde cezai 

müeyyidelere karşı korunmalıdır.  

 Mali kurumlar,  ihbar ettikleri müşterilerini bilgilendirmemelidir 

 Mali kurumlar şüphelerini bildirirken,  talimatlara uymalıdırlar.  

 Mali kurumlar para aklamaya karşı programlar geliştirmelidir.  

 Mali kurumlar,  özellikle bu tavsiyelere uymayan veya uymakta ye- 

tersiz kalan ülkelerdeki şubelerini tavsiyelere uymaya zorlamalıdır,  aksi 

takdirde ana merkezin bulunduğu ülkenin makamlarına haber verilmelidir.  

 Mali kurumlar,  bu tavsiyeleri uygulamayan yâda eksik uygulayan 

ülkelerle olan işlemlerde azami önem gösterilmelidir.  

 Nakit para ve ciro edilebilen senetlerin sınır aşan hareketleri 

incelenmelidir.  
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 . Ülkeler,  suçluların kolayca iadesini sağlanmalıdır92 

Bu kararlar, kara para aklama yöntemlerindeki değişimlerde dikkate alınarak 

1996 yılında yenilenmiştir. Daha sonra bu tavsiye kararları, üye olan ve olmayan 

ülkelerin gözlemcilerin, finansal ve diğer sektör ve meslek gruplarının görüşü alınarak 

önemli değişikler içerecek şekilde yeniden revize edilmiş ve MEGG 40 Tavsiye 

Kararına ilaveten Ekim 2001 ‘de terörizmin finansmanı konusunda da alınmasını 

gerektirmektedir. Şubat 2004’te MEGG tarafından 40 Tavsiye kararı ve 8 Özel Tavsiye 

esas alınarak “Kara para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele de 

Metodolojisi Belgesi yayınlanmıştır. Bu belgenin başlıca amacı, ülkelerde yapılan 

denetimlerde temel araç olmak, sağlam bir yapının olup olmadığını tespit etmek, 

ülkelerde etkili bir kara para aklama ve terörizmin finansmanı mücadele sistemi 

kurulmasını sağlamak, ülkelerin MEGG tavsiyeleri ile uyumunu değerlendirmek olarak 

belirtilmektedir. 93 MEGG‘nin kara para ile mücadele çalışmaları, oluşturulan çalışma 

grubu ile işbirliği içinde olmayan ülkelere uygulanacak yaptırımları içeren direktiflerin 

tespit edilmesi suretiyle yürütülmektedir. 94MEGG’nin 1 no’lu Tavsiye Kararında, Kara 

para aklama fiilinin 1998 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına karşı 

BM Sözleşmesi (Viyana Sözleşmesi) ile 2000 tarihli Sınır Aşan Örgütlü Suçlara karşı 

BM Sözleşmesindeki (Palermo Sözleşmesi) suç tanımına uygun olması gerektiği 

belirtilmişti.  Özellikle finansal kuruluşların kara para aklanması konusunda özel bir 

önemi bulunmaktadır. MEGG’nin 4 No’lu Tavsiye Kararında finansal kuruluşlar çok 

geniş olarak yorumlanmıştır. Örneğin vadeli mal satışları bile finansal işlem olarak 

değerlendirilmiştir. Ayrıca, elektronik ortamda gerçekleştirilen bankacılık işlemleri 

Kara paranın aklanması için yeni kanallar açılması sonucunu doğurduğundan, MEGG, 

internet üzerinden yapılan bankacılık işlemlerine tür ve miktar yönünden sınırlamalar 

konması gerektiği önerilmektedir. 95  

Müşterini tanı politika ve prosedürleri, MEGG ‘nin uzmanlık alanı olan kara 

para aklama mücadelesiyle yakından ilgilidir. Müşteri tanı politika ve prosedürlerin 

                                                 
92 ÖZSOYLU,  Ahmet Fazıl,  a.g.a.,  s.76-77. 
93 TÜRMOB Aylık Yayın Organı ,  Sayı:94 ,  Ağustos 2004 ,  s.3–5. 
94 MAVRAL ,  Ülker ,  Kara Para Kayıt dışı Ekonomi ve Türkiye Yansımaları,  2.Baskı,  Ankara ,  Maliye ve 
Hukuk Yayınları,  2003,  a.g.e.,  s.74 
95 OECD in Washington ,  ON-Line banking :A New Vehicle for Money –Launderig,  a.g.ç.,  s.2 
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geliştirilmesi konusunda ayrıca Basel Komitenin de çalışmaları vardır. Bu prosedürler, 

bankaların mali suçların bir aracısı olmasını engelleme amacı da taşımaktadırlar. 96 

Uluslar arası alanda müşteri sırrı ilkesi çerçevesinde, bilgi paylaşımının 

engellenmemesi amacıyla önemli girişimler oluşturulmaktadır. Finansal sistem 

aracılığıyla kara para aklanmasının önlenmesi çerçevesinde MEGG’nin ve Avrupa 

Birliğinin düzenlemelerinde müşteri sırlarının güvenliğinin kapsamı ve hangi koşullarda 

otoritelerle paylaşabileceği konuları ayrıca düzenlenmiştir. 97 

MEGG, nin Tavsiye kararlarına uymayarak kara para ve terörizmin mücadele 

kapsamında uygulanması gereken tedbirler konusunda sistemleri zaafiyet gösteren ve 

uluslararası alanda işbirliğine yanaşmayan ülkeleri, 21’inci Tavsiye Kararı uyarınca 

“İşbirliği Yapmayan Ülkeler Listesi”ne almakta ve üye ülkeleri söz konusu listede yer 

alan ülke vatandaşları ile olan işlemlerde daha dikkatli olmaları için uyarmaktadır. 27 

Ekim 2004 tarihi itibariyle, bu listede olan ülkeler Cook Adaları, Endonezya, Myanmar, 

Nauru, Nijerya’dır98 

Özellikle 11 Eylül 2001’den sonra, kıyı bölgesi finans merkezlerinin vergi 

cenneti özelliklerinden ziyade, kara para aklama sürecindeki rolleri ve terör olaylarıyla 

bağlantıları daha önemli hale gelmeye başlamıştır.99 Nitekim MEGG ‘nin Ekim 2004 te 

yapılan Genel Kurul toplantısında “Özel Tavsiye 9”ve “Özel Tavsiye 9 ‘a ilişkin 

Açıklayıcı Not’u kabul edilmiş ve yayınlanmıştır. Özel Tavsiye 9, Nakit yâda çek , 

bono poliçe gibi nakit yerine geçen değerlerin nakit taşıyıcılar tarafından fizik olarak 

sınır ötesine geçirilmek suretiyle aklanmasını yâda terörizmin finansmanı amacıyla 

kullanılmasını önlemek amacı taşımaktadır. Bu nedenle, üye ülkeler belli miktarı geçen 

                                                 
96 BASEL BANKACILIK VE DENETİM KOMİTESİ ,   “Bankalarca Müşterilerinin İncelenmesi ”,  derleyen Pelin 
Ataman ERDÖNMEZ, Bankacılar Dergisi, Sayı:39,  2001,  s.58 
 
97 TBB,   “Avrupa Birliği’nde Banka ve Müşteri Sırrı Hakkında Düzenlemeler”,  Bankacılar Dergisi,  Sayı:46,  
Eylül 2003, s.39 
98 FATF:http:/www.oecd.org./fatf/NCCT_en.html(04.2.2005).2003 yılında Mısır,  Guatemala,  Filipinler ve Ukrayna 
‘da bu listede yer almaktaydı.Bkz..FTAF,  Annual Review of Non –Cooperative Countries and Territories,  20 july 
2004,  FATF:http:/www.oecd.org/fatf/pdf/NCCT2004_en .PDF(04/2/2005) 
99 EDWARDS.Chris ,  RUGY Veronique de ,  a.g.m.,  s.28 
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nakit yâda nakit benzerlerinin sınır ötesi hareketlerini tespit etmek amacıyla beyan yâda 

açıklama sistemlerinden birini uygulamak zorundadır100  

  3. 1. 2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R(80) 10 Sayılı Tavsiye 

Kararı            

Avrupa Konseyi Uzmanlar Komitesi 1977–1980 yılları arasında yaptığı çalışmalar 

sonucu "Suç Kaynaklı Paranın Saklanması ve Transferine Karşı Tedbirler Hakkındaki Tavsiye 

Kararım" 27 Haziran 1980 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.  Bu tavsiye kararı karaparanın 

aklanmasının önlenmesine yönelik ilk uluslararası girişimdir.  

Avrupa Konseyi tarafından kadın ve çocuk kaçırma,  soygun gibi şiddete dayalı ve 

örgütlü suçların birçok Avrupa ülkesinde artması dikkate alınarak,  bu tür suçlardan elde edilen 

kazançların bir ülkeden diğerine aktarılmasının ve ekonomik sisteme tekrar dâhil edilerek,  

aklanmasının ciddi sorunlara yol açacağı ve suç oluşturan eylemlerin artması ile ulusal ve 

uluslararası boyutta,  kara para aklanmasının yaygınlaşacağı göz önünde bulundurulmuştur.  Bu 

nedenle,  kara paranın aklanmasında bankacılık sisteminin oldukça önemli bir önleyici rol 

üstleneceği ve bankalarla işbirliği yapılmak suretiyle,  kara para aklama ve suç oranının azalacağı 

düşünülmüştür.  

Avrupa Konseyinin Tavsiye Kararında kara paranın bankalar aracılığıyla aklanmasının 

önlenmesi için bankacılık sistemine ilişkin olarak çeşitli önlemler getirilmiş ve üye devletlerin 

bankacılık sistemlerinde gerekli değişiklikleri yapmaları tavsiye edilmiştir.  Söz konusu kararda,  

bankaların müşterilerinin kimlik tespitini yapmalarını,  kiralık kasaları sadece tanıdıkları veya 

güvendikleri kişilere kiralamaları,  suç konusu oluşturması nedeniyle,  seri numaraları kayıtlı 

paralara rezerv koymaları ve çalışanlarına,  özellikle müşteri kimlik bilgilerinin kontrolü ve suçlu 

davranışları konusunda,  gerekli eğitimi vermeleri,   kara paranın aklanmasında bankaların 

kullanılmasının önlenmesi için alınması gerekli önlemler olarak görülmüştür.  

