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Öz  

Sınıraşan bir nitelik kazanan ve dünya GSYİH’sinin %5’ine kadar ulaştığı 

yönünde tahminler yürütülen suç gelirlerinin aklanması ile mücadelede önleyici 

tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması son derece önemlidir. Kimlik tespiti, iş 

ilişkisinin izlenmesi, şüpheli işlem bildirimi, kayıtların saklanması ve ibrazı, uyum 

programı oluşturulması unsurları bulunan önleyici tedbirler sayesinde piyasaların 

aklama (ve terörizmin finansmanı) amacıyla suistimal edilmesi zorlaşacak, 

suçluların tespiti ve yakalanma ihtimali de artacaktır. Çalışmada kurulan ampirik 

model çerçevesinde önleyici tedbirlerin suç oranları üzerinde de azaltıcı etkisi 

olduğu saptanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Aklama, Önleyici Tedbirler, FATF, Suç Oranları, Yatay 

Kesit Veri Analizi 
 

Laundering of Crime Revenues and the Effects of Preventive Measures in 

Fight Against Laundering on Crime Rates 

Abstract  

The effective implementation of preventive measures has utmost importance in 

fighting against laundering proceeds of crime which has a cross-country dimension 

and is estimated to be about 5% of world GDP. Thanks to the preventive measures, 

the items of which are identification of customers, monitoring the business 

relationships, suspicious transaction reporting, record keeping-submitting and 

establishing a compliance program; the abuse of markets with the purpose of money 

laundering (and financing of terrorism) will get harder and the possibility of 

identifying and arresting the criminals will increase. In the framework of the 

empirical model set up in this paper, it is found that preventive measures also have a 

diminishing effect on crime rates.    
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Giriş 

Aklama ile mücadelede önleyici tedbirler müşterinin tanınması ve işlemlerinin 

takibi, işlem kayıtlarının saklanması ve gerektiğinde ibrazı, şüpheli işlemlerin 

iletilmesine yönelik bir bildirim sistemi kurulması ve finansal kuruluşların 

izleyeceği politikalara yönelik bir “uyum programı” oluşturulması unsurlarını 

kapsamaktadır. Önleyici tedbir düzenlemeleri, Birleşmiş Milletler Palermo ve 

Merida, Avrupa Konseyi Varşova Sözleşmeleri ve Basel Bankacılık Denetim 

Komitesi yayınlarında yer almakla birlikte ayrıntılı olarak Mali Eylem Görev Gücü 

(Financial Action Task Force-FATF) standartlarında karşımıza çıkmaktadır.1 

Önleyici tedbirlerin küresel düzeyde harmonize bir şekilde uygulanmasının suç 

ekonomisinden gelir elde eden grupların hareket alanını daraltacağı 

savunulmaktadır. Bu sayede suç gelirinin yasal ekonomiye entegrasyonu zorlaşacağı 

gibi suçluların ve suç gelirinin tespiti de kolaylaşacaktır. Örneğin bir finansal 

kuruluşun müşteri kimlik bilgilerini güncel tutması ve bu müşterinin iş profilini 

izleyerek müşteri riskini doğru algılaması neticesinde yapacağı kaliteli bir şüpheli 

işlem bildirimi mali soruşturmanın yanında adli soruşturmanın da başarısını 

iyileştirecektir. Dolayısıyla piyasalarda hareket gören suç gelirinin ve bunun 

sonucunda suç oranlarının azalması beklenti dahilindedir. 

Bu çalışmada literatürde yer bulan aklama tanımları ile küresel-ülkesel düzeyde 

aklanan suç gelirinin hacmine yönelik yapılan çalışmalara yönelik güncel literatüre 

yer verildikten sonra ülkelerarası (cross country) kesit veri analizi yöntemi ile 

önleyici tedbirlerin suç oranları üzerindeki etkisinin analiz edilmesi amaçlanmakta 

ve bu sayede literatüre katkı sağlanmaktadır. 

 

1. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Suç Ekonomisinin Boyutu  

1.1. Kara Paranın (Suç Gelirlerinin) Aklanması Kavramı  

Suçtan elde edilen malvarlığı değeri kara para olarak nitelendirilmektedir 

(Aykın, 2008: 3). Baker (2005: 163) kara parayı bir ülkenin yasalarına aykırı faaliyet 

göstererek elde edilen, hareket gören, kullanılan gelirlerin bütünü olarak 

tanımlamakta ve bu tanımın suç gelirinin nerede aklandığından bağımsız olduğunu 

                                                            
1
Önleyici tedbirler; 

 2000 yılında imzaya açılan Sınıraşan Organize Suçlara Karşı BM Sözleşmesinin (Palermo Sözleşmesi) 

7'nci maddesinde, 

 2003 yılında imzaya açılan BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin (Merida Sözleşmesi) 14'üncü 

maddesinde, 

 2005 yılında imzaya açılan 198 sayılı Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin 

Aklanması, Aranması, El Konması ve Müsaderesi Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesinin 13'üncü 

maddesinde, 

 Basel Bankacılık Denetimi Komitesi Etkili Bankacılık Prensipleri Belgesi (2012) 29 no'lu Prensibinde 

ve Komitenin 1998 ve 2001 tarihli müşterini tanı ilkesi konulu belgelerinde, 

 FATF (2012) standartları kapsamında ayrıntılı olarak 9 ila 23 no'lu tavsiyeler arasında 

düzenlenmektedir. 
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vurgulamaktadır. Suç gelirinin yasal ekonomik faaliyetlere entegre edilmesi için ise 

aklama bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. 

İktisadi olarak aklama, likit varlığın yasa dışı kaynağını veya potansiyel getirisini 

tüketim, tasarruf ve yatırım için cari gelir haline dönüştürme amaçlı otonom 

ekonomik suç faaliyeti olarak tanımlamaktadır (Masciandaro, 2007: 2). Bununla 

birlikte aklama için daha çok hukuki tanımlamalar yapılmıştır. Robinson (1998: 3), 

aklamayı yasa dışı ya da kirli para olarak nitelendirilen suç gelirinin birtakım 

işlemlere tabi tutulmasının ardından temiz ve yasal para olarak görülmesinin 

sağlanması olarak nitelendirmektedir. Quirk (1996: 1), Unger (2013: 659) ve 

Ferwerda vd. (2013: 3170) için aklama, suç gelirinin yasa dışı kaynağını "gizleme" 

faaliyetidir. FBI’ın (2011) Kamuya İlan Edilen Mali Suçlar 2010-2011 Raporunda 

gizlemenin yanında, suç gelirinin başka mal veya hizmete "dönüştürülmesi" de 

aklama olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte aklamaya yönelik hukuki 

tanımların gelişiminde uluslararası sözleşmeler ve Mali Eylem Görev Gücünün 

(Financial Action Task Force-FATF) tavsiyeleri etkili olmuştur. 

FATF tarafından 2012 yılında yenilenen 40 tavsiye standardı çerçevesinde 

aklamanın suç haline getirilmesi 3 no'lu tavsiyede düzenlenmektedir. Buna göre 

ülkelerin aklamayı Viyana ve Palermo Sözleşmelerini esas alarak suç olarak kabul 

etmesi ve aklamanın öncül suçlarının en geniş ölçüde, bütün ağır suçları ihtiva 

etmesi gerekmektedir (FATF, 2012: 12). Söz konusu sözleşmelerin ilgili 

maddelerinde aklama suçu ile ilişkilendirilen fiillerin dört grup altında 

sınıflandırıldığı görülmektedir.2 Buna göre; 

 Suç gelirlerinin dönüştürülmesi veya transfer edilmesi, 

 Suç gelirlerinin gizlenmesi veya olduğundan farklı gösterilmesi, 

 Suç gelirinin iktisap edilmesi, bulundurulması ya da kullanılması, 

 Bu suçların işlenmesine iştirak etme, bu suçların işlenmesi için örgüt kurma 

veya anlaşma, bu suçları işlemeye teşebbüs, yardım, yataklık, kolaylaştırma veya yol 

gösterme fiillerinin ulusal ceza kanunlarında suç olarak düzenlenmesi 

benimsenmektedir (Gökçe, 2010: 40).  

Suç gelirlerinin dönüştürülmesi, transfer edilmesi, yasal kaynağının gizlenmesi 

veya olduğundan farklı gösterilmesi, bu gelirin iktisabı, bulundurulması veya 

kullanılması hukuki olarak aklama suçunu oluşturmakta ve bu suçlara iştirak ve 

teşebbüs hallerinin de suç olarak tanımlanması benimsenmektedir. Avrupa 

Birliği'nin (2005) finansal sistemin aklama ve terörün finansmanı ile suistimal 

edilmesinin önlenmesini konu edinen 2005/60/EC sayılı "üçüncü" Aklama 

Direktifinin 1(2) maddesinde de uluslararası sözleşmelerde belirtilen ilgili fiillerin 

aklama suçu için esas alındığı görülmektedir. 

                                                            
2Aklama suçu; 

 1988 yılında imzaya açılan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesinin 

(Viyana Sözleşmesi) 3'üncü maddesinde,  

 Palermo Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde, 

 Merida Sözleşmesi'nin 23'üncü maddesinde, 

 1990 yılında imzaya açılan Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zapt Edilmesi ve Müsadere 

Edilmesi Hakkında 141 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (Strazburg Sözleşmesi) 6'ncı maddesinde, 

 Varşova Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesinde düzenlenmektedir. 
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1.2. Aklamanın Aşamaları 

Aklama süreci birbirini takip eden üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama olan 

yerleştirme aşamasında nakit haldeki suç geliri finansal sisteme sokulmaktadır. 

