
I.Giriş
Vergi kayıp ve kaçaklarına neden olanlar yalnızca

daha az vergi ödemek amacıyla vergi kanunlarına mu-
halefete teşebbüs eden gerçek ve tüzel kişiler değil
aynı zamanda faaliyet gösterdikleri alanlar, ceza ka-
nunlarıyla suç haline getirilmiş kişiler ve organize suç
örgütleridir. Bu sayılanlar yasa dışı faaliyetlerini giz-
lemek amacıyla bu faaliyetlerden elde ettikleri önemli
ölçüde gelir ve karlarını da beyan dışı bırakmakta ve
bu yolla vergi kayıp ve kaçaklarına neden olmaktadır-
lar. 

MASAK, gerek aldığı kişisel ve kurumsal ihbarları,
gerek şüpheli işlem bildirimlerini, gerekse açık kay-
naklardan edinilen bilgileri değerlendirmek, aklama
suçuna ilişkin analiz ve değerlendirmeler ile inceleme-
lerde ve terörün finansmanına ilişkin analiz ve değer-
lendirmelerde karşılaşılan kayıt dışılığı, vergi kayıp ve
kaçaklarını ya da vergi mevzuatına aykırılıkları Gelir
İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirmek suretiyle ak-
lama ve terörün finansmanı suçlarının da beslendiği
kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamaya çalışmak-
tadır.

Çalışmamızda MASAK’ın Önleyici ve Bastırıcı
Tedbirler kapsamında Vergi kayıp ve kaçaklarıyla mü-

cadeleye katkıları üzerinde durmaya çalışacağız. Ayrıca
VUK 359. madde kapsamında düzenlenen kaçakçılık
suçunun aklama suçunun öncül suçu olması itibariyle
vergi kaçakçılığı suçu ile aklama suçu arasındaki iliş-
kiye değinecek, son olarak da suç gelirlerinin aklan-
ması sürecinin vergi tahsilatı artışlarına yol açması
hususu üzerinde duracağız. 

II. Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede
MASAK’ın Katkıları
MASAK’ın temel fonksiyonu suç gelirlerinin ak-

lanmasıyla ve terörün finansmanıyla mücadele etmek-
tir. Dolayısıyla MASAK’ın vergi kayıp ve kaçaklarıyla
mücadelesi, doğrudan, bilfiil vergi kayıp ve kaçakla-
rının azaltılmasında görev üstlenmek suretiyle değil
de dolaylı olarak sağladığı katkılar biçiminde gerçek-
leşmektedir. 

MASAK temel fonksiyonlarını yerine getirebilmek
için önleyici ve bastırıcı olmak üzere iki tür tedbire
başvurmaktadır. Önleyici tedbirler; aklama suçu veya
terörün finansmanı suçu oluşmadan önce alınan ted-
birler olup, adından da anlaşılacağı üzere suçun olu-
şumunu önleyici mahiyette tedbirlerdir. Bastırıcı
tedbirler ise; aklama suçu veya terörün finansmanı
suçu oluştuktan sonra suçun ve suçluların tespiti, so-
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ruşturulması, kovuşturulması, suçta kullanılan ya da
suçtan elde edilen malvarlığı değerlerine el konulması
ya da müsaderesi vb. adli soruşturma ve kovuşturma
sürecine ilişkin tedbirler olup, bu süreçte MASAK, sü-
recin esas yürütücüsü konumunda olan Cumhuriyet
Savcılarına yardımcı bir birim olarak görev almakta-
dır. 

MASAK, aklama suçuyla ve terörün finansmanı
suçlarıyla mücadele amacıyla geliştirmiş olduğu ön-
leyici ve bastırıcı türde tedbirler sayesinde aynı za-
manda vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına da
katkı sağlamaktadır.

A. 5549 Sayılı Kanunla Getirilen Önleyici Ted-
birler Kapsamında Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla
Mücadeleye Katkıları

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörün
finansmanıyla mücadele kapsamında, söz konusu suçlar
henüz gerçekleştirilme aşamasında iken etkin önlemler
almak, olumlu sonuçlara ulaşmada çok önemlidir. Bu
sahada MASAK finansal sektörün önemli bir kısmını
ve reel sektörde faaliyet gösteren birtakım gerçek ve
tüzel kişileri yükümlülük kapsamına almış ve söz ko-
nusu gerçek ve tüzel kişilere önemli sorumluluklar yük-
lemiştir. 