Kara paranın aklanmasının önlenmesinde,  kara paraların tanınması önem 

kazandığından,  dolaşımdaki kara paraların seri numaralarının takip edilmesi için polis,  yargı ve 

diğer yetkili organlar ile bankalar arasında gerekli işbirliğinin sadece ulusal çerçeve ile sınırlı 

olarak değil,  uluslararası boyutta da sağlanması gereğine işaret edilmiş ve bankaya gelen 
                                                 
100 ÖZ,  Semih,  Uluslar arası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri,  s:200 



86 
 

paraların,  kara para olup olmadığının,  kara para seri numaralarının kayıtlı olduğu listeden kontrol 

edilmesi üye devletlere tavsiye edilmiştir.  Sonuç olarak,  Avrupa Konseyinin kara para 

aklanmasının önlenmesine ilişkin ilk çalışmasını oluşturan Tavsiye Kararı kabul edilmiş olup,  

Bakanlar Kurulunun bu nitelikteki kararları,  üye devletler açısından bağlayıcı değildir.  

Nitekim bankacılık sisteminin kara para aklanmasında kullanılmasının önlenmesine 

ilişkin Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı genellikle üye devletlerde uygulanmamıştır101 

3. 1. 3.  Vergi Cennetleriyle ilgili Yürütülen Mücadeleler 

Devletlerin vergi alanında küreselleşme karşısında gösterecekleri tepkiler: 

 Ulusal sınırların gerisinde izole edilmiş bir vergi sistemi,  

 Uluslar arası vergi sistemlerinin uyumlaştırılması ya da bir anlamda küresel 

bir vergi otoritesinin yönetiminde bir tür küresel vergi yasalarının benimsenmesi 

 Saydam ve sınır ötesi bilgi değişimini içeren daha yoğun işbirliği 

gerçekleştiren bir vergi idaresi şeklinde olabilir102 

Bu üç seçenek içinde günümüzde en yaygın ve kullanılabilir olanı en son 

seçenektir. Gelişen ve globalleşen piyasalar vergileme alanında sorunlara neden 

olmaktadır. Bu sermayenin coğrafi alanlarda serbest dolaşması vergileme alanında 

haksız bir vergi rekabetine yol açmış olup yatırımlar üzerinde sapmalara neden 

olmuştur. Bunun için atılan ilk adım1996 Lyon zirvesinde G–7 Devlet başkanınca 

başlatılan bu çalışma aynı yıl OECD tarafından başlatılmıştır.  

3. 1. 4. OECD Tarafından Yapılan Çalışmalar 

1960’lardan 1990’lı yıllara gelindiğinde aradan geçen otuz yıllık sürede 

dünyada çok şey değişim ve gelişim göstermiş ve tabii ki vergi cenneti olarak nitelenen 

ülkeler (tercihli vergi rejimleri ve zararlı vergi rekabeti gibi uzantılarla birlikte) de bu 

süreyi kendi lehlerine olmak üzere çok iyi değerlendirmişlerdir.  Bu olgudan bütün 

                                                 
101 ÖZSUCA,   Hatice,   Banu a.g.a.18–20. 
102 OWENS,  Jeffrey. “Taxation in a global enviroment”,  OECD Observer,  March01,  2002,  OECD:http://www 
.oecdobverser.org/news/fullstory.php/aid/650/Taxation_in_a_global_enviroment.html(22.4.2002) 
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dünya ülkelerinin zarar görmeye başlamasıyla birlikte 1996 yılında OECD konuya el 

koymuş ve vergi cennetleri ile ilgili olarak ilk ciddi çalışmaya bu tarihten itibaren 

başlanmıştır.                  

Zararlı Vergi Rekabeti-Yükselen Global Bir Sorun" (Harmful Tax Competition 

An Eır.  erging Global Issue) başlığını taşıyan raporun kapsamı "zararlı vergi rekabetinin,  

yatırım ve finansman kararları ve ülkelerin ulusal vergi tabanları üzerinde yarattığı 

olumsuz ve çarpıklık yaratıcı etkilerin engellenmesine dönük sistemlerin geliştirilmesi ve 

1998 yılına kadar bu konuda bir rapor hazırlanması" olarak belirlenmiştir103   

Üç bölümden oluşan bu raporun ,  ilk bölümde uluslararası vergilemeye ilişkin 

olarak mevcut durumun ana esasları belirtilmek suretiyle genel bir değerlendirme 

yapılmakta ve globalleşmenin söz konusu yapı üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden 

bahsedilmektedir.  Bu noktada,  sürekli değişen dünyada vergileme açısından da oyunun 

kurallarının değiştiği bu doğrultuda uluslararası işbirliğinin şart olduğunun 

görülmektedir. Raporun ikinci bölümünde ise üye ülkelerde tercihli vergi rejiminin 

incelenmesi yer almaktadır, bölümün sonunda ise üye olmayan ülkelerin çalışmalara 

dahil edilmesi ile ilgili hükümler de bulunmaktadır. İsviçre ve Lüksemburg ‘un bu 

raporda çekinceleri bulunmaktadır. 104 ilgili ülkelerin OECD ülkeleriyle bilgi değişimi 

ve şeffaflık konularında işbirliğine gitmelerini içermektedir.  Bu çağrıya uyulmaması 

durumunda,  uluslararası örgütlerce yaptırım uygulanacağı da bu ülkelere bildirilmiştir    

OECD'nin,  1998 raporundan sonra hazırlanan "Küresel Vergi İşbirliğine 

Doğru: Zarar Verici Vergi Uygulamalarını Tanımlama ve Elimine Etmede İlerlemeler" 

(Towards Global Tax Co-Operation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful 

Tax Practices) başlığını taşıyan 26 Haziran 2000 tarihli Raporunda,  1998 Raporu ile 

oluşturulan Forum'un yaptığı çalışmalar özetlenmekte söz konusu çalışmalara ilişkin 

olarak nelerin yapıldığı ve daha nelerin yapılması gerektiği konusunda bilgiler 

verilmektedir.  OECD Mali İşler Komitesi,  14 Kasım 2001 tarihli toplantısında zararlı 

vergi uygulamalarıyla mücadelede 1998 ve 2000 Raporları doğrultusunda çalışmaların 

değerlendirildiği "Zararlı Vergi Uygulamaları Üzerine OECD'nin Projesi: 2001 Yılı 

                                                 
103 Yüksel Karaca,   “Zararlı Vergi Rekabetinden Zararlı Vergi Uygulamalarına: OECD Projesine İlişkin 
20001 Raporu Yayımlandı”,  Vergi Sorunları,   Sayı 160,   Ocak 2002,   s. 44 
104 OECD ,  Harmful Tax Competition An Emerging Global Issue ,  a.g.r.,  s.73-78. 
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ilerleme Raporu" (The OECD's Project On Harmful Tax Practices: The 2001 Progress 

Report) başlıklı rapor kabul edilmiş ve yayınlanmıştır. 105  

Tablo 3:Toplam Vergi Gelirlerinin (Sosyal Güvenlik Ödemeleri Dahil)GSYİH 

İçindeki   Payı 

PayıVergi cennetlerinden elde edilen (faiz,  kâr payı, 1990 1996 1997 1998 1999 
OECD-Amerika Kıtası 26. 9 27. 3 27. 9 27. 9 28. 0 
OECD-Pasifik Bölgesi 29. 3 28. 9 29. 2 28. 8 29. 0 
OECD-Avrupa 37. 4 39. 2 39. 4 39. 5 39. 9 
OECD Toplam 35. 0 36. 5 36. 8 36. 9 37. 3 
Türkiye 20. 0 25. 4 27. 9 28. 4 31. 3 

Tablo 4: Toplam Vergi Gelirlerinin (Sosyal Giivenlik Ödemeleri Hariç) GSYİH İçindeki 

Payı 

 

 1990 1996 1997 1998 1999 
OECD-Amerika Kıtası 22. 3 22. 4 23. 1 22. 9 22. 9 
OECD- Pasifik Bölgesi 26. 8 25. 9 25. 8 25. 3 25. 5 
OECD-Avrupa 27. 4 28. 0 28. 1 28. 3 28. 7 
OECD Toplam 26. 8 27. 1 27. 3 27. 3 27. 7 
Türkiye 16. 1 21. 4 23. 8 24. 3 25. 5 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü,  OECD Gelir İstatistikleri 1965–1999,  

(Erişim: 09. 10. 2002).  http://www. gelirler. gov. tr/gelir2. nsf 

Tablo 5: Sosyal Güvenlik Ödemelerinin GSYİH İçindeki Payı 

 

 1990 1996 1997 1998 1999 
OECD-Amerika Kıtası 4. 6 4. 9 4. 9 5. 0 5. 0 
OECD-Pasifik Bölgesi 2. 5 3. 0 3. 4 3. 4 3. 4 
OECD-Avrupa 10. 0 11. 2 11. 3 11. 2 11. 2 
OECD Toplam 8. 2 9. 4 9. 5 9. 6 9. 5 
Türkiye 3. 9 4. 0 4. 0 4. 1 6. 0 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü,  OECD Gelir İstatistikleri 1965–1999,  

(Erişim: 09. 10. 2002).  http://www. gelirler. gov. tr/gelir2. nsf 

                                                 
105 The OECD’s Project On Harmful Tax Practices: The 2001 Progress Report,   http://www.oecd.org 
(22 Eylül 2005) 
 



89 
 

Tablo 6: Kurumlar Vergisinin GSYİH İçindeki Payı 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü,  OECD Gelir İstatistikleri 1965–1999,  

(Erişim: 09. 10. 2002).  http://www. gelirler. gov. tr/gelir2. nsf 

Tablo 7: Gelir Vergisinin GSYİH içindeki Payı 

 

 1990 1996 1997 1998 1999 
OECD-Amerika 12. 5 12. 2 12. 6 13. 0 13. 2 
OECD-Pasifik 10. 5 9. 4 9. 4 9. 3 9. 2 
OECD-Avrupa 10. 6 10. 0 9. 9 10. 0 10. 0 
OECD Toplam 10. 7 10. 1 10. 1 10. 1 10. 1 
Türkiye 5. 4 5. 2 6. 0 7. 7 7. 4 
Kaynak: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü,  OECD Gelir İstatistikleri 1965–1999,  (Erişim: 