Nakit paranın aktarılması, taşınması, kullanılması veya benzer işlemlere tabi 

tutulması hem zor hem de dikkat çekicidir. Dolayısıyla yerleştirme aşaması 

aklayıcılar için fark edilme riskinin en yüksek olduğu ve bu çerçevede önleyici 

tedbirlerin en fazla odaklandığı aklama aşamasıdır. Zira bu aşamada finansal 

kuruluşlar müşterileri ile iş ilişkisine girerken "müşterini tanı" ilkesi çerçevesinde 

gerekli tedbirleri almak ve şüpheye vakıf olunması halinde mali istihbarat birimine 

bildirimde bulunmak ile yükümlü kılınmışlardır. 

İkinci aşamada finansal sisteme başarı ile yerleştirilen suç gelirinin ayrıştırılması 

gerekir. Bu aşamada temel amaç paranın izinin sürülmesinin zorlaştırılmasıdır. 

Finansal sisteme başarı ile sokulan suç gelirinin para ve değer transferi sağlayıcıları 

kullanılarak kaynağından uzaklaştırılması mümkün olmaktadır. Bu aşamada 

genellikle birden fazla ülke arasında suç gelirinin dolaştırıldığı görülmektedir. Yine 

de müşteri iş ve gelir profili ile ilgisiz görülen para transferlerinin şüpheli işlem 

bildirimi olarak mali istihbarat birimine bildirilmesi mümkündür.  

Üçüncü aşama ise bütünleştirme süreci olup, bu aşamada çeşitli para ve değer 

formlarına ayrıştırılan suç geliri ülke mali sistemine yasal görünümlü bir gelir olarak 

tekrar sokulmaktadır. Bütünleştirme aşamasında suç gelirinin finansal kuruluş 

tarafından fark edilmesi zorlaşmıştır. Zira artık minare kılıfına uydurulmuş, bir ticari 

anlam kazanan para transferleri yasal açıklaması yapılabilen bir fon birikiminin 

oluşmasını sağlamıştır. Yine de birçok kanaldan tek bir hesaba yönelik para transfer 

işlemlerinin yoğunluğu dikkat çekici bulunursa finansal kuruluşlar şüpheli işlem 

bildiriminde bulunmayı değerlendirebilirler. Bu riski bertaraf etmek için 

bütünleştirme aşamasında bono-tahvil gibi para ve sermaye piyasası ürünlerinin, 

nakdi ve gayri nakdi kredilerin ve türev piyasa araçlarının kullanıldığı görülmektedir 

(Buchanan, 2004: 117).  

1.3. Öncül Suç ve Suç Geliri Kavramları 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere aklamanın genel amacı yasal olmayan 

faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme 

sokulması, bir başka deyişle bu gelirlerin yasa dışı faaliyetlerden elde edildiğinin 

gizlenmesidir. Bunun için öncelikle yasa dışı olarak yürütülen bir ekonomik 

faaliyetten gelir elde edilmesi gerekecektir.  

FATF’in 3 no'lu tavsiyesi aklama suçuna ilişkin öncül suçların bütün ağır suçları 

ihtiva edecek şekilde geniş olarak düzenlenmesini öngörmektedir. Tavsiyenin 

açıklayıcı notlarında belirtildiği üzere öncül suçların sayma yöntemi ile ya da belli 

bir eşik değerin üzerinde hapis cezası yaptırımı öngörülen (alt sınırı 6 ay ve üzeri ya 

da üst sınırı bir yıl ve üzeri hapis cezasını gerektirecek tüm suçlar) suçlar şeklinde 

tanımlanması mümkündür. Sayma yöntemini tercih eden ülkelerin 3 no'lu tavsiyeye 

uyum sağlamaları için FATF (2012: 112-113) tarafından belirlenen suç 

kategorilerini aklamanın öncül suçu olarak kabul etmeleri gerekmektedir.  

FATF tarafından listelenen suçlar, organize suç örgütüne katılmak ve haraç 

kesmek; terörün finansmanı da dâhil terör suçları; insan ticareti ve göçmen 

kaçakçılığı; cinsel istismar ve çocukların cinsel istismarı; yasa dışı uyuşturucu ve 

psikotropik madde ticareti; yasa dışı silah ticareti; çalıntı malların ya da başka 

malların yasa dışı ticareti; yolsuzluk ve rüşvet; dolandırıcılık; sahte para basma; 
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sahte ve korsan ürün yapma; çevre suçları; cinayet, ağır yaralama; adam kaçırma, 

yasa dışı alıkoyma ve rehin alma; hırsızlık; kaçakçılık (gümrük ve vergilerle ilgili 

olanlar); vergi suçları (dolaysız ve dolaylı vergilerle ilgili olanlar), haraç kesme; 

sahtecilik; korsanlık; bilgi sızdırma ve piyasa manipülasyonu olarak sıralanmaktadır.  

2012 tavsiye revizyonu ile "vergi suçları" da FATF tarafından aklamanın öncül 

suçları arasına alınmıştır. Bu çerçevede "suç geliri" kavramının yasa dışı ekonomik 

faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yanısıra yasal ekonomik faaliyetlerin kayıt dışı 

olarak yürütülmesi nedeniyle dolaylı olarak elde edilen gelirleri de kapsadığı 

görülmektedir. 

1.4. Suç Gelirinin Bileşenleri 

Aklamanın öncül suçlarından elde edilen gelirler toplamı bir ekonomide yasa 

dışı olarak elde edilen gelirler toplamını vermektedir. Bu bağlamda öncül suçların 

görülme sıklığı konusundaki araştırmalar aslında suç ekonomisinin büyüklüğünü ve 

bileşenlerini göstermektedir.  

Orta Avrupa'da öncül suçların çeşitliliği konusunda Siska (1999) tarafından 

yapılan ve Schneider (2010: 479) tarafından aktarılan bir araştırmada uyuşturucu 

suçlarının %30 pay ile en çok görülen suç ekonomisi unsuru olduğu, bunu %20'lik 

pay ile silah kaçakçılığı ve "beyaz yakalı" ekonomik suçlar olarak nitelendirilen ve 

finans sektörü mensuplarının dâhil olduğu dolandırıcılık fiillerinin izlediği 

görülmektedir. Malvarlığı üzerinde işlenen hırsızlık suçlarının payı %15, fuhuş, 

kumar, insan kaçakçılığı vb. gece hayatına yönelik suçların payı %10, şiddet içeren 

suçların payı ise %5 olarak saptanmıştır. 

Küresel Finansal Bütünlük grubu adına Jeremy Haken (2011: 56) tarafından 

yapılan ve gelişmekte olan ülkelerden sınırötesi suç geliri transferlerini analiz eden 

bir çalışmada ise 12 suç faaliyetine ilişkin literatür taraması yapılmış, UNODC ve 

diğer ilgili kuruluşların raporlarında sundukları bulgulardan faydalanılmak suretiyle 

Tablo 1'de özetlenen sonuca ulaşılmıştır. Buna göre ulusal düzeyde ve özellikle 

malvarlığı üzerinden gözlenen yolsuzluk, dolandırıcılık, hırsızlık vb. suçların 

kapsam dışı bırakıldığı bir ortamda dahi yıllık 650 milyar ABD doları tutarında suç 

geliri sınır ötesi hareket görmektedir. Suç gelirinin yaklaşık %50 pay ile en büyük 

bileşeninin uyuşturucu kaçakçılığı olduğu, bunu yaklaşık %40 pay ile sahte ürün 

ticaretinin, %5’er pay ile insan kaçakçılığının ve diğer kaçakçılık suçlarının izlediği 

anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 1: Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Suç Piyasaları ve Değerleri 

Piyasa Hesaplanan Yasa Dışı Uluslararası 

Ticaret 

Uyuşturucu Kaçakçılığı 320 milyar ABD doları  

Sahte Ürün Ticareti Toplamı 250 milyar ABD doları 

İnsan Kaçakçılığı 31,6 milyar ABD doları 

Akaryakıt Kaçakçılığı 10,8 milyar ABD doları 

Vahşi Hayvan Parçası (wildlife) Ticareti 7,8-10 milyar ABD doları 

Yasa Dışı Balık Avcılığı 4,2-9,5 milyar ABD doları 

Yasa Dışı Kereste Ticareti 7 milyar ABD doları 

Sanat Eseri ve Kültürel Varlık Kaçakçılığı 3,4-6,3 milyar ABD doları 

Altın Kaçakçılığı 2,3 milyar ABD doları 
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Piyasa Hesaplanan Yasa Dışı Uluslararası 

Ticaret 

İnsan Organları Ticareti 640 milyon-1,2 milyar ABD doları 

Hafif Silah Kaçakçılığı 300 milyon-1 milyar ABD doları 

Elmas ve Değerli Taş Kaçakçılığı 860 milyon ABD doları 

TOPLAM 639-651 milyar ABD doları 

Kaynak: Haken, J. (2011), Transnational Crime in the Developing World, Global Financial 

Integrity, Feb., 56. 

 

Küresel düzeyde yasa dışı fon akımlarının hacmi ve sınıflandırılması konusunda 

çalışmalar yapan Baker (2005: 165-172) ise suç ekonomisini yolsuzluk hariç ceza 

kanunlarında suç olarak nitelendirilen faaliyetlerden elde edilen gelirler (criminal-

cezai), yolsuzluk gelirleri ve yasal ticari faaliyetlerin hileli kayıtlar ile yapılması 

neticesinde elde edilen gelirler olmak üzere üçlü bir tasnif ile incelemiş ve bu 

kapsamda sınır ötesi hareket gören yasa dışı fon hareketlerini sınıflandırmıştır. 