5549 Sayılı Kanun’un 2/d maddesinde MASAK’ın
yükümlüleri sayılmıştır. Buna göre yükümlüler; Ban-
kacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piya-
saları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler
ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları ala-
nında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş
ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi
eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler
veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor
kulüpleri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alan-
larda faaliyet gösterenler olarak tanımlanmıştır.   

MASAK, önleyici tedbirler kapsamında yüküm-
lülerine; 

• Kimlik tespiti, 

• Şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) , 

• Bilgi ve belge verme, 

• Devamlı bilgi verme,

• Muhafaza ve ibraz, 

• Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sis-
temlerinin oluşturulması,

• Uyum görevlisi atanması ve bir uyum programı
oluşturulması,

• Diğer tedbirler
yükümlülükleri getirmiştir. Bu önlemler kapsa-

mında yükümlülerin aklama suçu ve terörün finans-
manı suçlarına farkındalıkları ve atfettikleri önem
düzeyi arttırılacak, böylece finansal sistemin aklama
ve terörün finansmanı amaçlarıyla kullanılmasının
önüne geçilmeye çalışılacaktır.

5549 Sayılı Kanun’da belirtilen önleyici tedbirleri
uygulaması istenen yükümlü gruplarına bakıldığında;
başta bankalar olmak üzere söz konusu grupların, reel
sektörde ve finansal piyasalarda önemli roller üstlenen
ve önemli ölçülerde finansal harekete sahne olan ger-
çek ve tüzel kişiler oldukları görülmektedir. 

1. Önleyici Tedbirler Kapsamında ve Geleneksel
Mali İstihbarat Birimi Fonksiyonları Dahilinde
Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadeleye Katkıları

Mali istihbarat birimi (Financial Intelligance Unit
– FIU) ; suçtan elde edildiğinden şüphe duyulan gelir-
lere ve terörün finansmanına ilişkin mali bilgilere veya
kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele
amacıyla ulusal mevzuat ve düzenlemelerin gerektir-
diği mali bilgilere ilişkin bildirimleri toplamak, analiz
etmek ve ilgili makamlara sevk etmekle sorumlu mer-
kezi, ulusal birimdir.1

5549 Sayılı Kanun’un 19/1-e maddesinde MA-
SAK’ın geleneksel FIU yapılanmasına ilişkin olarak
bir görev tanımı getirilmiştir. Buna göre; MASAK, suç
gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlen-
mesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildi-
rimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmekle
görevlendirilmiştir. 

Bu madde kapsamında MASAK’ a Türkiye ça-
pında tüm gerçek ve tüzel kişilerden şüpheli işlem bil-
dirimleri, ihbarlar ve diğer bildirimler ulaşmaktadır.
Ayrıca başta savcılıklar ve mahkemeler olmak üzere
diğer kamu kurumları ve yurt dışındaki muadil birim-
ler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı
konularında MASAK’a adli ve idari talep ve bildirim-
lerde bulunabilmektedirler.

1 EGMONT Group,  “What is an FIU?” , http://www.egmontgroup.org/(Erişim:25.10.2010)
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Şekil 1‘de görüldüğü üzere 2010 yılında MASAK’a
ulaşan adli talepler ve diğer bildirimler arasında vergi
mevzuatına aykırılıklar ile ilgili olanlar ilk sırada yer
almaktadır. Bunun yanı sıra vergi kayıp ve kaçaklarına
neden olan gümrük mevzuatına aykırılıklar, tefecilik
suçları (özellikle pos-tefecilik faaliyetleri) ile ilgili olan
bildirimler de ön sıralarda yer almaktadır.