09. 10. 2002).  http://www. gelirler. gov. tr/gelir2. nsf 

Tablo 8: Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergilerin GSYİH içindeki Payı 

 1990 1996 1997 1998 1999 
OECD-Amerika 7. 9 7. 8 7. 8 7. 5 7. 6 

OECD-Pasifik 8. 6 8. 7 8. 8 8. 6 8. 8 

OECD-Avrupa 11. 8 12. 6 12. 5 12. 3 12. 6 
OECD Toplam 10. 8 11. 6 11. 5 11. 4 11. 6 
Türkiye 5. 6 9. 7 10. 3 10. 2 11. 2 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü,  OECD Gelir İstatistikleri 1965–1999,  

(Erişim: 09. 10. 2002).  http://www. gelirler. gov. tr/gelir2. nsf 

 1990 1996 1997 1998 1999 
OECD-Amerika Kıtası 2. 3 3. 0 3. 3 3. 2 3. 1 
OECD-Pasifik Bölgesi 4. 0 3. 8 3. 7 3. 7 3. 6 

 2. 5 2. 9 3. 1 3. 2 3. 2 

OECD-Avrupa      

OECD Toplam 2. 7 3. 0 3. 2 3. 3 3. 3 

Türkiye 1. 3 1. 5 1. 6 1. 7 2. 4 
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3. 1. 5. Avrupa Birliğinin Yürüttüğü Çalışmalar 

AB Vergi sistemde dolaylı vergilerde Topluluk kurumlarının açık 

yetkilendirilmesine karşılık,  dolaysız vergiler de böyle bir düzenlememe 

bulunmamaktadır.  106Bu vergilerin uyumlaştırılması,  sermayenin serbest dolaşımının 

gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.  Çünkü KV farklılıklarının,  Topluluk sermaye 

hareketlerini kesin olarak etkilediği kabul edilmektedir. 107Bu nedenle,  özellikle K. V. 

(Kurumlar Vergisi) alanında Avrupa’da kurumlar vergisinin uyumlaştırılması ve 

koordinasyonu çalışmaları 1962 yılında hazırlanan ve dağıtılan kârlar üzerine 

dağıtılamayan karlara göre daha düşük oranda vergileme öngören Nuemark Komite 

raporuna kadar gitmektedir.  Bu tarihten sonra vergi oranlarının,  matrahlarının ve 

sistemlerinin uyumlaştırılmasını öngören birçok çalışma yapılmış,  ancak bu çalışmalar 

başarılı olamamıştır. 108 

AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi 2 Haziran 2003 tarihli 

toplantısında,  üye ülkelerde tespit edilen 66 adet zararlı vergi uygulamasının aşamalı 

olarak en geç 2012 tarihinde olmak üzere sona erdirilmesini öngören direktifi kabul 

edilmiştir.  Zararlı uygulamalar genellikle,  vergi avantajları sunarak şirketlerin vergi 

merkezlerini veya yatırımlarını kendi bölgesine çekmeyi amaçlamaktadır.  Fransa’nın 

denizaşırı departmanları,  İspanya’nın Kanarya Adaları işe Ceuta ve Melilla,  İngiliz 

egemenliğine ait Cebelitarık,  Finlandiya’nın Aland Takım Adaları bu özellikte olan 

yörelerdir.  Bizzat; İrlanda,  İspanya,  Yunanistan,  Lüksemburg ve Fransa gibi 

ülkelerde de benzeri uygulamalar bulunmaktadır. 109        

3. 1. 6.  G–8 (Group of Eight) Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar   

1975 yılında dünya üzerinde en gelişmiş endüstriye sahip olan yedi ülkenin (A. 

B. D,  İngiltere,  Fransa,  Almanya,  İtalya,  Japonya ve Kanada) G–7 olarak 

oluşturduğu bir organizasyondur.  Daha sonra Rusya'nın da gruba katılmasıyla 

organizasyonun adı G-8’e dönüştürülmüştür.  Avrupa Birliği’de kurum olarak bu 

                                                 
106 SOYDAN,  Billur Yaltı Avrupa Birliğinde Dolaysız Vergiler ,  İstanbul ,  Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.2002,  
S.17. 
107 ÇAĞAN,   Namı,   a.g.a. s.22–23. 
108 LASSEN,  David,  DREYER,  Sorenson,  a.g.r.,  s.52 
109 Bilici,  a.g.e..612-613. 
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organizasyon içinde yer almaktadır.  G–8 kuruluş ilkelerinde kendini bir karar gücü 

olarak görmemiş,  sadece birliği oluşturan ülkeler arasında ekonomi,  gelişim,  rekabet,  

yardımlaşma vb.  konularda görüş alışverişi amacını benimsemiştir.  Ancak,  kuruluş 

ilkelerinin aksine bugün dünya politikasını belirleyen ve aldığı kararlarla,  dünyayı 

şekillendiren en büyük güç durumuna gelmiştir.  G–8,  sürekli çalışan bir sekretaryası,  

belli bir binası,  çalışanları ve belli bir çalışma temposu bulunmayan bir 

organizasyondur.  Başkanlık,  üye ülkeler arasında sıra ile yapılmakta ve her yıl bir tane 

zirve toplantısı gerçekleştirilmektedir.  O yılın gündemindeki konular uzman gruplar 

tarafından araştırılıp,  konu ile ilgili raporlar hazırlanmakladır110 

3. 1. 7.  Finansal Eylem Gücü (FATF) Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar 

 Temel misyonu tüm ülkelerde gerekli tedbirlerin var olmasını sağlayarak kara 

para aklanmasının etkin olarak engellenmesine ve tespit edilmesine yardımcı olmak 

olan Finansal Eylem Gücü (Financial Action Task Forse - FATF),  1989’da Paris'teki 

G–8 zirvesinde kurulmuştur.  Başta finans olmak üzere kanun düzenleyici ve uygulayıcı 

kesimden katılan uzmanların oluşturduğu FATF,  kara paranın aklanmasının 

önlenmesine ilişkin yasal ve düzenleyici reformları etkileyebilecek siyasi iradeye 

yardımcı olmak için dizayn edilmiş bir politika üretim merkezi görevini yürütmektedir. 
111 FATF,  vergi cenneti ülkelerin aynı zamanda kara para aklama merkezleri olarak da 

kullanıldığını tespit etmiş ve bu konuda ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır.  Bu amaçla 

OECD'nin hazırlamış olduğu liste haricinde bir liste hazırlanmıştır.  Bu iki liste tamamen 

birbiri ile aynı olmasa da FATF,  vergi cennetlerinde şeffaflığın ve bilgi değişimi 

kurallarının bulunmaması nedeniyle bu ülkelerin kara para aklama konusunda ideal bölgeler 

olduğunu ortaya koyulmaktadır. 112 

                                                 
110 http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/yasinbeceni/bolum5.htm,   (13 Kasım 2005) 
111 http://www.activefinas.com/activeline/sayi5/kara para.html,   (15 Kasım 2005) 
112 http://www.twnside.org.sg/title/havens.htm,   (15 Kasım 2005) 
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1.  VERGİ CENNETLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ 

Bugün sanayileşmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğu,  yirmi ya da otuz yıl öncesine göre 

çok daha fazla vergi geliri toplayabilmektedir.  Bununla birlikte,  vergi sistemlerindeki 

boşluklar,  ülkelerin vergi sistemlerinin temelini bozmaktadır.  Söz konusu mali boşluklar 

küreselleşme olgusunun bir parçasıdır. 113Bu mali boşluklar,  vergileme alanında yeni sorunları 

da beraberinde getirmektedir.  Ulus devletin,  mali konulardaki haklarını büyük ölçüde 

zedeleyen küreselleşme olgusu; vergi rekabeti,  vergi cennetleri,  elektronik ticaret,  transfer 

fiyatlaması gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Vergi cennetlerinin kullanımı,  gelişmiş ülkeler bakımından servet ve sermaye değer 

artış kazançları üzerinden alınacak vergilerin gecikmesine veya erimesine neden olmakta,  

gelişmekte olan ülkeler açısından gelir ve servetlerin gizlenmesine yol açmaktadır.  Vergi 

cenneti ülkelere yatırım yapanların amacı genelde karlarını maksimize etmektir.  Vergi yükünün 

azaltılması,  vergi cenneti ülkelerde yatırım yapılmasının önemli bir nedenidir.  Aynı zamanda 

farklı nedenlerle de vergi cennetlerine yatırım yapılmaktadır.  Ayrıca ekonomisi fazla 

gelişmemiş olan bankacılık sistemine sahip ülkelerde yaşayan varlıklı bireyler ve işletmeler de 

ulusal para biriminin değerinin iniş ve çıkışları ile bankalarla olan ilişkilerinde ekonomik 

koşullardan kaynaklanan yaşayacakları sorunlar nedeniyle servetlerini yurt dışında tutmak 

istemektedirler.  Böylece kambiyo kontrollerine tabi olmama olanağından da faydalanabilirler. 
114 

 1. 1. Olumlu Etkileri 

•     Vergi cennetlerindeki düşük veya sıfır oranlı vergiler ile istisna ve 

muafiyetlerin geniş olması sayesinde mükellef,  üzerindeki vergi yükünün kendi 

ülkesindekine nazaran büyük oranda azaltılması amacıyla vergi cenneti bir ülke tercih 

edilmektedir.  

• Gerektiği gibi çalışmayan ya da iyi örgütlenememiş bir vergi idaresine 

sahip olan ülkelerdeki mükellefler,  kendi ülkelerindeki vergi ödemelerini bilinçli olarak 

geciktirerek,  devlete zamanında ödemesi gereken vergiler vergi cennetlerine 

aktarılmakta ve hem vergisiz kazanç elde edilmekte hem de devlete ödeyeceği vergi ve 

                                                 
113 Hüseyin Şen,   “Globalleşme ve Vergilemedeki Mali Boşluklar ”,   Vergi Dünyası,   Sayı: 241 (Eylül 2001),  
s.165 
114 ÖZ,  Semih,   “ Uluslar arası Vergi Rekabeti Vergi Cennetleri,  s.133-134 
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gecikme zammı ya da faizden daha fazla kazanç elde edilmektedir.  Böylelikle mükellef 

vergi planlamasını kendine göre mükemmel olarak gerçekleştirebilmektedir.  