 

Tablo 2: Sınır Ötesi Küresel “Kirli Para” Akımları (Milyar ABD Doları)  

KİRLİ PARA 

Küresel Gelişmekte Olan ve Geçiş Ülkeleri 

Düşük Rasyo % Yüksek Rasyo % Düşük Rasyo % Yüksek Rasyo % 

CEZAİ                 

-Uyuşturucu 120 11,00% 200 12,50% 60 11,13% 90 11,57% 

-Korsan Mallar 80 7,50% 120 7,50% 45 8,35% 60 7,71% 

-Kalpazanlık 3 0,20% 4 0,20% 1 0,19% 2 0,26% 

-İnsan Kaçakçılığı 12 1,10% 15 0,90% 10 1,86% 12 1,54% 

-Yasa Dışı Silah Ticareti 6 2,00% 10 0,60% 3 0,56% 4 0,51% 

-Kaçakçılık 60 5,60% 100 6,30% 30 5,57% 40 5,14% 

-Şantaj 50 4,70% 100 6,30% 20 3,71% 30 3,86% 

Alt Toplam Cezai 331 31,20% 549 34,30% 169 31,35% 238 30,59% 

YOLSUZLUK 30 2,80% 50 5,10% 20 3,71% 40 5,14% 

TİCARİ                 

-Farklı Fiyatlandırma 200 18,90% 250 15,60% 100 18,55% 150 19,28% 

-Transfer Fiyatlandırması 300 28,30% 500 31,20% 100 18,55% 150 19,28% 

-Sahte İşlemler 200 18,90% 250 15,60% 150 27,83% 200 25,71% 

Alt Toplam Ticari 700 66,00% 1.000 62,50% 350 64,94% 500 64,27% 

TOPLAM 1.599 100,00% 1.061 100,00% 539 100,00% 778 100,00% 

Kaynak: Baker, R.W. (2005), Capitalism’s Arcilles Heel, Dirty Money and How to Renew 

the Free Market System, New Jersey, 172. 

 

Tablo 2'den görüleceği üzere Baker'ın hesaplamasında da Siska (1999) ve Haken 

(2011) gibi cezai suç ekonomisinin en önemli bileşeni uyuşturucu kaçakçılığı olarak 

dikkati çekmektedir. Bununla beraber dikkat çekici olan bir diğer konu da suç 

ekonomisinin ticari bileşeninin cezai bileşenin toplamının üzerinde olduğu 

saptamasıdır. Bu durum şirket varlıklarının suistimal edilmesi ve ticaret temelli 

aklamanın yaygınlığı ile doğrudan ilgili bir konudur. 
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OECD (2001: 21-29) ve FATF (2006: 1-8, 2011: 17-19) tarafından hazırlanan 

“şirket varlıklarının yasa dışı amaçlar için kullanılması" konulu raporlarda, tüzel 

kişilerin saydam olmayan ortaklık yapılarının profesyonel aklayıcılar tarafından kara 

para aklama amacıyla kullanılmalarına neden olduğu, OECD'nin (2013: 17) "matrah 

aşındırma ve kâr kaydırma" konulu çalışmasında ise bu yatırımların vergisel amaçlı 

olarak da yapıldığı savunulmaktadır. 3  Kontrol altında tutulan bir paravan şirket 

aracılığı ile vergi kaçakçılığı ya da aklama suçlarının işlenmesi mümkündür. Bu 

çerçevede FATF'in öncül suçlar listesine vergi suçlarını da almasının yerinde bir 

yaklaşım olduğu değerlendirilmektedir. 

1.5. Literatürde Suç Ekonomisinin, Aklanan Suç Gelirlerinin Hacmine 

Yönelik Yapılan Tahminler ile Temiz Ekonomi ve Güvenlik Küresel Kamu 

Malı 

Suçluları suç gelirinden mahrum bırakmadan ekonomik suçlarla mücadelede 

başarı sağlanması güçtür. Küresel olarak aklama ile mücadele çalışmaları esasen suç 

geliri hacmindeki artış ile birlikte ivme kazanmıştır. Aklanan suç gelirine yönelik 

farkındalığın gelişmesi ise özellikle yukarıda da incelendiği üzere suç ekonomisinin 

en büyük bileşeni olan uyuşturucu suçları ile mücadele çalışmalarının bir sonucudur. 

1988 yılında imzalanan Viyana Sözleşmesi ile ilk defa bir uluslararası sözleşme 

kapsamında uyuşturucu gelirlerinin aklanmasının suç olarak düzenlenmesi 

benimsenmiştir. 1989 yılında düzenlenen bir G-7 Zirvesinin ardından bu amaçla 

uluslararası standartları belirleyecek bir kuruluş olarak FATF'in kurulması 

kararlaştırılmıştır. Avrupa Birliği nezdinde faaliyet gösteren polis birimi Europolün 

temeli de 1995 yılında Avrupa Uyuşturucu Biriminin (EDU) kurulmasına 

dayanmaktadır (Yurdakul, 2013: 142). Dolayısıyla 1990'lı yıllara geldiğimizde sınır 

aşan suç ekonomisinin en önemli bileşeni olarak uyuşturucu kaçakçılığının 

görüldüğü ve aklanan suç gelirinin hesaplanmasında da uyuşturucu gelirlerinin temel 

alındığı ve toplama ulaşmak için genelleme yapıldığı görülmektedir. Günümüzde ise 

daha gelişmiş istatistiki teknikler kullanılmaktadır. 

FATF tarafından 1980'lerin sonunda yapılan bir çalışmada, dünya genelinde 124 

milyar ABD doları tutarında uyuşturucu satışı olduğu, bu tutarın %50-%70’inin ise 

sonradan aklamaya tabi tutulduğu ve bunun da o döneme göre dünya GSYİH’sinin 

%0,5’ine denk geldiği, uyuşturucu gelirlerinin toplam suç gelirlerinin dörtte birine 

denk geldiği tahmini ile toplam aklanan suç gelirinin dünya GSYİH'sinin %2'si 

olduğu (o dönem için 0,34 trilyon ABD doları) hesaplanmıştır (UNODC, 2011: 18).  

Tanzi (1996: 4-15) ve BM (1997: 124) tarafından yapılan ilk hesaplamalar dünya 

üzerinde aklamaya konu uyuşturucu gelirlerinin hacminin yıllık 300 ila 500 milyar 

ABD doları olduğu yönündedir ki, bu tutar o dönem için dünya ticaret hacminin 

%8'ine denk gelmektedir. IMF tarafından 1998 yılında yapılan tahminlere göre ise 

yasa dışı finansal akımlar küresel GSYİH’nin %2 ila %5’ini kapsamaktadır 

(UNODC, 2011: 19). Bu tutarın 2009 yılı verilerine göre 1,2 ila 2,9 trilyon ABD 

doları arasında olduğu hesaplanmıştır. Bahsedilen uluslararası kuruluşların 

çalışmalarının yanısıra çeşitli akademisyenlerin ve araştırma kuruluşlarının da bu 

alanda çalışmaları olmuştur. 

                                                            
3Raporda Barbados, Bermuda ve Virjin Adalarının birlikte Almanya'dan daha fazla DYY aldıkları ve 

dünya üzerine daha fazla DYY yatırımında bulunduklarına dikkat çekilmekte, bu yatırımların "özel amaç 

taşıma" olasılığının dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. 
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Reuter ve Truman (2004: 20) tarafından ABD için yapılan bir çalışma sonucuna 

göre suç gelirinin GSYİH’ye oranı 1965’de %2,5 iken uyuşturucu üretimi ve 

ticaretindeki hızlanma ile birlikte 1985 yılında %4’e kadar çıkmış, ancak 2000 yılı 

tahminine göre %2 seviyelerine kadar gerilemiştir. Vergi kaçakçılığı da dâhil 

ABD’deki toplam yasa dışı gelirin 779 milyar dolar olduğu (2000 yılı) tahmin 

edilmektedir. Agrawal ve Agrawal (2006: 7), dünya üzerinde aklanan suç gelirinin 

2006 yılı itibarıyla 2-2,5 trilyon ABD doları, sadece bankacılık sektörü kullanılarak 

aklanan varlıkların ise 0,5-1 trilyon ABD doları olduğunu savunmaktadır. Yazarlar 

bu sonuçlara daha önce yapılmış çeşitli çalışma sonuçlarını yorumlamak suretiyle 

ulaşmışlardır. 

Baker (2005: 172) 2005 yılında sınır ötesi kirli para transferi tutarı toplamının 1 

ila 1,6 trilyon ABD doları arasında olduğunu, bu tutarın 0,7 ila 1 trilyon dolarının 

yasa dışı ticari işlemlerden, özellikle de ulusal vergi kanunlarını ihlal etmekten, 0,3 

ila 0,5 trilyon dolarının başta uyuşturucu ticareti olmak üzere suç faaliyetinden elde 

edilen gelirlerin transferinden, 30 ila 50 milyar dolarlık kısmının ise yolsuzluk 

gelirlerinden kaynaklandığını hesaplamıştır. Baker’ın analizi algı ölçmeyi 

amaçlayan anket sonuçlarının yorumlanması şeklinde olmuştur.  

Walker ise (1995: 14) Avustralya mali istihbarat birimi AUSTRAC öncülüğünde 

polis teşkilatı mensupları arasında yapılan bir anket çalışmasının sonuçlarını 

yorumlayarak ülkede suç ekonomisinin hacminin yaklaşık 4,5 milyar Avustralya 

doları seviyesinde olduğunu, bu tutarın da 3,52 ila 4,28 milyar dolar tutarındaki 

kısmının aklamaya tabi olduğunu ortaya koymuştur. Walker (2004: 68) 2004 yılında 

güncellediği analizinde bu sefer aklanan suç gelirinin 2,81 ila 6,28 milyar 

Avustralya doları seviyesinde olduğunu hesaplamıştır.  

Walker'ın suç ekonomisi literatürüne asıl katkısı küresel düzeyde aklanan suç 

gelirine ilişkin geliştirdiği modeldir. Walker (1998: 1-14) bu hesaplama için ise 

Tinbergen (1962) tarafından geliştirilen ve daha çok uluslararası ticaret ve yabancı 

yatırım girişlerine yönelik analizlerde kullanılan çekim (gravity) modelinden 

faydalanılmasını önermiştir. Bu sayede özellikle ticaret temelli aklamanın hacmine 

yönelik bir analiz yapılabilecektir.  