5549 Sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansma-
nının Önlenmesine Dair Yönetmelik (İleride kısaca
Tedbirler Yönetmeliği olarak anılacaktır.)2 kapsa-
mında başta bankalar olmak üzere finansal  ve fi-
nansal olmayan kuruluşlara getirilen;  

• ‘Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar’ Kap-
samındaki  Yükümlülükler, 

- Kimlik tespiti yükümlülüğü, (5549 S.K. mad. 3
ve Tedbirler Yönetmeliği  mad. 5-16 )
- Gerçek faydalanıcının tespiti yükümlülüğü, (5549
S.K. mad. 15 ve Tedbirler Yönetmeliği mad. 17) 
- Tüzel kişilere özel dikkat gösterme yükümlü-
lüğü, (Tedbirler Yönetmeliği mad.17) 

- Karmaşık ve olağandışı işlemlere dikkat gös-
terme yükümlülüğü, (Tedbirler Yönetmeliği mad.
18)
- Müşteri durumunun ve işlemlerinin izlenmesi
yükümlülüğü, (Tedbirler Yönetmeliği mad. 19)
- Teknolojik risklere karşı önlem alınması yü-
kümlülüğü, (Tedbirler Yönetmeliği mad. 20)
- Kimlik tespiti yapılamayan veya iş ilişkisinin
mahiyeti hakkında bilgi edinilemeyen durum-
larda iş ilişkisinin reddi ve işlemin sonlandırılması
yükümlülüğü, (Tedbirler Yönetmeliği mad. 22)
- Elektronik transferlere özel önem verilmesi ve
bir takım bilgilere söz konusu transferlerde yer
verilmesi, (Tedbirler Yönetmeliği mad. 24)
• Şüpheli işlemlerin bildirilmesi yükümlülüğü,

(5549 S.K. mad.4 ve Tedbirler Yönetmeliği mad. 27-
30) 

• Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü (5549 S.K.
mad. 7 ve Tedbirler Yönetmeliği mad. 31)

• Devamlı bilgi verme yükümlülüğü, (5549 S.K.
mad. 6 ve Tedbirler Yönetmeliği mad. 32-34)   

2 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Şekil:1 2010 Yılında MASAK’a Gelen Adli Talepler ve Diğer Bildirimlerin Sayıları ve Kaynaklarına Göre
Dağılımı

Kaynak: MASAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu, s.31 
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Şeklinde sıralayabileceğimiz “yükümlülükler” ile
aklama suçu ve terörün finansmanı suçunun önlenme-
sine yönelik mücadele sürecine finansal sistemin de
dahil edilmesiyle, finansal sistemin aklama ve terörün
finansmanı suçları için kullanılmasının önüne geçil-
mesi ve kamu otoritesine yardımcı bir fonksiyon icra
etmesinin sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte,
söz konusu yükümlülükler, dolaylı olarak kayıt dışı-
lıkla mücadele edilmesine, vergi kayıp ve kaçakla-
rının, vergi suçlarının ortaya çıkarılmasına olanak
sağlamaları itibariyle de önemli fonksiyonları haiz bu-
lunmaktadırlar.   

a. Kimlik Tespiti Yükümlülüğü ve ‘Müşterinin
Tanınmasına İlişkin Esaslar’  Kapsamında  Getiri-
len Diğer Yükümlülükler

5549 Sayılı Kanun’un 3/1 maddesinde “Yükümlü-
ler, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri
işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile
nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini
tespit etmek zorundadır.”

hükmüne yer verilmiş, ve aynı Kanun’un 3/2 mad-
desinde de kimlik tespitine esas belge nevilerini belir-
lemeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiş,
kimlik tespitini gerektiren işlem türlerinin, bunların
parasal sınırlarının belirlenmesi ve müşterinin tanın-
masına ilişkin diğer detaylar Tedbirler Yönetmeli-
ği’ne  bırakılmıştır.3

Tedbirler Yönetmeliği’nin 5/1 maddesinde yüküm-
lülerin hangi durumlarda kimlik tespiti yapacakları sa-
yılmıştır.

Buna göre; Yükümlüler;

a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,
b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden

fazla işlemin toplam tutarı 20.000 TL veya üzerinde
olduğunda,

c) Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da bir-
biriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı
2.000TL veya üzerinde olduğunda,

d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda
tutar gözetmeksizin,

e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin
yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda
tutar gözetmeksizin,

kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğ-
ruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşte-
rileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini
tespit etmek zorundadırlar. 