• Mükellefler,  vergi cennetleri ile yaptıkları bir takım ticari faaliyetlerden 

(gemi taşımacılığı gibi) elde ettikleri gelirleri,  bu ülkelerde yapılan giderlerin 

olduğundan fazla gösterilmesi yada buralarda elde edilen gelirlerin gizlenmesi gibi 

yollarla asgari düzeye çekebilmekte ve vergi cennetleri aracılığıyla oldukça iyi bir 

kazanç sağlayabilmektedirler.  Söz konusu ülkeler aracılığıyla yapılan hayali ihracatın 

boyutları da dikkate değer bir başka konu olarak ortaya çıkmaktadır.  

• Mükellefler kazançlarını vergi cenneti ülkelerde toplayarak kazancın 

vergiye tabi olmadığı herhangi bir ülkede faaliyette bulunan ana merkeze 

vergilendirilmeksizin transfer edebilmektedir.  Mükellefler,  vergi planlaması yaparken 

vergi yükünü minimuma indirebilen faaliyetler tercih edilmektedir. 115 

1. 2. Olumsuz Etkileri 

Küreselleşmenin bir sonucu olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen 

gelişmeler uluslararası ekonomik yapının köklü olarak değişmesine neden olmaktadırlar. 116 

Ortaya çıkan uluslararası entegrasyon ile hızlı teknolojik ilerlemenin hem ülkelerin   vergi   

toplayabilme   güçlerini   hem   de   vergi   yükü   dağılımını etkilemektedir. 117 

Vergi Cennetlerinin vergileme üzerindeki etkilerini dört grupta toplayabiliriz: 

 Geçmişte her ülke kendi vergi politikasını ulusal ekonomisinin gereksinimlerine 

göre biçimlendirmekteydi.  Küreselleşme süreci bunu değiştirmiştir.  Küreselleşme ülkeleri 

rakipleri veya ticari ilişkiler içinde bulundukları diğer ülkelerin vergi değişikliklerine karşı daha 

duyarlı ve bilinçli olmaya zorlamaktadır. 118 

                                                 

115 Cangir,   Vergide Rekabet I,   s. 105. 
 
116 İhsan Günaydın ve Serkan Benk,   “Globalleşmenin Vergi Sistemlerinde Meydana Getirdiği 
Değişiklikler ”,   Vergi Dünyası,   Sayı: 267 (Kasım 2003),   s. 160 
117  Hüseyin Şen,   “Globalleşme ve Vergilemedeki Mali Boşluklar ”,   Vergi Dünyası,   Sayı: 241 
(Eylül 
2001),   s. 165. 
 
118  Filiz Giray,   “Vergi Rekabeti ve Serbest Bölgeler ”,   Vergi Dünyası,   Sayı: 272 (Nisan 2004),   s. 175. 
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 Vergi Cennetleri ülkeleri uygulanan vergi rejimlerini ve vergi sistemlerini 

etkilemektedir.  Ülkelerin diğer ekonomilerden ve onların vergi sistemlerinden bağımsız bir 

vergi politikası yürütmeleri giderek zorlaştırılmaktadır.119 Diğer bir ifadeyle ülkelerin vergi 

politikalarını belirlemede bağımsızlıkları giderek azaltılmaktadır.  

 Küreselleşme sonucu ticaretteki liberalizasyon iletişim ve teknolojilerdeki 

gelişmeler,  sermayenin denetimini zorlaştırmaktadır.  Kullanılabilir vergi kaynaklarını ulusal 

vergiye tabi tutmayı zorlaştırmaktadır. 6 

 Küreselleşme sonucu üretim faktörlerinin hareketliliği de artmıştır.  Çok uluslu 

şirketlerin istedikleri ülkeye sermaye transfer etmeleri teknoloji sayesinde oldukça 

kolaylaşmıştır.  Özellikle gelişmekte olan ülkelerin başıboş sermayeyi ülkelerine çekebilmek 

için rekabet etmek zorunda kalmışlardır.  Tüm bunlar için vergi indirimlerine ve vergi 

engellerini ortadan kaldırma yoluna gidilmiştir.  

Bugün sanayileşmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğu,  yirmi ya da otuz yıl öncesine göre 

çok daha fazla vergi geliri toplayabilmektedir.  Bununla birlikte,  vergi sistemlerindeki 

boşluklar,  ülkelerin vergi sistemlerinin temelini bozmaktadır.  Söz konusu mali boşluklar 

küreselleşme olgusunun bir parçasıdır. 120 Bu mali boşluklar,  vergileme alanında yeni sorunları 

da beraberinde getirmektedir.  Ulus devletin,  mali konulardaki haklarını büyük ölçüde 

zedeleyen küreselleşme olgusu; vergi rekabeti,  vergi cennetleri,  elektronik ticaret,  transfer 

fiyatlaması gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

1. 2. 1. Vergiden Kaçınma  

Vergiden kaçınma; vergi sorumluluğunun alanında yasal olmakla birlikte 

yasalardaki boşluklardan da yararlanarak yasanın amacına aykırı olarak azaltılması 

şeklinde tanımlanmaktadır. 121Mükelleflerin vergiden kaçınmak amacıyla vergi 

cennetleri aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:122 

 Şube ve iştirak karlarının vergi cennetindeki şirketlerde toplanması,  

                                                 
119 Savaş Çevik,   “Küreselleşen Dünyada Vergi Politikası: Vergi Politikasında Dönüşüm ve Küresel 
Sorunlar ”,   Vergi Dünyası,   Sayı: 270 (Şubat 2004),   s. 154 
120 Şen,   s. 165 
121 Karsan,  a.g.e.,  s.35 
122 ÇAMLICA,   a.g.m,   s.95 
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 · Giderleri fazla göstererek vergi matrahını azaltmak amacıyla vergi 

cennetindeki şirketin iştirak ve şubelerinden faiz,  hizmet ve AR-GE 

faturaları temin edilmesi,  

 · Uluslar arası sermaye hareketleri sonucu elde edilen vergisiz gelirin 

vergi cenneti ülkedeki şirkette toplanması,  

 · Suni transfer fiyatları yoluyla elde edilecek karların vergi cenneti 

ülkedeki şirkette toplanması, 123 

 · Ana merkez ile şube ve iştirakler arasında bir atlama taşı oluşturarak 

vergi ertelemesine gidilmesidir.  

Bu tür işlemlerin amacı yasaların dışına çıkmaksızın yasalardaki boşlukları ve 

vergi cennetlerindeki avantajları kullanarak vergisiz kazanç elde etmektir.  Vergi 

cennetlerini vergiden kaçınma aracı olarak kullananlar daha çok çokuluslu şirketlerdir.  

Bu tür şirketler,  dış yatırımlarının önemli bir bölümünü vergi cenneti ülkelerde 

yapmaktadırlar.  Böylece vergi cennetlerini kullanarak kendi karlarını maksimuma 

çekerken faaliyette bulundukları ülkelerin iç vergi matrahlarında önemsenecek derecede 

bir azalmaya neden olmaktadırlar. 124 

1. 2. 2. Vergi Kaçırma 

Vergi cennetlerinin amacı yabancı sermayeyi ülkelerine çekmektir.  Yabanı 

sermayeyi,  doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları diye ikiye ayırmak gerekir.  Doğrudan 

yatırımlar fabrika,  tesis gibi fiziki yatırımları ifade etmektedir.  Portföy yatırımları ise kurulmuş 

bir şirketin hisse senetlerinin satın alınması gibi daha çok parasal ifadeleri içermektedir.  Bu 

yüzden vergi cennetleri fiziki yatırımlara yönelemeyecekleri için,  portföy yatırımları ve 

finansal hizmetlere yönelmektedirler.  Bu yatırımları çekmek için de çeşitli avantajlar 

sunmuşlardır.  Sağlanan bu teşviklerle bu ülkeler çok büyük miktarda paranın,  sermayenin 

                                                 
123 Billur Yatlı SOYDAN,   Çokuluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için Transfer Fiyatlaması Rehberi,   Vergi 
Sorunları,   Sayı 91,   Nisan 1996,   s.91. 
 
124 GÜNAYDIN,  a.g.m.,  83-84 
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sığındığı merkezler haline gelmişlerdir. 125Mükelleflerin vergi cennetlerini araç olarak 

kullanarak giriştikleri eylemleri şu şekilde gerçekleştirmektedirler 

 Mükellefler vergi ödeme zorunda kalmaksızın varlıklarını vergi 

cennetlerindeki tröstlere kaydırabilir ve bu varlıklardan elde ettikleri gelirleri gizleyebilirler.  

 Vergi cenneti ülkeler ile yapılan ithalat ve ihracatta,  ithalat maliyetlerinin 

yüksek,  ihracat bedellerini düşük gösterebilirler.  

 Vergi cennetlerinde bulunan mal varlıkları ve gelirlerine ilişkin bilgileri hiç 

beyan etmeyebilirler.  

  Kazanç ve iratlardan,  vergi cenneti ülkelerde yapılan faaliyetler nedeniyle 

katlanılmış gibi gösterilerek hiç tahakkuk etmemiş ve ya gelir kaynağı ile hiç ilgisi bulunmayan 

giderleri indirim konusu yapabilirler. 126Firmalar ve bireyler vergi kaçırmak amacıyla ticari 

işlemlerini artan oranda bu bölgeler üzerinden yapılmakta,  tasarruflarını bu bölgelerde 

değerlendirmektedir.  Burada elde edilen faiz ve temettü gelirleri büyük oranda ulusal 

devletlerin bilgisi dışında kalmaktadır. 127 

Vergi cennetlerinin şeffaf olmaması,  vergi istihbaratından diğer ülkelerin 

faydalanamaması gibi özelliklerinden dolayı,  bu ülkelerin varlığı vergi kaçırmayı 

kolaylaştırmaktadır.  

1. 2. 3.  Vergi Planlaması 

Bazı ülkeler sermaye ve finansal hizmetleri ülkelerine çekebilmek için,  diğer 

ülkelerdeki yerleşik kişi ve firmaları yönelik bir takım özel vergi rejimleri oluşturmaktadırlar.  