Model bir ülkeden diğerine hareket gören suç gelirinin o ülkenin aklama için 

cazibesi ile doğru orantılı, o ülke ile olan mesafenin karesi ile de ters orantılı olarak 

şekillendiğini ortaya koymaktadır. Aklamanın cazibesi ise ülke GSYİH'sinin 

büyüklüğü ve uluslararası finansal sisteme entegre olması ile doğru, aklama ile 

mücadele mevzuatının ve uygulamalarının uluslararası standartlara uyumluluğu, 

ülkede silahlı çatışma ve yüksek yolsuzluk görülmesi ile ters orantılı olarak 

artmaktadır (Walker, 1998: 7-8).  

Walker tarafından 226 ülke için yapılan analizde 2,85 trilyon ABD doları 

tutarında bir malvarlığı değerinin aklandığı, en fazla aklamanın Kuzey Amerika ve 

Avrupa ülkelerinde yapıldığı hesaplanmıştır (Walker, 1998: 8). Walker'ın Unger ile 

birlikte geliştirdiği ve Hollanda'yı esas alan çalışmada ise prototip gravity 

denklemine yeni değişkenler eklenerek çıkarımlar yapılmıştır. 14,5 milyar ABD 

doları tutarında yasa dışı kaynağın aklama için Hollanda'ya giriş yaptığı, 

Hollanda’nın ulusal sınırları dahilindeki suç ekonomisi dikkate alındığında 4 milyar 

dolarlık bir tutarın daha bu rakama eklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır (Walker 

ve Unger, 2009: 842).  
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Walker ve Unger modelini esas alan Ferwerda vd. (2013: 3170-3182) ise ABD 

pazarını hedef alan toplam ticaret temelli aklama tutarını 223,3 milyar ABD doları 

olarak hesaplamışlardır. Yazarların Walker ve Unger'den farklı olarak ulaştıkları 

sonuç sıkı AML düzenlemesine sahip ülkelerde ticaret temelli aklamanın daha 

yaygın olmasıdır. Özellikle gelişmiş ülkeleri hedef alan aklayıcıların yeni yöntemler 

keşfettiği değerlendirmesi yapılmaktadır (Ferwerda vd., 2013: 3178). Zdanowicz ise 

(2009: 855-878), ABD'nin El Kaide İzleme Listesi'nde yer alan 26 ülke ile olan ikili 

ticaret hacmini belli emtia kodları çerçevesinde inceleyerek ABD'den bu ülkelere 

8,4 milyar ABD doları tutarında ticaret temelli aklamaya konu sermaye çıkışı 

olduğunu saptamıştır.  

Sınıraşan suç ekonomisinin hacmi konusunda kullanılan bir diğer istatistiki 

yöntem ise Schneider (2010: 473-486) tarafından kullanılan "çoklu gösterge çoklu 

neden (MIMIC)" tekniğidir. Çalışmada organize suç faaliyetlerinden elde edilen 

gelir değişkeni bilinmeyen değişken olarak merkeze konulmuş, buna etki gösteren 

değişkenler kanunun üstünlüğü, yasa dışı silah, uyuşturucu, sahte mal ve insan 

ticareti olarak tespit edilmiştir. Suç geliri artışı ise müsadere edilen malvarlığı 

değeri, kovuşturmaya konu sanık sayısı, gelirin suçta kullanılan kısmı (suçluların 

gelir düzeyi) istatistiklerinde artışa neden olmaktadır.  

Çalışmada organize suç faaliyetinin hacmi 20 OECD ülkesi için 2006 yılı 

itibarıyla 614 milyar ABD doları olarak hesaplanmıştır. Dünya geneli için bir tahmin 

yapıldığında ise organize suç faaliyeti hacminin 790 milyar ABD dolarına denk 

geldiği ortaya konmuştur (Schneider, 2010: 483-484).  

Küresel Finansal Bütünlük adlı düşünce kuruluşu adına Kar ve Curcio (2011: 9), 

2000-2008 döneminde gelişmekte olan ülkelerden çıkan yıllık yasa dışı sermaye 

çıkışını Dünya Bankasının geliştirdiği artık değer modeli (residual model-CED) ile 

ticaret farklılaşmasını ölçmek için Gross Exluding Reversals (GER) metodunu 

birlikte kullanarak hesaplamıştır. Artık değer modeli ülkenin net dış borcundaki 

değişimi esas almaktadır. Çalışma sonucunda 2000-2008 döneminde gelişmekte 

olan ülkelerden çıkan yıllık yasa dışı sermaye çıkışının ortalama 725 ila 810 milyar 

ABD doları arasında değiştiği sonucuna varılmıştır (Kar ve Curcio, 2011: 9). 

 

Tablo 3: Literatürde Yasa Dışı Sermaye Hareketlerinin ve/veya Aklanan 

Malvarlığı Değerlerinin Hacmi Konulu Çalışmalara Toplu Bakış 

Çalışma Sahibi Yılı Kapsam Yasa Dışı Fon Hacmi GSYİH'ye 

Oranı 

FATF 1988 Dünya 0,34 trilyon dolar (aklama) %2 

Tanzi  1996 Dünya 0,3-0,5 trilyon dolar (uyuşturucu) - 

BM 1997 Dünya 0,3-0,5 trilyon dolar (uyuşturucu) - 

IMF  1998 Dünya 0,6-1,5 trilyon dolar (aklama) (2006 yılı için)  %2-%5 

Reuter ve Truman 
2004 ABD 224 milyar dolar %1,6-%2,3 

2004 ABD  779 milyar dolar (vergi kaçakçılığı dahil) %8 

Baker 2005 Dünya 1-1,6 trilyon dolar - 

Agrawal ve 

Agrawal 
2006 Dünya 2-2,5 trilyon dolar (aklama) - 

Schneider 2010 
20 OECD 

ülkesi 
614 milyar ABD doları (2006 fiyatları ile) - 
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Çalışma Sahibi Yılı Kapsam Yasa Dışı Fon Hacmi GSYİH'ye 

Oranı 

Kar ve Curcio 2011 GYÜ 
725-810 milyar ABD doları (çıkış, 2000-2008 

dönemi için) 
- 

Walker  

1995 

Avustralya 

4,5 milyar AUD (3,52 ila 4,28 milyar AUD 

aklanan tutar) 
 

2004 
6-8 milyar dolar (2,81 ila 6,28 milyar AUD 

aklanan tutar)  
- 

Walker 1998 Dünya 2,85 milyar ABD doları  

Walker ve Unger 2009 Hollanda 14,5-18,5 milyar dolar  %5 

UNODC 2011 Dünya  
1,2-2,6 trilyon dolar  (tüm çalışmaların 

ortalaması) 
%2,7-%4,4 

 

Bu sonuçlar bize suç ekonomisinin ve aklamanın taşıdığı negatif dışsallıklar ile 

ekonomide etkin kaynak dağılımının gerçekleştirilememesine hizmet edeceğini 

göstermektedir. Ekonomik istikrarsızlığın yayılmasının da küresel düzeyde bir 

kamusal zarara neden olacağını öngörmek mümkündür. Dolayısıyla aklama ile 

mücadele edilmesine yönelik ortak bir yaklaşım geliştirilmesi, bir anlamda 

piyasaların kirli akımlarından temizlenmesi maliye teorisi çerçevesinde bir “küresel 

kamu malı” olarak değerlendirilmektedir (Beekarry, 2011: 153).4  

Literatürde Baker (2005), Reuter ve Truman (2004) vb. çalışmalarda suç 

gelirinin İngilizce karşılığı olarak “kirli para” (dirty money) ibaresinin kullanıldığı 

düşünüldüğünde, kirli paradan arındırılmış bir ekonomiye “temiz ekonomi” 

tanımlamasının yapılmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerden gelişmiş ülke piyasalarına doğru yıllık 800 milyar ABD doları tutarında 

yasa dışı sermaye akımının varlığından söz edilen bir ortamda da “temiz 

ekonomi”nin faydalarının küresel düzeyde tüketiciler arasında bölünmeyeceği, eşit 

tüketime tabi olacağı ve tüketimden dışlamanın mümkün olamayacağı açıktır. 

Aklama ve ayrıca terörizmin finansmanı ile mücadelede ortak bir yaklaşım 

geliştirilmesi tüm ülkelerin asayiş ve güvenlik hizmetlerinin kalitesini de 

iyileştirecektir. Ülkelerin FATF tavsiyelerine uyum düzeylerinden yola çıkan 

Ferwerda (2009: 919), 17 ülkeyi kapsayan ampirik çalışmasında aklama ile 

mücadelenin aynı zamanda suç oranları üzerinde azaltıcı etki gösterdiğini ortaya 

koymaktadır. Terörizmin finansmanı ile mücadele konulu FATF tavsiyelerine uyum 

düzeyinin doğrudan küresel güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesi alanına 

odaklandığı da değerlendirildiğinde, FATF’in, aklama ve terörizmin finansmanı ile 

mücadelede küresel kamu mallarının en önemli temin edicisi konumunda olduğu 

söylenebilir. 

 

                                                            
4 Küresel kamu malları teorisini geliştiren ve UNDP tarafından yayımlanan Kaul vd. (1999: 16) 

çalışmasında belirtildiği üzere küresel kamu mallarının dayandığı kriterler (i) tüketicilerin bugün ya da 

gelecekte kamusal mal arzından dışlanamaması ve bu malların tüketiminde rekabete konu olmaması, (ii) 

bu malların tüketiminden tüm ülkelerin, nüfus gruplarının ve gelecek nesillerin de fayda sağlaması olarak 

özetlenebilir. Bu kapsamda tüm dünyada aklama ve ayrıca terörizmin finansmanı ile mücadelede ortak 

standartların geliştirilmesine, küresel düzeyde yasal olmayan ekonomik faaliyet hacminin daraltılmasına, 

piyasa rekabetçiliğinin geliştirilmesine ve kaynak tahsisatındaki etkinliğin artırılmasına hizmet edecektir. 
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2. Aklama ile Mücadelede Önleyici Tedbirlerin Suç Oranları Üzerindeki 

Etkileri  

2.1. Önleyici Tedbirler 

Giriş kısmında da bahsedildiği üzere önleyici tedbirler, müşterinin tanınması ve 

işlemlerinin takibini, işlem kayıtlarının saklanmasını ve gerektiğinde ibrazını, 

şüpheli işlemlerin iletilmesine yönelik bir bildirim sistemi kurulmasını ve finansal 

kuruluşların aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede bir “uyum programı” 

oluşturmasını içerir. Önleyici tedbirlerin tesisi ile aklama suçunun işlenmesinde 

aracı olarak kullanılabilecek kişi ve kurumlar için yükümlülükler getirilerek suç 

gelirinin aklanmasının zorlaştırılması amaçlanmaktadır.  

Kendisine önleyici tedbirlerin uygulanması noktasında yükümlülük tesis edilen 

ve “yükümlü grupları” olarak nitelendirilen kişi ve kuruluşların uluslararası 

standartlar çerçevesinde ulusal düzenlemelerde getirilen ödevleri yerine getirmesi 

beklenmektedir. 5  Bu beklentinin yerine getirilmesi yetkili birimler tarafından 

denetime tabi tutulmakta, tespit edilen aykırılıklar için ise yaptırım uygulanmaktadır.  

İngilizce’de “customer due diligence” ya da “know your customer” olarak 

nitelendirilen bu ilkeye göre yükümlüler müşterilerinin ya da gerçek faydalanıcının 

kimlik bilgilerini tespit ve teyit etme ve iş ilişkisinin gerçek niteliği konusunda bilgi 

alma konusunda düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Buna göre yükümlüler, iş 

ilişkisine girmeden önce ve belli bir limitin üzerindeki işlemleri yerine getirirken 

müşteri ve gerçek faydalanıcı kimlik bilgilerinin tespitini ve teyidini sağlamalı, 

işlemleri takip ederek müşterinin iş ve risk profilini çıkarmalı ve müşteriden, coğrafi 

bölgeden, sektörden ya da dağıtım kanalından kaynaklanan yüksek riskli durumlar 

için iş ilişkisini sonlandırmaya kadar varan ilave tedbirler almalıdır.6 

Müşterinin tanınmasına yönelik temin edilen bilgiler ile müşteri işlemlerine 

yönelik kayıtların belli bir süre saklanması ve yetkili otoritelere istendiğinde ibraz 

edilmesi aklama ile mücadelede büyük önem taşımaktadır. Muhafaza işlemleri, 

müşteri bilgilerinin takibi açısından ilgili yükümlü grubu için de faydalı bir 

gereklilik olmanın yanısıra gerektiğinde adli birimlere ve mali istihbarat birimine 

ibraz etmek için de kayıtların tutulması önemlidir  (Aykın, 2008: 25). FATF 

standardı, iş ilişkisinin ya da arızi işlemin bitiminden itibaren bu kayıtların en az beş 

yıl süre ile saklaması gerektiğini belirtmektedir.7 

Yetkili makamların talebi halinde bilgi ibraz edilmesinin yanında yükümlülerin 

finansal işlemlerin mali istihbarat birimlerine raporlanmasına yönelik bildirim 

sistemi kurmaları da bir önleyici tedbir unsurudur. 8  Söz konusu bilgilendirme 

genellikle şüpheli işlem bildirimi ve nakit işlem bildirimi şeklinde iki türlü 

olmaktadır. Bu bildirimlerin yanında uluslararası elektronik fon transferlerinin 

                                                            
5 Mevzuatımızda yükümlü grupları, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 

Kanun’un 2(1)d maddesinde gruplar halinde, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Tedbirler Yönetmeliği) md.4(1)'de ise 25 başlık 

altında sayılmaktadır. 
6 Mevzuatımızda kimlik tespiti konulu düzenlemeler 5549 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde ve 

Tedbirler Yönetmeliği'nin 3’üncü bölümünde 5 ila 26/A no'lu maddeler arasında düzenlenmektedir. 
7Mevzuatımızda 5549 sayılı Kanun’un 8’nci maddesinde ve Tedbirler Yönetmeliği'nin 46(1) maddesinde 

düzenlenen muhafaza ve ibraz yükümlülüğü söz konusu kayıtların son kayıt veya işlem tarihinden 

itibaren en az 8 yıl süre saklanmasını öngörmektedir. 
8 Mevzuatımızda şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü 5549 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde ve 

Tedbirler Yönetmeliği'nin 4’üncü bölümünde 27 ila 30 no'lu maddeler arasında düzenlenmektedir. 
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bildirimi de aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede kullanılan bildirim 

türlerindendir (Karaal, 2009: 13). ABD'de bu bildirimlerin yanısıra finansal 

kuruluşların para piyasası araçları ve ABD vatandaşlarının yabancı ülkelerdeki 

hesaplarına ilişkin raporlar da mali istihbarat birimine iletilmektedir (FinCEN, 

2013).9 

Finansal kuruluşlar için öngörülen bir diğer önleyici tedbir ise bir uyum 

programı kapsamında aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede kurum politika 

ve prosedürlerinin, iç denetim ve risk yönetimi sistemlerinin kurulması, çalışanların 

eğitiminin planlanması ve bu uygulamaların yürütülmesinden sorumlu uyum 

görevlisinin atanmasıdır. Etkili bir uyum programı, öncelikle kurum içinde birbiri ile 

bağlantılı olarak ortaya çıkan etik ve hukuki problemlerin doğru analiz edilmesini ve 

sonrasında problem çözümüne yönelik tedbirlerin geliştirilmesini amaçlamaktadır 

(Snell, 2011: 80). Söz konusu uygulamaların başarı ile yürütülmesi için ise 

yükümlülerin bünyelerinde sorumluları ve sorumlulukları açıkça belirlemeleri, 

müşterinin tanınması ve raporlama yöntemlerini yazılı hale getirerek tüm 

çalışanların bilgisine sunmaları gerekmektedir (Aykın, 2008: 43). Bu çalışmalar 

çerçevesinde alınacak tedbirlerin türü ve kapsamı, aklama ve terörün finansmanı 

riskleri ve işletmenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır.10  

Söz konusu önleyici tedbirlere Birleşmiş Milletler Palermo ve Merida 

sözleşmelerinde, Avrupa Konseyi Varşova Sözleşmesi muhteviyatındaki bölümlerde 

ve Basel Komitesi yayımlarında yer verilmekle birlikte bu tedbirler ayrıntılı olarak 

FATF (2012) 40 tavsiye standardında, 9 ila 23 no’lu tavsiyeler arasında 

düzenlenmektedir.11 FATF üçüncü tur karşılıklı değerlendirme süreci kapsamında 

ülkelerin bahsedilen önleyici tedbirlere uyum düzeylerinin genel olarak düşük 

kaldığı görülmektedir. Söz konusu uyum düzeyleri, FATF ülke raporlarından 

faydalanmak suretiyle IMF (2011) tarafından sayısallaştırılmış ve bir anlamda 

ülkelerin tavsiyelere uyum düzeyinin anatomisi çıkarılmıştır.12  

IMF (2011) çalışmasına göre finansal kuruluşların önleyici tedbirlere uyumu 

konusunda ülkelerin başarı düzeyi ortalaması %40’lar seviyesindedir. Finansal 

olmayan iş ve meslek gruplarının önleyici tedbirlere uyumu bağlamında bu oran 

                                                            
9ABD'de FinCEN’e yapılan bildirimler 4 grup altında toplanmaktadır. Şüpheli işlem bildirimleri dışında 

10.000 ABD doları ve üzeri nakit işlemler, finansal kuruluşların nakit ve para piyasası araçları ve ABD 

vatandaşlarının yabancı ülkelerdeki bir takvim yılı içinde en az bir kere 10.000 ABD doları seviyesini 

aşan hesaplarına ilişkin raporlar (Foreign Bank and Financial Accounts-FBAR) da FinCEN’e 

iletilmektedir (FinCEN, 2013). 
10 Mevzuatımızda finansal kuruluşlar tarafından uyum programı hazırlanması ve uyum görevlisi 

atanmasına ilişkin hususlar 5549 sayılı Kanun’un 5’nci maddesi ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve 

Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte 

düzenlenmektedir. 
11FATF 2003 ve 2012 standartları çerçevesinde tavsiye konuları çalışma ekinde sunulmaktadır. İlgili 

uluslararası sözleşmeler ve Basel Komitesi yayınları Dipnot 1'de gösterilmiştir. 
12 Çalışma çerçevesinde FATF tavsiyeleri (T) ve özel tavsiyeleri (ÖT) konu başlıkları itibarıyla 

gruplandırılmış ve ülkelerin her bir tavsiyeden almış olduğu puanların toplanması suretiyle konu bazında 

ve toplam ülke puanlarına ulaşılmıştır. Buna göre; "yasal tedbirler" FATF (2003) 40+9 tavsiye standardı 

çerçevesinde T1, T2, T3, ÖT1, ÖT 2, ÖT 3; "kurumsal tedbirler" T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31 ve 

T.32; "finansal sektör için önleyici tedbirler" T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.13, T.14, T.15, 

T.17, T.18, T.19, T.21, T.22, T.23, T.25, ÖT.IV, ÖT.VI; “FOBİM’ler için öngörülen önleyici tedbirler" 

T.12, T.16 ve T.24; "kayıt dışı sektöre yönelik alınan tedbirler" T.20, ÖT. IX; "tüzel kişilerde saydamlık 

konulu tedbirler" S.33, S.34 ve ÖT VIII; "Uluslararası İşbirliği" T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, ÖT.V 

no'lu tavsiyelere verilen puanların toplanması ile elde edilmiştir. Bu numaraların karşılık geldiği tavsiye 

başlıkları çalışma ekinde sunulmaktadır.  
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%15 düzeyine gerilemektedir. Buna karşın Şekil 1’de görüleceği üzere tüm tavsiye 

grupları için ülkelerin ortalama uyum düzeyi %50’nin altında olup, dünya genelinde 

bir uyum eksikliğinden söz etmek mümkündür. Çalışmada göze çarpan bir diğer 

sonuç ise gelir ve gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkelerin FATF tavsiyelerine 

uyum düzeyinin daha iyi olmasıdır.  