Giderek bu tür uygulamalar yaygınlık kazanmış ve vergi cenneti dediğimiz ülkelerde düşük 

oranlı vergileme ve ya hiç vergileme yapılmamaktadır.  Böylelikle kişi ve ya kurumların asgari 

düzeyde vergilendirilmesini sağlamaktadırlar.  Yani bir kişinin ve ya bir firmanın faaliyetlerini 

                                                 
125 COŞKUN,   a.g.a. s:41 
126 ŞENNUR,   Hoş yumruk,   Vergi Cennetleri Tercihli Vergi Rejimleri ve Zarar verici Vergi Rekabetinin 
OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi,   Eskişehir: T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları,  2003,  
s.26 
OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi,   Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi 
Yayınları,   2003,   s. 26 
127 Naci Ağbal,   “Globalleşme ve Vergi Sistemlerinin Geleceği-I”,   Yaklaşım,   Yıl: 9 Sayı: 105 (Eylül 
2001),   s. 74. 
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asgari düzeyde vergi ödenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesine vergi planlanması 

denmektedir. 128 

Vergi planlaması,  kişi ve ye firmaların vergi cenneti ülkelerden yararlanması 

yönündeki motivasyonunu sağlayan etkenler şunlardır:  

 Kendi ülkelerinde yüksek vergi oranlarına sahip olan mükellefler,  bu vergi 

yükünden kurtulmak için düşük oranlı ve ya hiç vergi uygulanmayan vergi cennetlerini tercih 

ederek vergi yükünü azaltmaktadırlar.  

  Mükellefler,  kendi ülkelerindeki vergi taksitlerinin neden olacağı azalmaya 

maruz kalmamak için bilerek vergi ödemelerini geciktirmektedirler.  Böylece devlete ödemesi 

gereken vergiyi,  vergi cenneti ülkelere transfer ederek,  hem vergisiz kazanç elde etmekte hem 

de kurum kazançlarının azalmasını engellemektedir.  

 Kazancın vergilemenin düşük olduğu ve ya hiç bulunmadığı yerlerde 

oluşturulmasına ilişkin ayarlamaların yapılması,  örneğin bu amaçla transfer fiyatlandırma 

yöntemlerinin kullanılması şeklindedir.  

 Mükellefler kazançlarını vergi cenneti ülkelerde toplayıp,  vergiye tabi 

olmadığı herhangi bir ülkede faaliyette bulunan ana kuruma vergilendirilmeksizin transfer 

edilebilmektedir.  

 Kendi ülkelerinde beyan etmek durumunda oldukları gelirlerinden,  vergi 

cennetlerinde yükümlüsü olmadıkları ve ya hiç ödemedikleri vergiler için mahsup ve hak 

etmedikleri vergi kolaylıkları için indirim talebinde bulanabilirler. 129Kazanç ve iratlardan,  

                                                 
128 Cangir,   s. 105 
129 Şennur Hoşyumruk,   Vergi Cennetleri,   Tercihli Vergi Rejimleri ve Zarar Verici Vergi Rekabetinin 

OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi,   Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi 

Yayınları,   2003,   s. 26. 
170 Şennur Hoşyumruk,   Vergi Cennetleri,   Tercihli Vergi Rejimleri ve Zarar Verici Vergi Rekabetinin 

OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi,   Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi 

Yayınları,   2003,   s. 26. 
171 Naci Akbal,   “Globalleşme ve Vergi Sistemlerinin Geleceği-I”,   Yaklaşım,   Yıl: 9 Sayı: 105 (Eylül 

2001),   s. 74. 
172 Cangir,   s. 105. 
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vergi cenneti ülkelerde yapılan faaliyetler nedeniyle katlanılmış gibi gösterilerek hiç tahakkuk 

etmemiş ve ya gelir kaynağı ile hiç ilgisi bulunmayan giderleri indirim konusu yapılabilinir. 170 

Firmalar ve bireyler vergi kaçırmak amacıyla ticari işlemlerini artan oranda bu 

bölgeler üzerinden yapmakta,  tasarruflarını bu bölgelerde değerlendirmektedir.  Burada elde 

edilen faiz ve temettü gelirleri büyük oranda ulusal devletlerin bilgisi dışında kalmaktadır. 171 

Vergi cennetlerinin şeffaf olmaması,  vergi istihbaratından diğer ülkelerin 

faydalanamaması gibi özelliklerinden dolayı,  bu ülkelerin varlığı vergi kaçırmayı 

kolaylaştırmaktadır.  

2.  KARAPARANIN MALİ PİYASALARA ETKİSİ         

2. 1. Kara para Ve Globalleşme 

        Küreselleşmenin ekonomik boyutu,  en çok öne çıkan ve en çok tartışılan 

boyutudur.  Aynı zaman da,  ekonomik boyutu en eski dönemlere dayanmaktadır.  Sosyalizmin 

yoğun olarak yaşandığı ülkelerde bile,  yabancı sermayeyi çekmek için teşvik edici unsurlar 

konulmuştur.  Gelişen teknoloji sayesinde çok uluslu şirketlerin hareket alanı genişletilmiştir ve 

bazı gelişmekte olan ülkelerin bile önüne geçilmiştir. Dünya Ekonomisinin globalleşmesi , 

birçok kapalı ekonominin açık hale gelmesini sağlanılmış, dünya ticaretini , dünya üretiminin 

üzerine çıkarılmış, yine uluslararası piyasaların gelişmesi , bireyler ve kurumlara fonlarını 

sınırsız olarak veya çok az bir sınırlama ile en yüksek getiriyi alabilecekleri yerlerde 

değerlendirmelerine imkân tanımıştır.  

Globalleşme bir taraftan piyasaların işlem hacmini ve spekülatif araç çeşitliliğini 

artırarak kara paranın aklanmasını kolaylaştırmış, diğer taraftan da mal ticaretinin artmasıyla 

gümrüklerde ticareti kolaylaştırmaya yönelik, bürokrasiyi ve işlemleri basitleştirici 

değişikliklerin yapılmasına yol açarak, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi kara paranın elde 

edildiği suçların işlenmesini kolaylaştırmıştır. 130 

  2. 2. Kara paranın Global Piyasalara Etkisi       

Küreselleşme sürecinde devlet anlayışındaki değişikliklere bakıldığında; 1940 yılından 

1980 dönemine kadar gelişmiş ülkelerde refah devleti,  gelişmekte olan ülkelerde de devletçi 

kapitalizm anlayışı yerleştirilmiştir.  Bu anlayış içerisinde şu mali görevler üstlenilmiştir: 

                                                 
130 İPEK,   Halim “,  Kara para ve Kara paranın Aklanması,” s.31.  
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kamusal malların sağlanması; tahsis işlevi,  gelirin yeniden dağılımı; bölüşüm işlevi,  tam 

istihdam,  fiyat istikrarı,    Ödemeler bilançosu dengesi ve uygun büyüme oranı; istikrar işlevi,  

sektörsel ya da makro düzeyde üretimin planlanması; istikrar işlevidir131. Uluslararası 

piyasalarda fonlar teorik olarak, reel faiz oranı, yatırımın reel getirisi, vergi oranları ve ülke 

riskleri gibi temel ekonomik faktörlere göre dağılmakta ve fonlar ülkeler arasında bu 

değişkenlerdeki farklılıklara göre hareket edilmektedir. Aklanmak istenen kara para uluslararası 

piyasalarda hareket ettiğinde getirinin yanı sıra yasal düzenlemeler ve denetimlere tabii 

tutulmaktadır. Parayı aklayan kişiler yakalanma riskini göz önüne alarak riskin en az olduğu 

yerlere gitmeyi yeğlerler. İstisnai olarak aynı risklikteki iki yatırımda getirilere bakılınabilinir 

ve finansal kuruluşların aklayıcılarla işbirliği olayı varsa,  risklikle finansal kuruma ödenen 

komisyon oranının beklenen değeri alınabilir, aklayıcılarda riskten arındırılmış en yüksek 

getiriyi aramaktadırlar.  Artık,  sermaye eski dönemlerden çok farklı olarak reel ve finansal 

sermaye diye ayrılmaktadır.  Reel sermaye; kâr oranlarıyla hareket ederken,  spekülatif sermaye; 

faiz-kur makasıyla tetiklenmektedir.  Spekülatif sermayenin çok hızlı hareket edebiliyor olması 

uzun dönemde özellikle de borçlu durumundaki az gelişmiş ülkelerdeki krizleri derinleştirmekte 

ve ülke halklarını yoksullaştırmaktadır.  Girdikleri ülkelerde finansal krizlere neden olan 

spekülatif finans sermayesi,  bu özelliği ile reel sermaye uzaklaştırılmaktadır ve tüm yüksek faiz 

alanlarını kendi sömürüsüne açık tutulmaktadır132                

Reel sermaye rasyonel yatırımcılar tarafından kolayca aklanamadığından dolayı bu 

kişilerin sahip olduğu paralar ekonomik göstergeleri ve performansları itibari ile tercih edilmesi 

gereken ülkeler yerine başka ülkeleri tercih edilmektedir. Böylece aklamanın olduğu yerdeki 

kaynak dağılımı daha bozuk olur, yani aklayıcıların optimumu ekonominin optimumu ile 

çelişmektedir. Bu yüzden gelişmekte olan ülkelerde politikacılar bütçe açığı kronik enflasyon, 

değerlenmiş yerli para gibi sorunları çözmeye çalışılmaktadır ve kara paranın verdiği yanlış 

sinyallere saplanılıp ekonomiyi daha zor içinden çıkılmaz güç durumlara sokulmaktadır.   

Aklanan para ani giriş çıkışlarla piyasaların istikrarını etkiler, piyasalardaki dünya 

çapında yapı nedeniyle ülkede çıkan kriz diğerlerine yansıyabilir. Piyasalar için şeffaflıktan ve 

istikrardan kaynaklanan güvenin, kredibilitenin önemi büyüktür. Temel ekonomik 

değişkenlerde bir değişiklik olmadan kara paranın yarattığı dalgalanmalar bu piyasaya olan 

                                                 
131  Habib Yıldız,   Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri,   1. Basım,   Ankara: Seçkin Yayınevi,   
2005,   s. 34. 
 