 

Şekil 1: FATF Üçüncü Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporları 

Çerçevesinde Ülkelerin Konu Bazında FATF Tavsiyelerine Uyum Düzeyleri 

 
Kaynak: Yepes, C.V. (2011),  Compliance with the AML/CFT International Standards: 

Lessons from a Cross Country Analysis, IMF Working Paper No WP/11/177, 43. 

 

2.2. Önleyici Tedbirlerin Suç Oranları Üzerindeki Etkileri Konulu Ampirik 

Çalışma 

Literatürde aklanan suç gelirinin veya aklamanın etkilerinin analiz edildiği az 

sayıda ampirik çalışma bulunmaktadır. Bir suç ekonomisi unsuru olan yolsuzluk 

konusunda algı endeksleri yayımlayan birçok kuruluş olmasına karşın organize 

suçlar ve aklama konusunda düzenli olarak yayımlanan böyle endekslerin olmaması 

ve doğası gereği gizli kalması gereken bir alana yönelik veri toplamanın zorluğu bu 

duruma neden olmaktadır.  

Çalışmalarında Quirk (1996) suç oranlarını ve dolaşımdaki para miktarını, 

Argentiero, Bagella, Busata (2008) kayıt dışı ekonominin hacmini, Schneider (2010) 

suç gelirini, Walker (1998) ve bu çalışmayı esas alan Walker ve Unger (2009), 

Ferwerda vd. (2013) geliştirdikleri aklama için cazibe denklemi sonuçlarını aklama 

için temsili değişken olarak esas almışlardır. Son dönemde ön plana çıkan bir diğer 

yöntem de ülkelerin aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede uluslararası 

standartları belirleyen FATF ya da FATF benzeri bölgesel kuruluşlar tarafından 

kabul edilen karşılıklı değerlendirme raporlarında aldığı notların tavsiye bazında 

sayısallaştırılmasıdır. 2004-2011 döneminde yapılan uzman ziyaretleri neticesinde 

hazırlanan üçüncü tur Karşılıklı Değerlendirme Raporları tavsiyeler ve konuları 

itibarıyla IMF (2011: 46-49) tarafından sayısallaştırılmış ve her ülkenin aklama ve 

terörün finansmanı ile mücadelede uyum puanları çıkarılmıştır. Önceki sayfada 

değindiğimiz Yepes (2011) çalışması da bu veriler esas alınmak suretiyle 

hazırlanmıştır. 
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2.2.1. Model ve Veri 

Yukarıda da belirtildiği üzere ampirik çalışmamızda aklama ile mücadelede 

önleyici tedbirlerin suç oranları üzerindeki etkisinin analiz edilmesi 

amaçlanmaktadır. Suç oranları değişkeni bu çerçevede çalışmamızda kurulan 

denklemlerde bağımlı değişken olarak alınmakta, önleyici tedbirlerin ve diğer 

açıklayıcı değişkenlerin (hukukun üstünlüğü, yolsuzluk kontrolü, ekonomik risk, 

bürokratik kalite değişkenleri ve FATF üyesi olma kukla değişkeni) suç oranları 

üzerindeki etkisi analiz edilmek istenmektedir.  

Önleyici tedbirlerin etkinliğini temsilen IMF (2011) çalışmasında yayımlanan 

"finansal kuruluşlar için önleyici tedbirler" puanları kullanılmakta ve bu puanların 

2004-2011 dönemi için sabit olduğu varsayılmaktadır. Önleyici tedbirler açıklayıcı 

değişkeni için başkaca yayımlanmış bir zaman serisi bulunmaması nedeniyle, 

çalışmada bu tarz verilerin analizi için uygun olan ve Yepes (2011) tarafından da 

kullanılan “ülkeler arası yatay kesit veri analizi” yönteminin kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede sıradan en küçük kareler kareler (Ordinary Least 

Squares-OLS) yöntemi ile regresyon denklemlerinin kurulması benimsenmiştir.  

Çalışmada yüzdesel bazda yorum yapılabilmesini teminen tüm değişkenlerin 

doğal logaritması alınmış ve çift yönlü logaritmik model doğrultusunda analiz 

yapılmıştır. Bu modelde tahmini yapılan katsayılar doğrudan açıklayıcı değişken ile 

bağımlı değişken arasındaki esnekliği ifade etmektedir. Bu çerçevede kurulan 

denklemler aşağıda gösterilmektedir: 

LnSuçi =  ci + β1lnÖnli + β2lnEkoriski + β3lnHuki  + ui                       (1) 

LnSuçi =  ci + β1lnÖnli + β2lnEkoriski + β3lnHuki  + β4FATFi + ui        (2) 

LnSuçi =  ci + β1lnÖnli + β2lnEkoriski + β3lnYoli  + ui         (3) 

LnSuçi =  ci + β1lnÖnli + β2lnEkoriski + β3lnBüroi  + ui         (4) 

LnSuçi =  ci + β1ln(Önli*Büroi) + β2lnEkoriski + β3lnHuki  +ui         (5) 

Denklem formasyonunda değişkenler arasındaki korelasyon düzeylerine dikkat 

edilmiştir. Bu çerçevede, ilk dört denklemde Hukuk, Bürokratik Kalite ve Yolsuzluk 

Kontrolü değişkenleri arasındaki korelasyon seviyesi dikkate alınarak sahte 

regresyon riskine karşı bu değişkenlerin aynı denklem içinde kullanılmamasına özen 

gösterilmiştir. Çalışmada kurulan 5'inci denklemde ise önleyici tedbirler ile 

bürokratik kalitenin etkileşiminin suç oranları üzerindeki etkisi irdelenmiş, bir 

anlamda bahsedilen önleyici tedbirlerin kurumsal kalite ile birlikte uygulanmasının 

suç oranlarını azaltıcı etkisinin olup olmadığına bakılmıştır.  

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin korelasyon matrisi Tablo 4’de, 

kullanılan değişkenlere ilişkin tanısal istatistikler Tablo 5’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4: Korelasyon Tablosu  

  LnÖnl LnSuç LnHuk LnYol LnEkorisk LnBüro 

LnÖnl 1,00 -0,33 0,29 0,38 0,26 0,47 

LnSuç -0,33 1,00 -0,72 -0,52 -0,40 -0,48 

LnHuk 0,29 -0,72 1,00 0,67 0,41 0,52 

LnYol 0,38 -0,52 0,67 1,00 0,54 0,73 

LnEkorisk 0,26 -0,40 0,41 0,54 1,00 0,55 

LnBüro 0,47 -0,48 0,52 0,73 0,55 1,00 
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Tablo 5: Kullanılan Değişkenlere İlişkin İstatistikler  

 

# Gözlem Mean Medyan Maksimum Minimum Std. Hata 

LnÖnl 112 2.048 2.197 2.872 0,513 0,553 

LnSuç 112 1.252 1.030 4.504 -1,610 1.293 

LnHuk 112 1.312 1.387 1.792 0,405 0,357 

LnYol 112 0,934 0,904 1.792 0 0,400 

LnEkorisk 112 3.580 3.575 3.878 3.160 0,125 

LnBüro 112 0,777 0,693 1.386 0 0,471 

 

Çalışmada doğrusal regresyon modeli varsayımlarından sapma olup olmadığı 

ayrı ayrı testler ile incelenmiştir. Açıklayıcı değişkenler arasında çoklu doğrusallık 

sorunu olup olmadığı korelasyon tablosu çerçevesinde Varyans Şişirme Çarpanı 

yöntemi ile modellerin otokorelasyon ve değişen varyans sorunu taşıyıp taşımadığı 

sırasıyla Breusch Godfrey-Lagrange Multiplier  (BGLM) ve Breusch Pagan Godfrey 

(BPG) testleri ile model spesifikasyon uzunluğunun doğruluğu Ramset Reset (RR) 

testi ile hata terimlerinin normal dağılımı ise Jarque Bera (JB) testleri ile sınanmıştır. 

Sorunlu görülen denklem sonuçlarına ihtiyatla yaklaşılmıştır.  

Çalışmada kullanılan değişkenler ve bu değişkenlerin sembolleri, açıklamaları, 

kaynakları ve dönemleri ile ilgili özet bilgiler Tablo 6'da sunulmaktadır.  

 

Tablo 6: Modelde Kullanılan Değişkenler Tablosu  

Değişken Açıklama Kaynak Dönem 

LnÖnl 
Finansal kuruluşların önleyici tedbirlere 

uyum düzeyinin doğal logaritması 
IMF 2004-2011 

LnSuç 
100.000 kişi başına cinayet oranı 

istatistiği 

Dünya Bankası 

WDI 

2012 veya son 

gözlem 

LnHuk Hukukun üstünlüğü endeks değeri PRS-ICRG 2004-2011 

LnYol Yolsuzluğun kontrolü endeks değeri PRS-ICRG 2004-2011  

LnErisk Ülke ekonomik riski endeks değeri PRS-ICRG 2004-2011 

LnBüro Bürokratik kalite endeks değeri PRS-ICRG 2004-2011 

FATF Ülkelerin FATF üyesi olup olmaması 1:Üye 0: Değil - 

Not:  i: Risk değişkenleri için yüksek değer daha olumlu durumu yansıtmaktadır.  

ii: Suç oranı dışındaki değişkenler için 2004-2011 ortalaması alınmıştır. Önleyici tedbir 

değişkeni için de 2004-2011 döneminde hazırlanan ülke raporları sonuçlarına göre hesaplanan 

IMF verileri kullanılmıştır. 

 

Suç oranları verisi için çalışmada UNODC ve Dünya Kalkınma Göstergeleri 

(World Development Indicators-WDI) içinde yer alan 100.000 kişi için nüfus başına 

cinayet oranları istatistiklerinin kullanılması benimsenmiştir. Cinayet suçunun 

toplumda yarattığı endişe ve yüksek duyarlılık nedeniyle bu suçun ulusal ve 

uluslararası düzeyde istatistiklerinin tutulması konusunda daha fazla çaba sarf 

edilmekte ve bu alanda adli makamlar ve kolluk kayıtlarında tutulan istatistikler 

daha güvenilir olmaktadır (Malby, 2010: 7). İlgili istatistiki değerler için veri kısıtı 

nedeniyle 2012 veya son rapor yılı esas alınmıştır.  
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Çalışmada diğer açıklayıcı değişken olarak kullanılan "hukukun üstünlüğü", 

"yolsuzluk", "ekonomik risk", "bürokratik kalite" verileri için Siyasi Risk 

Hizmetleri, Uluslararası Ülke Risk Rehberi (Political Risk Services Group-PRS, 

International Country Risk Guide-ICRG) endeks değerleri kullanılmıştır. Veri 

dönemi olarak da yine FATF ülke raporları yazım dönemi 2004-2011 arası esas 

alınmış, ilgili gözlemlerin ortalamaları analizde kullanılmıştır. Ülkelerin FATF üyesi 

olmalarının suç oranları üzerinde fark yaratan bir etkisinin olup olmadığı ise 

çalışmaya eklenen FATF kukla değişkeni sayesinde irdelenmiştir.  

Çalışma kapsamında gözlem değerleri kullanılan ülke sayısı ise 112 olup, bu 

ülkeler Tablo 7’de sunulmaktadır.  

 

Tablo 7: Örneklem Grubuna Dahil Edilen Ülkeler  

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, 

Azerbaycan, Bahama Adaları, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Burkina 

Faso, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, 

Ekvador, El Salvador, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Fas, Filipinler, Finlandiya, 

Fransa, Gambiya, Gana, Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Haiti, Hırvatistan, 

Hindistan, Hollanda, Honduras, Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, 

İzlanda, Jamaika, Japonya, Kanada, Katar, Kıbrıs Rum Kesimi, Kolombiya, Kosta Rika, 

Letonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Malavi, Malezya, Mali, Malta, 

Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldova, Myanmar, Namibya, Nijer, Nijerya, Nikaragua, 

Norveç, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Senegal, 

Sırbistan, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, 

Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Uganda, 

Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda, Yunanistan ve 

Zambiya. 

 

2.2.2. Önleyici Tedbirlerin Suç Oranı Üzerindeki Etkileri 

Önleyici tedbirlerin suç oranları üzerindeki etkilerini konu edinen beş ayrı 

denkleme Tablo 8’de yer verilmektedir. Birinci denklemimizde suç oranları üzerinde 

etki gösteren diğer açıklayıcı değişkenler olarak hukukun üstünlüğü ve ekonomik 

risk endeks değerleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuç, önleyici tedbirlerin etkin 

uygulanmasının suç oranı üzerinde istatistiki olarak %10 anlamlılık düzeyinde 

azaltıcı etkisinin olduğudur. Denklem sonuçları çerçevesinde bir ülkenin önleyici 

tedbir uygulamasındaki %1 iyileşme suç oranını %0,28 azaltmaktadır. Bu çerçevede 

önleyici tedbirlerin sadece aklama üzerinde değil, "öncül suçlar" üzerinde de azaltıcı 

etki gösterdiği değerlendirilmektedir. 

FATF’in tavsiyeler için notlandırma sistemi “uyumsuz”, “kısmen uyumlu”, 

“büyük ölçüde uyumlu” ve “uyumlu” şeklinde dörtlü bir sınıflandırmaya göre 

yapılmaktadır. IMF (2011) çalışmasında da bu puanların karşılığı sırasıyla 0, 0,33, 

0,67 ve 1 olarak sayısallaştırılmıştır. Bu çerçevede, bir ülkenin önleyici tedbirler 

konulu tavsiyelere uyum düzeyinin bir basamak ilerlemesinin, yani örneğin “kısmen 

uyumlu” düzeyinden “geniş ölçüde uyumlu” düzeyine yükselmesinin ortalama 

%33’lük bir iyileşmeye denk geleceği ve önleyici tedbirler uygulamasının bu 

düzeyde iyileşmesinin ise suç oranlarını yaklaşık %9,24 oranında azaltacağı 

hesaplanmaktadır. 
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Suç oranları bağımlı değişkeni üzerinde en yüksek (%1 anlamlılık düzeyi) 

açıklayıcılık değerine sahip değişken ise hukukun üstünlüğüdür. Söz konusu 

değişkendeki %1 iyileşme suç oranını %2,32 azaltmaktadır. Ekonomik risk artışının 

da suç oranları üzerinde yukarı yönde etkisi olduğu görülse de bu değişken 

denklemde istatistiki olarak anlamlı sonuç vermemiştir. 

İkinci denklemimizde ise diğer modeller için temel aldığımız birinci denkleme 

FATF üyesi olma kukla değişkeni eklenmiştir. Önleyici tedbirlerin, hukukun 

üstünlüğünün ve ekonomik riskin etkileri konusunda birinci denklemden farklı bir 

sonuca ulaşılmayan bu denklem çerçevesinde FATF üyesi olmanın suç oranları 

üzerinde fark yaratıcı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.  

Üçüncü denklemimizde ise hukuk değişkeninin yerine yolsuzluk kontrolü 

kullanılmış ve yolsuzluk kontrolünün suç oranları üzerindeki etkisi irdelenmiştir. 

Denklemde yolsuzluğun aynı hukukun üstünlüğü gibi suç oranları üzerinde yüksek 

düzeyde anlamlı (%1 anlamlılık düzeyinde) etkisi olduğu ve yolsuzluk 

kontrolündeki %1’lik başarısızlığın suç oranlarını %1,25 artırdığı görülmektedir. 

Önleyici tedbirler ve ekonomik risk değişkenlerinin etkileri konusunda elde edilen 

sonuçlar değişmese de denklemde ekonomik risk değişkeninin açıklayıcılık düzeyi 

yükselmiştir.  

Dördüncü denklemimizde ise hukukun üstünlüğü değişkeninin yerine bürokratik 

kalite kullanılarak bürokratik süreçlerdeki etkinliğin suç oranları üzerindeki etkisi 

irdelenmek istenmiştir. Bu çerçevede bürokratik kalitedeki iyileşmenin suç oranları 

üzerinde çok güçlü bir anlamlı etkisinin olduğu saptanmıştır. Buna karşın bu 

denklemin doğrusal regresyon modelinin hata terimlerinin normal dağılımı ve uygun 

spesifikasyon uzunluğu varsayımlarını ihlal ettiği yönünde alınan test sonuçları 

doğrultusunda yeni bir denklem oluşturulması benimsenmiştir. Yeni oluşturulan 

beşinci denklemde önleyici tedbirler ve bürokratik kalite denklemlerinin karşılıklı 

etkileşiminin suç oranları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 13  Denklem sonucunda 

ilgili değişkenin %10 anlamlılık düzeyinde suç oranları üzerinde azaltıcı etkisi 

olduğu saptanmış, bir anlamda önleyici tedbirlerin kaliteli bir bürokratik yapı ile 

uygulanmasının suç oranları üzerinde azaltıcı etki gösterdiği teyit edilmiştir.  

Tüm denklem sonuçları çerçevesinde suç oranları üzerinde en yüksek azaltıcı 

etkinin hukukun üstünlüğü olduğu, aklama ile mücadeledeki önleyici tedbirlerin ve 

bu tedbirleri etkili bir biçimde uygulayacak bürokratik kalitenin suç oranları 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar aklama 

ile mücadelenin toplam suç oranları üzerinde de azaltıcı etki göstereceği yönünde 

bulgulara ulaşan Ferwerda (2009) çalışması ile de tutarlıdır. 

Çalışmada PRS Grubu (2012) Uluslararası Ülke Risk Rehberi metodolojisi 

çerçevesinde kişi başına GSYİH, reel büyüme, yıllık enflasyon oranı, bütçe 

dengesinin GSYİH’ye oranı, cari işlemler dengesinin GSYİH’ye oranı istatistikleri 

çerçevesinde risk ağırlıklı olarak hesaplanan “ekonomik risk” değerinin suç oranları 

üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar 

                                                            
13Doğal logaritması alınmış önleyici tedbirler ve bürokratik kalite değişkenleri yerine bu değişkenlerin 

çarpımının doğal logaritmasının kullanılmasına karar vermeden önce yeni oluşturulan değişkenin 

anlamlılığı Wald testi ile sınanmıştır. Ln(Önl*Büro)=LnÖnl+LnBüro olduğu için önleyici tedbirler ve 

bürokratik kalite değişkenlerinin toplamının istatistiki olarak anlamlı olup olmadığı sınanmıştır. H0: 

"doğal logaritması alınmış önleyici tedbirler ve bürokratik kalite değişkenlerinin toplamının suç oranları 

üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi yoktur" hipotezi %99 güven aralığında reddedilmiştir.  
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çerçevesinde, yalnızca dördüncü denklemde yüksek değeri düşük kırılganlık 

düzeyini gösteren ekonomik risk endeks değerinin suç oranları üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olduğu görülmüştür. Üçüncü denklemde de marjinal düzeyde anlamsız bir 

ilişki saptanmıştır. İlişkinin yönü ise ekonomik risk endeks değeri artışının (riskteki 

azalmanın) suç oranlarını azaltacağı şeklindedir. Dolayısıyla ekonomideki olumsuz 

gelişmelerin suç oranlarını artıracağı, ancak bu etkinin göreceli olarak sınırlı kaldığı 

şeklinde bir yorum yapmak mümkündür. 