 
132 İzzettin Önder,   “Küresel Ekonomik Süreç”,   Yaklaşım,   Yıl: 13,   Sayı: 152 (Ağustos 2005),   s. 28 
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güveni azaltabilir, piyasaların kredibilitesini kısa sürede düşürebilir, ancak yeniden güven ve 

istikrar oluşturmak çok daha uzun zaman alacaktır. Kara para bu anlamda sıcak paranın tüm 

özelliklerini taşır. Kara para hemen hemen her zaman sıcak paradır, ama sıcak paranın her 

zaman kara para olduğu söylenemez.     

Kara para aklama ile uluslar arası düzeyde mücadele gereklidir. Bu mücadeleye 

katılan ülkeler arttıkça, kara para aklamak için kullanılacak ülke sayısı azalacaktır. Bunun için 

ülkeler arasındaki düzenleme farklılıkları tamamen kaldırılmasa da asgariye indirilmelidir. IMF, 

uluslar arası finansal piyasaların korunması için mücadeleye ilişkin asgari standartların 

oluşturulması ve uymayan ülkelerden gelen fonların kabul edilmemesi, bu ülkelerden gelen 

fonlara vergi uygulanması gibi yaptırımların uygulanması önerilmektedir. 133 

       

                                                 
133 İPEK,   Halim “,  Kara para ve Kara paranın Aklanması,” s.32–33. 
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 2. 3 Kara Paranın Azgelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi   

Kara paranın aklanmasını engellemeye yönelik olarak önlemler alınmazsa kara 

paranın yasalarında boşluk olan ülkelere gitmesi muhtemeldir. Kara paranın bu ülkelere gitme 

nedeni : 

 Yakalanma riskinin azaltılması  

 Bu ülkelerdeki yasal düzenlemelerin boşlundan yararlanarak gidilebilir 

 Takibi zor olan karmaşık işlemler yapmak 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından yabancı kaynağa ihtiyaç 

duyduğundan kara paranın ülkeye gelmesine yönelik düzenlemeler yapılmaz ve gelen 

fonların kaynağını sorgulamadan ülkelerine kabul edilir. Bu ülkelerde kara paranın 

aklanmasını engellemeye yönelik düzenlemeler olsa bile suçlularla işbirliği yapabilecek 

olan, aklayıcıların yönetimine hâkim olduğu finansal kuruluşlar da olabilir. 134 

Global Piyasalarda fonlar 1985 yılı sonrası gelişmiş ülkelerden az gelişmiş 

ülkelere yönelmiştir. Fonların çoğunu kara paralar oluşturur. Bu fonların önemli bir 

bölümünü kara para oluşturmuştur. Bu paralar bankalar döviz büroları menkul kıymet 

ve altın borsaları vasıtasıyla piyasalara ve ekonomiye girilmiştir. Bu piyasalarda 

aklanan paralar tekrar sahibine geri dönerken finans kaynaklarının yönünü uluslararası 

boyutlarda ters yöne çevirerek , döviz ve faiz piyasalarını etkilemekte , mali ve 

ekonomik politikaları tutarsızlaştırmaktadır.  

Az gelişmiş ve gelişmekte ülkelere yönelen kara paranın yasal kaynaklardan 

gelen sermayeye göre rekabet gücü daha fazladır. Bunun sonucunda yurt içinde talep 

artacak ve enflasyonun yükselmesine neden olacaktır. Makro ekonomik göstergelerdeki 

bozulma ülkeyi krize sokacak , ülkenin kriz ortamında olması ise kara paracıların işine 

yarayacak ve kara paralarını rahatlıkla aklayacaktırlar. 135 

                                                 
134 AKAR,   Yıldırım,   a.g.a.33 
135 İPEK,   Halim “,  Kara para ve Kara paranın Aklanması,” s.33–34. 
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3 .  VERGİ CENNETLERİ İLE KARA PARA AKLAMA İLİŞKİSİ 

Kamuoyunda “kara para” kavramı,  genel olarak kayıt dışı ekonomik değerleri 

Artık,  sermaye eski dönemlerden çok farklı olarak reel ve finansal sermaye diye ayrılmaktadır.  

Reel sermaye; kâr oranlarıyla hareket ederken, spekülatif sermaye; faiz-kur makasıyla 

tetiklenmektedir.  Spekülatif sermayenin çok hızlı hareket edebiliyor olması uzun dönemde 

özellikle de borçlu durumundaki az gelişmiş ülkelerdeki krizleri derinleştirmekte ve ülke 

halklarını yoksullaştırmaktadır.  Girdikleri ülkelerde finansal krizlere neden olan spekülatif 

finans sermayesi,  bu özelliği ile reel sermayeyi uzaklaştırmaktadır ve tüm yüksek faiz alanları 

kendi sömürüsüne açık tutulmaktadır.  

Kara para aklama ise,  Yasadışı yollardan elde edilen kazançların yasal 

yollardan elde edilmiş gibi gösterilmesi amacıyla,  söz konusu kazançların mali sisteme 

sokularak özellikle nakit formundan kurtarılmasına ve mali sistem içinde bir süreçten 

geçirilerek kimliğinin değiştirilmesi suretiyle meşruluk kazandırılmasına yönelik 

işlemlerdir.   

Bu çerçevede kara para aklamadan bahsedebilmek için gerekli unsurları şu 

şekilde sıralayabiliriz 

 Bir suç işlenmiş olmalıdır.   

 Bu suç sonucunda herhangi bir ekonomik değer elde edilmiş olmalıdır.  

Bu ekonomik değerlerin yasadışı nitelikten kurtarılıp yasal görünüme sahip ekonomik 

değerlere dönüştürülmesi amacına yönelik bir hareket gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

               3. 1 Kara para aklama süreci:  

Bu süreç genel olarak üç aşamadan oluşur 

3. 1. 1. Yerleştirme: Bu aşama suçtan elde edilen gelirin nakit formundan 

kurtarılarak finansal sisteme sokulması aşamasıdır.  Başta uyuşturucu ticareti olmak 

üzere kara parayı doğuran suçlarda para,  genelde nakit olarak el değiştirilmektedir.  Bu 

aşamadan sonra para nakit halinde olmayacaktır.  Gerek mücadele eden birimlerce 

araştırma ve inceleme sırasında paranın fiziken tespitinin,  ele geçirilmesinin ve el 
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konulmasının,  gerekse nakdin finansal sisteme girişi sırasında finansal kuruluşlar 

tarafından nakit işlem bildirimleri ve şüpheli işlem bildirimleri yoluyla tespitinin en 

kolay olduğu bu aşamada,  sözü edilen kişi ve kuruluşlar daha dikkatli olmalıdırlar.  

Çünkü bu aşamadan sonra suçun ortaya çıkarılması çok daha zorlaşacaktır.  

3. 1. 2. Ayrıştırma: Bu aşamada amaç,  nakit formundan kurtarılan parayı 

yasadışı kaynağından mümkün olduğunca uzaklaştırmak,  böylece paranın izinin 

sürülmesini,  bulunmasını ve yakalanmasını imkânsız hale getirmektir.  Yerleştirme 

aşamasında kara para özellikle bankacılık sistemine sokulmuşsa sistemin olanaklarından 

yararlanmak suretiyle transfer etmek ve kaynağından uzaklaştırılması son derece hızlı 

ve kolay olacaktır.  Bu aşamada paranın yasadışı kaynağından uzaklaştırılması için 

sıklık,  karmaşıklık ve hacim açısından yasal işlemlere benzeyen bir dizi mali işlem 

yapılmaktadır.  Böylece denetim mekanizması aşılmaya çalışılmaktadır.  

3. 1. 3. Bütünleştirme: Bu aşama kara paranın yuvaya dönme aşamasıdır 

denilebilir.  Ayrıştırma aşamasında yasadışı kaynağı ile bağlantısı koparılan kara para 

bütünleştirme aşamasında yasal işlemlerle ülkenin mali sistemine aklanmış bir şekilde 

sokulmasıdır.  Artık daha önce iki aşama geçirildiği için paranın kaynağına ilişkin 

sorulabilecek bir soruya yasal bir açıklama yapılabilecek veya böyle bir sorunun 

sorulmasını gerektirmeyecek normal bir işlem görüntüsü elde edilmiştir.  136 

Bir ülkenin kara para aklaması diğer ülkeler ve küresel finansal sistem 

açısından sorun oluşturabilmektedir.  Bütün bir dünya mali sisteminin entegrasyonu 

anlamında küreselleşme,  para aklama gerçekten uluslararası bir olgu haline 

getirilmiştir.  Organize suç örgütleri ve sistemin açıklarını bilen bilinçli fertler,  açık 

sınırlardan,  özelleştirmeden,  serbest ticaret bölgelerinden,  sınır güvenliği 

sağlayamayan devletlerden,  kıyı ötesi bankacılık hizmetlerinden,  elektronik mali 

transferlerden,  akıllı kartlardan,  siber bankacılıktan faydalanarak her gün milyonlarca 

dolarlık kara parayı aklayabilmektedirler137 

                                                 
136 MASAK,   Genel Hatlarıyla Kara para ve Aklama Kavramları,   MASAK      
http://www.masak.gov.tr[02.01.2006] 
137 Dış Ticaret Müsteşarlığı,   http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/DTDERGI/Ekim2002/akdis.htm,  [29.12.2005] 
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3. 2. Vergi Cennetlerinin Kara para Aklama Sürecindeki İşlevi: 

Vergi cennetlerinin,  kara paranın aklanmasındaki rolü daha çok yerleştirme 

ve/veya ayrıştırma aşamalarında ortaya çıkarılmaktadır.  Kara paranın nakit formundan 

kurtulması için vergi cennetlerinde mevcut finans kurumları aracı olarak 

kullanılabilmektedir.  Örnek olarak kara para aklayacak kişi, kıyı bölgesi finans 

merkezlerine gidilerek parayı burada faaliyet gösteren(A) bankasına yatırlır. Kendi 

ülkesindeki (B) bankasına başvurularak (A) bankasındaki hesabını teminat göstermek 

sureti ile kredi talebinde bulunulur. (B) bankası da bu kredi kendisine verilir. Kişi aldığı 

kredi ile istediği yatırımı yapılır. Kredi (B) bankasına geri ödenilmez. (B) bankası da bu 

kişinin teminat gösterdiği (A)bankasındaki parasını haciz eder. Böylece kişinin parası 

yaptığı yatırım şeklinde aklanılmış olarak ortaya çıkarılır.  