 

Tablo 8: Model Bazında OLS Regresyon Denklemi Sonuçları  

Bağımlı Değişken: LnSuç 1 2 3 4 5 

Sabit Terim 8,52*** 7,43*** 8,66*** 9,51*** 7,44*** 

LnÖnl -0,28* -2,24 -0,35* -0,32  

LnHuk -2,32*** -2,22***   -2,39*** 

LnEkorisk -1,02 -0,75 -1,55 -1,94* -7,37 

LnYol   -1,25***   

LnBüro    -0,85***  

Ln(Önl*Büro)     -0,22* 

FATF  -0,26    

R Kare 0,54 0,54 0,31 0,27 0,54 

DW İst. 2,02 2,03 2,10 2,02 2,06 

Betimsel İstatistikler 

BGLM Testi F İst. ve Prob. Değeri   0,96 0,39 0,57 0,56 2,64 0,08 1,82 0,17 1,10 0,34 

BPG Testi F İst. ve Prob. Değeri 0,58 0,63 0,54 0,71 2,09 0,11 1,64 0,18 0,53 0,66 

JB Testi ve Prob. Değeri  0,28 0,87 0,31 0,86 7,37 0,03 8,27 0,16 0,23 0,89 

RR F İst. ve Prob. Değeri 0,90 0,34 0,63 0,43 2,11 0,15 11,31 0,01 0,72 0,40 

Not: *: 10% anlamlılık seviyesi, **: 5% anlamlılık seviyesi, ***: 1% anlamlılık seviyesi. 
 

Sonuç 

Sınır aşan bir özellik gösteren ve boyutlarının dünya GSYİH’sinin %5’ine kadar 

çıktığına yönelik tahminler yürütülen suç gelirlerini gizlemek ve yasal bir kaynaktan 

elde ediliyor izlenimi vermek adına başvurulan yöntemlerin bütünü aklama olarak 

nitelendirilmektedir. Suçluların yakalanması ve cezai yaptırımlara tabi tutulması 

amacıyla polisiye ve adli birimler tarafından uygulanan bastırıcı tedbirlerin yanısıra 

özellikle FATF standartlarında karşılık bulan ve mali istihbarat birimlerinin 

koordinasyonunda yürütülen önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması da 

büyük önem arz etmektedir. Bu tedbirlerin tüm dünyada aynı standartta 

uygulanmasının bir küresel kamu malı özelliği taşıdığı ve suçluların hareket alanını 

daraltacağı açıktır.  

Çalışmamızda kullanılan denklem sonuçları çerçevesinde, önleyici tedbirlerin 

etkili bir şekilde uygulanmasının suç oranlarını azaltıcı yönde etki gösterdiği 

görülmektedir. Bu çerçevede aklama ile mücadelenin aslında öncül suçlar ile de 

mücadele anlamına geldiği ve ülkelerin FATF’nin 9 ila 23 no’lu tavsiyeleri arasında 

düzenlenen standartlara uyum düzeyini yükseltecek politikalar uygulamasının bir 

gereklilik olduğu değerlendirilmektedir. Bunun yanında FATF’nin “risklerin 

değerlendirilmesi ve risk temelli yaklaşım” konulu yeni 1 no’lu tavsiyesi de önleyici 

tedbirler ile yakından ilişkilidir. Bu çerçevede yükümlü gruplarının aklama ve 

terörizmin finansmanı konusunda ürün, pazar, dağıtım kanalı veya müşteriden 



M.O. YURDAKUL 

Maliye Dergisi  Sayı 168 Ocak-Haziran 2015 245 

kaynaklanabilecek risklerini tespit ederek bunlara karşı önlemler geliştirmesi 

gerekmektedir. Bu sayede yükümlülerin itibar riskleri azalırken yatırımcıların ilgili 

sektörlere olan güveni artacak, aynı zamanda suç oranları da suç ekonomisinin 

hacmine paralel olarak gerileyecektir. 

Çalışma sonuçları çerçevesinde suç oranları üzerinde en fazla azaltıcı etki 

gösteren değişkenin ise “hukukun üstünlüğü” olduğu saptanmıştır. Hukuk devleti 

kavramına olan güvenin artması ile birlikte işleyeceği suçun karşılığında cezai 

yaptırıma tabi olacağını bilen kişilerin suç işleme motivasyonu azalacağından bu 

sonuç beklenti dahilindedir. Bunun yanında, ülkedeki ekonomik risk artışının suç 

oranları üzerinde artış yönünde etki gösterdiği, ancak bu ilişkinin anlamlılık 

düzeyinin göreceli olarak düşük olduğu tespit edilmiştir. Diğer kontrol değişkenleri 

ile birlikte irdelendiğinde bir ülkenin FATF üyesi olmasının suç oranları üzerine 

istatistiki olarak fark yaratan bir etkisi saptanamamıştır.  

Çalışmada elde edilen sonuçları geniş bir perspektiften yorumlarsak önleyici 

tedbirlerin aynı zamanda bastırıcı tedbirlerin uygulama etkinliğini artırmak suretiyle 

suç oranlarını azalttığını savunmak da mümkündür. Önleyici tedbir uygulamaları ile 

suç gelirinin izinin sürülmesi ve suçluların bağlantılı oldukları kişiler ile birlikte 

tespit edilmeleri de kolaylaşmaktadır. Önleyici tedbirlerin yanında hukukun 

üstünlüğü değişkeninin suç oranları üzerinde yüksek düzeyde anlamlı sonuç vermesi 

de bu yorumu güçlendirmektedir.  
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Ek 1: Konu Başlıkları Çerçevesinde FATF Tavsiyeleri 

Tavsiye 

No 

Önceki No  

  A–KARAPARA AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE 

POLİTİKALARI VE KOORDİNASYON 

1 - Risklerin Değerlendirilmesi ve Risk Bazlı Yaklaşımın Uygulanması 

2 31 Ulusal İşbirliği ve Koordinasyon 

  B–KARAPARA AKLAMA VE MÜSADERE 

3 1&2 Aklama Suçu  

4 3 Müsadere ve Geçici Tedbirler  

  C–TERÖRÜN FİNANSMANI VE KİTLE İMHA SİLAHLARININ 

YAYILMASININ FİNANSMANI 

5 ÖT.II Terörizmin Finansmanı Suçu  

6 ÖT.III Terörizmin Finansmanıyla İlgili Olarak Hedeflenen Finansal Yaptırımlar  

7 - Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanına İlişkin Hedeflenen Finansal Yaptırımlar 

8 ÖT.VIII Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 

  D–ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 

9 4 Finansal Kuruluşlara İlişkin Gizlilik Yasaları 

  MÜŞTERİNİN TANINMASI VE KAYITLARIN SAKLANMASI 

10 5 Müşterinin Tanınması  

11 10 Kayıt Tutma 

  BELİRLİ MÜŞTERİLER VE FAALİYETLER İÇİN İLAVE TEDBİRLER 

12 6 Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler  

13 7 Muhabir Bankacılık  

14 ÖT.VI Para veya Değer Transferi Hizmetleri   

15 8 Yeni Teknolojiler 

16 ÖT.VII Elektronik Transferler  

  GÜVEN, KONTROLLER VE FİNANSAL GRUPLAR 

17 9 Üçüncü Taraflara Güven  

18 15&22 İç Kontroller ve Yurt Dışı Şube ve Bağlı Kuruluşlar  

19 21 Yüksek Riskli Ülkeler  

  ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ 

20 13&ÖT.IV Şüpheli İşlem Bildirimi  

21 14 Bilgi Sızdırma ve Gizlilik 

  FİNANSAL OLMAYAN BELİRLİ İŞ VE MESLEKLER (FOBİM) 

22 12 FOBİM: Müşterinin Tanınması  

23 16 FOBİM: Diğer Tedbirler  

  E–TÜZEL KİŞİLERDE VE YASAL OLUŞUMLARDA ŞEFFAFLIK VE GERÇEK 

FAYDALANICILIK 

24 33 Tüzel Kişilerde Şeffaflık ve Gerçek Faydalanıcılık  

25 34 Yasal Oluşumlarda Şeffaflık ve Gerçek Faydalanıcılık 

  F–YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI VE DİĞER 

KURUMSAL TEDBİRLER 

  DÜZENLEME VE DENETİM 

26 23 Finansal Kuruluşların Düzenlenmesi ve Denetlenmesi  

27 29 Denetleyicilerin Yetkileri 

28 24 FOBİM’in Düzenlenmesi ve Denetlenmesi 

  OPERASYONEL HUSUSLAR VE YASA UYGULAMA 

29 26 Mali İstihbarat Birimleri  

30 27 Yasa Uygulama ve Soruşturma Makamlarının Sorumlulukları  

31 28 Yasa Uygulama ve Soruşturma Makamlarının Yetkileri 

32 ÖT.IX Nakit Kuryeler  

  GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 

33 32 İstatistikler 

34 25 Rehberlik ve Geribildirim 

  YAPTIRIMLAR 

35 17 Yaptırımlar 

  G–ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 

36 35&ÖT.I Uluslararası Araçlar 

37 36&ÖT.V Karşılıklı Adli Yardımlaşma 

38 38 Karşılıklı Adli Yardımlaşma: Dondurma ve Müsadere  

39 39 Suçluların İadesi 

40 40 Diğer İşbirliği Şekilleri  

 