Başka bir örnek vermek gerekirse; Almanya’da merkezi bulunan bir şirketin 

(C),  vergi cenneti (A) ve vergi cenneti olmayan (B),  bir ülkede birer şirketleri 

bulunsun.  Vergi cenneti ülkedeki şirket (A) tarafından vergi cenneti olmayan ülkedeki 

(B) şirkete kredi verilir. (B) almış olduğu bu kredi karşılığında (A)’ya belli bir miktar 

faiz ödemesinde bulunacaktır.  Böylece (B) faaliyette bulunduğu ülkede beyan edeceği 

gelirden ödediği faiz indirim konusu yaparak vergi yükü azaltılmaktadır.  (A) ise zaten 

vergi cenneti ülkesinde faaliyette bulunduğu için elde etmiş olduğu faiz gelirleri vergiye 

tabii değil veya çok düşük miktarda vergiye tabiidir.  Böylece (C),  (B) ülkesinde elde 

etmiş olduğu gelirin bir kısmını (A) ülkesine hiçbir maliyete katlanmadan transfer 

edilmiş bulunmaktadır. 138 Söz konusu şirketler zinciri ikiden fazla olabilir. Burada 

olayı basitleştirmek amacıyla iki yavru şirket ele alınmıştır.       

Paravan ya da hayali şirket olarak tanımlanan şirketler herhangi bir ticaret ya 

da imalat faaliyetinde bulunmayan ve genellikle sınır ötesi merkezlerde kurulan 

şirketlerdir.  Bunlar sadece kâğıt üzerinde vardır. Bunların kurulmasındaki amaç 

ayrıştırma aşamasında form transferlerinin bu şirketler üzerinden geçirilmesi sureti ile 

inceleme sırasında iz sürmenin zorlaştırılmasıdır. Kıyı bölgesi finans merkezlerinde 

sağlanan iş ortamı da kara para aklamaya yardımcı olabilmektedir. Buralarda mevcut bu 

paravan şirketlere hizmet veriliyor görüntüsündeki avukat, muhasebeci ve mali 

                                                 
138 YETKİNER Erkan,   a.g.a. s.80 
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danışmanlarda şirketlere normal faaliyette bulunan işletme görüntüsü sağlanmaktadır. 

Paravan bankalar ise fiziki adresi bulunmayan ve normal bankacılık işlemleri için 

gerekli somut donanımlara sahip olmayan sadece unvanı ile bilinen kuruluşlardır. Kara 

para aklayıcıları kıyı bankacılığının sağladığı avantajları denetim dışı kalmak ve yasal 

merciler tarafından yapılan soruşturmaları sonuçsuz bırakmak amacıyla 

kullanılmaktadır. 139Vergi Cennetlerinin diğer bir kullanımı hileli yollarla vergilemeden 

kaçmak için tasarlanılmış işlemlerdir. 140 

Vergi cennetlerinin diğer bir kullanımı hileli yollarla vergilemeden kaçmak için 

tasarlanmış işlemlerdir.  Vergi cennetlerinde yerleşik işletmeler vergi kaçırmak amacı 

ile daha çok haksız katma değer vergisi iadesi alınması,  sahte ve muhteviyatı itibari ile 

yanıltıcı fatura düzenlemesi gibi faaliyetler için kullanılmaktadır. Bu merkezlerde 

kurulan bankalar ve şirketler ile bunların ortaklık yapıları hakkında bilgi 

edinilemediğinden ve vergi yükümlüleri ile faaliyetlerine ilişkin bilgiler ilgili ülkelere 

verilmediğinden vergi cennetleri kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi yasal 

olmayan faaliyetler içinde elverişli bir ortam yaratılmaktadır. 141Vergi Cennetlerinde 

yerleşik işletmeler, vergi kaçırmak amacıyla daha çok haksız Katma Değer vergisi 

iadesi alınması, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi gibi 

faaliyetler için kullanılmaktadırlar. Bu merkezlerde kurulan bankalar ve şirketler ile 

bunların ortaklık yapıları hakkında bilgi edinilmediğinden ve vergi yükümlüleri ile 

faaliyetlerine ilişkin bilgiler ilgili ülkelere verilmediğinden vergi cennetleri kara para 

aklama ve vergi kaçakçılığı gibi yasal olmayana faaliyetler içinde elverişli bir ortam 

yaratılmaktadır. 142 

4. TÜRKİYE’DE VERGİ CENNETİ BAĞLANTILARI  

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararının143 Türkiye’ye yurt 

dışından gelecek yurt dışı sermaye ile ilgili olarak 12. maddesinde,  dışarıda yerleşik 

                                                 
139 ÖZ Semih,   a.g.a. s.194–196  
140 GÜNAYDIN,   İhsan “Vergi Cennetlerinin Özellikleri ve Kullanımları ”,  Vergi Sorunları Dergisi,   SAYI:126,  
Mart 1999,  s.82. 
141  CANGİR Niyazi,   a.g.s.109 
142 CANGİR,   Niyazi ,   “Vergide Rekabet ya da Vergi Politikasının Değişen İşlevi–1,  Yaklaşım,   Yıl:8,  Sayı: 91,  
Temmuz 2000,   s.109 
143 11.08.1989 tarih ve 20249 sayılı resmi gazete 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/ 
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kişilerin Türkiye’de şirket kurmak, mevcut ve kurulacak şirketlere iştirak etmek ve şube 

açmak sureti ile yatırım yapmaları ve her türlü mal ve hizmet üretimine yönelik 

faaliyetlerde bulunmaları ile irtibat bürosu açmaları Yabancı Sermayeyi Teşvik 

Kanunu’na göre gerekli izni almak, verilen izinler çerçevesinde faaliyette bulunmak ve 

öngörülen sermayeyi getirmek kaydıyla serbest olduğu yönünde düzenleme 

bulunmaktadır.144 4875 sayılı kanuna göre yabancı sermayenin Türkiye’de tekel olarak 

faaliyette bulunan bir kuruluşun çoğunluk hissesine sahip olabileceği hükme bağlanılmıştır.  

Böylece yabancı yatırımcıların yaptığı yatırım ile ülke çapında tekel olmasını engelleyen 

sınırlama kaldırılmıştır.  Aynı kanunun 3.  maddesine göre; yabancı yatırımcılar Türkiye’de elde 

ettikleri değerleri serbestçe yurt dışına transfer edebilmeleri sağlanılmıştır.  4875 sayılı kanunun 

1.  maddesine göre; doğrudan yabancı yatırımların gerçekleşmesinde izin ve  onay  sisteminden 

bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine karar verilmiştir.  Yani doğrudan yabancı yatırımların 

izin alma süreci kaldırılmıştır. 145 

Vergi cenneti ülke uygulamalarının Türkiye lehine mi yoksa aleyhine mi sorusunun 

yanıtını bulmak için,  bu ülkelerden Türkiye’ye gelen kaynak tutarı ve Türkiye’den bu ülkelere 

giden kaynak tutarının karşılaştırılması gerekir. 146 

                                                 
144 Ferhatoğlu,   s. 150. Öz,   s. 311 
145Bilici,   s. 614 
146 Bilici,   s.615 
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Tablo 9: Vergi Cenneti Ülkelerden Türkiye’ye Yapılan Yatırım (Milyon TL) 

 Firma Adedi Mevcut Yabancı 

Sermaye 

Şirketlerin Toplam 

Sermayesi 

Bahreyn 4 513. 705 521. 856 
Cebelitarık 3 1. 661. 420 2. 433. 646 
Gibraltar  58. 484 58. 484 
Guernsey Adası 4 151. 960 318. 265 
Hollanda Antileri 6 77. 641. 300 224. 992. 204 
Isle Of Man 1 160. 000 160. 000 
İngiliz Jersey Adaları 9 161. 360. 378 166. 109. 065 
Kanal Adaları 3 172. 875 175. 875 
Liechtenstein 16 3. 587. 312 3. 919. 791 
Malta 8 57. 155. 971 60. 002. 900 
Mauritus 1 84. 998 85. 100 
Marshall Adaları 1 150. 000 600. 000 
Monako 4 1. 451. 294 1. 663. 698 
Aruba 1 2. 400 4. 800 
Bahamalar 4 2. 775. 486 2. 996. 971 
Belize 2 129. 498 136. 050 
Bermuda 3 494. 078 521. 264 
Cayman Adaları 13 2. 100. 174 3. 300. 624 
Turks ve Caicos Adaları 1 407. 546 582. 209 
İngiliz Virjin Adaları 29 20. 553. 593 79. 639. 489 
Panama 11 247. 422. 144 320. 705. 033 
Bu ülkeler Toplamı 124 578. 034. 616 868. 927. 324 
Genel Toplam 6. 584 8. 426. 126. 378 15. 440. 625. 633

Kaynak:Semih, Öz, Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Ankara, 2005, 

s. 312         



109 
 

Tablo 10:Türkiye ve OECD Üyesi Ülkelerde Yürürlükte Bulunan Vergi Oranları ( 2005 

Yılı ) 

Ülkeler Gelir   Vergisi 

 (%) 

Kurumlar 

Vergisi (%) 

Katma Değer

Vergisi(%) 

Diğer vergiler(emlak, V. 

İV. , Da-mga Vergisi %)

Avustralya 20-47 36 10 Sair Vergiler 48. 5

Çek Cumhuriyeti 15-32 31 22 Emlak Vergisi 0. 3 -4. 5,  V. 

İ. V.  7-40.  

Hollanda 33. 9 - 60 35 17. 5 Emlak Vergisi 0, 6,  V. İ. 

V.  0 
İngiltere 10–40 30 17. 5 Damga Vergisi 0–4,  VİV 

40,  

İrlanda 22–44 16 21 Damga Vergisi 3 -9,  V. İ. 

V.  0 

Japonya 10–50 41 5 Damga Vergisi 0,  V. İ. V. 

10–70 

Kore 10–40 30. 8 10 Damga Vergisi 0,  V. İ. V. 

10–50 

Lüksemburg 0–46 31. 3 15 Emlak Vergisi 0, 5,  V. İ. 

V.  1, 8 

Meksika 1. 7–8, 2 30 15 V. I. V. O,  Emlak Vergisi 

(%) 33, 3 
Türkiye 20–35 30 18 Emlak Vergisi (%) 1 – 3, 

Damga Vergisi (%) 1, 5 -7, 

5 VİV(%) Veraset yoluyla 

ine. 1–10, İvazsız int. 10–30

OECD Ortalaması 14. 26-41. 22 28. 03 15. 11  

Kaynak:”NM Economic Development Factbook”,  http://www. edd. state. nm. us (03. 02. 

2006) 

Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde ise Türkiye ve OECD üyesi ülkelerin 

vergi sistemlerinde gelir,  servet ve harcamalar üzerinden alınan bütün vergilerin 

mevcut olduğunu ve birkaç istisna dışında hemen hepsinde birbirine yakın oranlarda 

vergileme yapıldığını görmekteyiz. İncelemeye dâhil edilen OECD üyesi ülkelerde 
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yürürlükte bulunan vergi oranları analiz edildiğinde;   gelir vergisinde Meksika   (%1, 

7–8, 2),    kurumlar vergisinde İrlanda (%16),  katma değer vergisinde Japonya (%5) en 

düşük oranlara sahip iken gelir vergisinde Hollanda (%33, 9–60),  kurumlar vergisinde 

Japonya(%41) ve katma değer vergisinde Çek Cumhuriyeti (%22) en yüksek vergi 

oranlarına sahiptir.  İncelenen ülkelerin vergi oranları dikkate alınarak OECD 

ortalaması alındığında gelir vergisinin %14, 26,  kurumlar vergisinin %28, 03 ve katma 

değer vergisinin %15, 1’lik bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir,  Türkiye'de 

uygulanan oranların OECD ortalamasının üzerinde olduğu ancak bariz bir farklılığın 

bulunmadığı görülmektedir.  Bu durumda vergi oranları açısından Türkiye'nin,  OECD 

ülkelerinde uygulanan ortalama oranların bile üzerinde vergi oranlarına sahip 

olmasından dolayı vergi cenneti bir ülke olması ihtimali söz konusu değildir.  

  Tablo 11: 2005 Yılında En Fazla Uluslararası Doğrudan Yatırım Yapan Beş Ülke 

ÜLKELER Uluslararası 

Doğrudan 

Yatırım,  (Milyon 

ABD Doları) 

Türkiye'deki Şirket Sayısı 

ABD 1. 886 624

İngiliz Virjin Adaları 1. 593 64

Lübnan 1. 500 90

Belçika 1. 075 198

İtalya 676 417

Kaynak: http://www. hazine. gov. tr (04. 04. 2006) 

2005 yılı Türkiye için uluslararası doğrudan yatırımlar açısından tarihi zirvenin 

görüldüğü yıl olma özelliğini taşımaktadır.  2004 yılına göre yaklaşık 3, 5 kat artış 

gösteren uluslararası doğrudan yatırım girişi 2005 yılında 9, 7 milyar ABD Dolarına 

ulaşmıştır.  Söz konusu tutarın bileşenlerine bakıldığında 7, 9 milyar ABD Doları 

tutarındaki kısmının sermaye transferi,  kalan 1, 8 milyar ABD Doları tutarındaki 

kısmının ise yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'deki gayrimenkul alımları sonucunda 

oluştuğu görülmektedir.  Büyüme,  enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik 
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göstergelerde görülen iyileşme; AB ile tam üyelik müzakerelerine ilişkin sürecin 

öngörülebilirlik üzerindeki etkisi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yapısal 

reformların hız kazanması Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından 

cazibesi artırılmıştır.  Özellikle finans sektöründe gerçekleşen satın alma işlemleri ile 

özelleştirme ihalelerine yabancı yatırımcıların gösterdiği ilgi,  Türkiye'nin artan 

cazibesine somut örnek teşkil etmektedir. 147 
       

Aynı kararın,  Türkiye’den yurtdışına gidecek yerli sermaye ile ilgili olarak 13. 

maddesinde de,  Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında veya Türkiye’deki serbest 

bölgelerde yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak üzere şirket kurmaları, 

ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için, 5 milyon ABD doları veya eşiti dövize kadar 

nakdi sermayeyi bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla, ayni sermayeyi ise 

gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbest olup, 5 milyon ABD 

dolarını aşan nakdi ve/veya ayni sermaye ihtiyacına bakanlıkça izin verileceği yönünde 

düzenleme yer almaktadır. Bu ülkelere ihraç edilen sermayenin sektörler itibariyle 

dağılımı incelendiğinde,  ihracın daha çok bankacılık,  diğer finansal hizmetler ve 

ticaret alanında yoğunlaştığı görülmektedir.  Bu tabloyu incelediğimizde ihraç edilen 

tutarların fazla olmadığı görülmektedir.  Ancak şu hususa dikkat etmek gerekir ki; o da,  

bu tutarların Türkiye’den yasal yollarla çıkan yatırımlarla ilgili bilgiler olmasıdır.  Vergi 

cennetlerinin özelliklerini anlatırken bahsettiğimiz “bilgilerin gizliliği” ilkesi 

anımsandığında bu tutarların gerçeği yansıtmadığı ve gerçek rakamların bu değerlerden 

daha fazla olacağı kanaatine varılabilecektir.  

  Tablo 12 2004 Yılına Kadar Türkiye’den Vergi Cennetlerine Sermaye 

İhracı (ABD Doları) 

Ülkeler İtibariyle Sermaye İhracı
Ülke Firma İhraç Edilen
Bahama Adaları 2 704. 409
Bahreyn 11 39. 380. 750
Cayman Adaları 5 1. 021. 000
Cebelitarık 1 9. 513. 290
Hollanda Antileri 5 1. 856. 000
Jersey Adaları 6 2. 908. 120

                                                 
147 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı,   Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu (2005),   http//:www.hazine.gov.tr,   (23 
Mayıs 2006),   s. 13 
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Monako Cumhuriyeti 1 10. 200. 000
Nice Adaları 1 585. 000
Virjin Adaları 4 44. 862. 500
Toplam 36 111. 031. 069
Türkiye Toplamı 1. 446 6. 466. 242. 027

Kaynak: Öz,  s.  314.  

Tablo 17’de OECD’nin 2000 yılı raporunda vergi cenneti olarak kabul ettiği 

ülkelere Türkiye’deki işletmelerden yapılan yatırımların sermaye ihraç tutarlarıyla ilgili 

veriler gösterilmektedir. 148 Virjin,  Bahreyn ve Monako gibi vergi cennetlerine,  diğer 

vergi cennetlerine oranla daha fazla kaynak aktarılmıştır. Türkiye’den vergi cenneti 

özelliği   taşıyan   ülkelere   giden   kaynaklara bakıldığında,    ülkemizdeki   kayıt   dışı   

ekonominin   boyutunun   yüksek   olması, mükelleflerin bu uygulamalara yönelik 

ilgisinin yüksek olduğu gösterilmektedir.  Bu çerçevede genellikle; Türkiye’deki Türk 

bankasının aracılığıyla Kıbrıs,  Bahreyn  ve ya Malta gibi ülkelerde off-shore bankada 

hesap açtırılmaktadır.  Bu işlemle kara paranın aklanması gerçekleştirildiği gibi,  vergi 

avantajı da sağlanıp daha yüksek faiz geliri elde edilmektedir.  Çünkü bu ülkelerde 

genel olarak stopaj yapılmamakta ve ya düşük oranda yapılmaktadır. 149 

 

                                                 
148 Öz,   s.313 
149 Öz,   s.315–316 
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SONUÇ 

Yakın tarihte ortaya çıkan küreselleşme ile birlikte ülkeler arasında mallar,  

işgücü ve sermayenin serbestçe yer değiştirebilmesi sağlanmıştır.  Fakat bazı sorunlarda 

beraberinde ortaya çıkmıştır.  Ekonomide vergi oranlarının düşürülmesi hatta tamamen 

kaldırılması,  çeşitli istisna ve muafiyetlerin yaygınlaştırılması ve vergi alınan alanların 

azaltılması gibi tekniklerle yapılan değişiklikler sermayenin ve yatırımların etkin 

dağılımını olumsuz yönde etkilemiş ve ülkelerin mali yapılarında çeşitli dengesizliklere 

ve bozulmalara yol açmıştır.  Bütün bunlar ise uluslararası ekonomiyi zor durumda 

bırakan zarar veren bu vergi cennetleri ülkelerinde kara paranın aklanmasına olanak 

sağlamıştır.    

Vergi cennetleri yoluyla kara paranın aklanması gelişmiş ülkelerde uzun 

vadede gerek mali sistem gerekse toplumsal yapıda bozulmalara yol açabileceği bilinen 

bir gerçektir. Gelişmekte olan ülkelerde ise kayıtlı ekonomide istihdam edilmeyen 

kişilere istihdam olanağı sağlayan hem bürokratik işlemlerden hem de vergi gibi maliyet 

unsurundan kaçınarak tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlamaktadır. Bu yüzdende 

gelişmekte olan ülkeler için büyümenin itici gücü olup rekabet gücünü artırmaktadır. Bu 

yüzden gelişmiş ve gelişmekte olan iki ülke arasında çıkarlar çatışmalarına yol 

açmaktadır. Bu çıkarlar çakışmasını gelişmiş ülkelerin kurallarını koyduğu oyuna göre 

çözülmesi istenmiştir. Bunun İçinde merkezi başta Amerika ve Avrupa’da olan 

Kuruluşlar ve Eylem planları yapılmıştır. Bunlardan Uluslararası arenada etkin bir 

kuruluş olan OECD tarafından Vergi Cennetleri Yoluyla Kara paranın Aklanmasının 

Haksız kazanca yol açtığı ileri sürülmüştür.  Bu şekilde diğer ülkeler karşısında vergi 

cenneti ülkelerin haksız avantaj sağladığı söylenerek OECD tarafından Birleşmiş 

Milletler,  Avrupa Birliği ve Mali Eylem Gücü gibi uluslararası organizasyonlarla 

birlikte bir karşı savunma başlatılmış ve bu vergi cenneti ülkelere karşı bir mücadele 

verilmiştir.  
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