5549 Sayılı Kanunda ve bu kanuna istinaden çıkarı-
lan Tedbirler Yönetmeliğinin ‘Müşterinin Tanınmasına
İlişkin Esaslar’ başlıklı üçüncü bölümünde kimlik tes-
pitinin yanı sıra müşterinin tanınması ilkesi çerçeve-
sinde aşağıda belirtilen esaslara da yer verilmiştir:4

• Yükümlüler bir başkası hesabına hareket edilip
edilmediğini ve işlemin gerçek faydalanıcısının kim-
liğini tespit etmek için gerekli tedbirleri almak zorun-
dadırlar. Ayrıca 5549 Sayılı Kanun’un 15. maddesi
gereği; yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapıla-
cak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına
ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu iş-
lemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini
yükümlülere yazılı olarak bildirmediği taktirde altı
aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar
adli para cezası ile cezalandırılacaktır. 

• Finansal kuruluşlar ticaret siciline kayıtlı tüzel ki-
şilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, tüzel kişiliğin yüzde
yirmi beşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi or-
taklarının kimliğini tespit etmek zorundadırlar. Finan-
sal kuruluşlar sürekli iş ilişkisi kapsamında müşterisi
olan bir tüzel kişiliği gerçekten yöneten, kontrolünde
veya sahipliğinde bulunduranlar hakkında doğru bil-
gilere ulaşmak için gerekli tedbirleri almalıdırlar. (Yö-
netmelik mad. 17/3) 

• Yükümlüler karmaşık ve olağandışı büyüklükteki
işlemler ile görünürde makul hukuki ve ekonomik
amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek,
talep edilen işlemin amacı hakkında yeterli bilgi edin-
mek için gerekli tedbirleri almak ve bu kapsamda elde
edilen bilgi, belge ve kayıtları istenildiğinde yetkililere
sunmak üzere muhafaza etmek zorundadırlar. (Yönet-
melik mad. 18)

• Finansal kuruluşlar, mesleği, iş geçmişi, mali du-
rumu, hesapları, ticari faaliyetleri, yerleşik olduğu ülke
ve ilgili diğer göstergeleri dikkate alarak müşterileri-
nin aklama ve terörün finansmanı açısından risk pro-
filini çıkarmak, yüksek risk taşıyan müşterilerini,
iş ilişkilerini ve işlemleri belirlemek ve bunları de-
vamlı olarak takip etmek, müşteri hakkındaki bilgi,

3 MASAK,Yükümlülük Denetim Rehberi, MASAK Yayınları,Yayın No:17,Ankara 2010,s.11 
4 MASAK.a.g.e.,s.19-26
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belge ve kayıtları güncel tutmak zorundadırlar. (Yö-
netmelik mad. 19)  

• Finansal kuruluşlar, yeni ve gelişen teknolojilerin
getirdiği imkânların aklama ve terörün finansmanı
amacıyla kullanılması riskine karşı özel dikkat göster-
mek ve bunu önlemeye yönelik uygun tedbirleri almak
zorundadırlar. Finansal kuruluşlar yüz yüze olmayan
işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemleri kul-
lanarak gerçekleştirilen hesaba para yatırma, hesaptan
para çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere özel
dikkat göstermek, müşterinin mali profiline ve faa-
liyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi
bulunmayan işlemleri yakından izlemek, tutar, işlem
sayısı ve limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili ted-
birleri almak zorundadırlar. (Yönetmelik mad. 20)

• Yükümlüler, kimlik tespiti yapamadıkları veya iş
ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemedikleri
durumlarda; iş ilişkisi tesis etmemek ve  kendilerin-
den talep edilen işlemi gerçekleştirmemek zorundadır-
lar. Bu kapsamda isimsiz veya hayali isimlere hesap
açamazlar. Daha önce elde edilen müşteri kimlik bil-
gilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe du-
yulması nedeniyle yapılması gereken kimlik tespit ve
teyidinin yapılamadığı durumlarda da iş ilişkisini sona
erdirmek zorundadırlar. (Yönetmelik mad. 22)

• İki bin TL veya üzeri yurt içi ve yurt dışı elek-
tronik transfer mesajlarında, gönderenin: 

- Adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi-
nin unvanına, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olma-
yan teşekküllerin tam adına, 

- Hesap numarasına, hesap numarasının bulunma-
dığı durumlarda işlemle ilgili referans numarasına, 

- Vatandaşlık numarası, pasaport numarası, vergi
kimlik numarası, adresi veya doğum yeri gibi gönde-
reni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer
verilmesi zorunludur. (Yönetmelik mad. 24 )

• Finansal kuruluşlar, riskli ülkelerde yerleşik ger-
çek ve tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan teşekküller
ve bu ülkelerin vatandaşları ile girecekleri iş ilişkile-
rine ve işlemlere özel dikkat göstermek, görünürde
makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan iş-
lemlerin amacı ve mahiyeti hakkında mümkün ol-
duğu ölçüde bilgi toplamak ve bunları kayda
geçirmek zorundadırlar. (Yönetmelik mad. 25)

Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere fi-
nansal ve finansal olmayan kuruluşlara ‘Müşterinin
tanınmasına ilişkin esaslar’ dahilinde getirilen yü-
kümlülükler; Yükümlüler tarafından ticari ilişki ve iş
ilişkisi içine girdikleri müşterilerinin; 

› Mali profillerinin, 

› Faaliyetlerinin sektör, tür, kapsam ve hacim itiba-
riyle niteliğinin, 

› Faaliyetlerinin kayıtlı olarak gerçekleşip gerçek-
leşmediğinin, 

› Gerçekleştirdikleri finansal işlemlerinin faaliyet
durumlarına, iş durumlarına ve  mali profillerine uygun
olup olmadığının, 

› Risk profillerinin, 

› İllegal faaliyetlerle uğraştıklarına dair emareler
bulunup bulunmadığının, 

sürekli izlenmesi noktasında zorlayıcı bir etki
oluşturmaktadır.

Ayrıca, Yükümlülere,

› Tüzel kişi müşterileri ile olan sürekli iş ilişkisinde,
tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hisseye sahip
gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimler olduğunu,
tüzel kişiliği gerçekten yöneten, kontrolünde veya
sahipliğinde bulunduranların kimler olduğunun tes-
pit edilmesi,  

› Müşteriler tarafından gerçekleştirilen finansal iş-
lemlerde başkası adına hareket edilip edilmediğinin
araştırılması,

› Başkası adına hareket edildiğinin tespit edilmesi
durumunda, finansal işlemlerden gerçek faydalanan-
ların dolayısıyla faaliyetlerini kamu otoritesinden giz-
leyerek kayıt dışı yürüten gerçek ve tüzel kişilerin
kimler olduğunun belirlenmesi, 

› Yüz yüze gerçekleşmeyen, elektronik ortamda
gerçekleştirilen finansal işlemlere özel dikkat göste-
rilmesi, 

hususlarında yüklenen yasal sorumlulukların, fi-
nansal sektörün aklama ve terörün finansmanına yö-
nelik olarak kullanılmaya çalışılmasının yanı sıra
kayıt dışı gerçekleştirilmeye çalışılan faaliyetlerin
ortaya çıkarılmasına ve böylelikle vergi kayıp ve ka-
çaklarıyla mücadeleye katkı sağlayacağı açıktır. 

b. Şüpheli İşlem Bildirimi Zorunluluğu
5549 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde şüpheli işlem;

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan
veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu mal-
varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa
dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi,
şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulun-
ması hali olarak tanımlanmış ve bu tür işlemlerin en
kısa sürede yükümlüler tarafından MASAK’a bildiril-
mesi zorunlu kılınmıştır.
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Tablo 1: Aklama Suçuna İlişkin Şüpheli İşlem Bil-
dirim (ŞİB) Sayıları ve Kaynaklara Göre Dağılımı

Kaynak: MASAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu, s.25

Tablo 2: Terörün Finansmanı Konulu Şüpheli
İşlem Bildirimleri (Yıllar İtibari İle)

Kaynak: MASAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu, s.28

Tablo-1 ve Tablo-2’den de anlaşılacağı üzere; yıl-
lar itibariyle alınan ŞİB sayılarında önemli ölçüde artış
görülmektedir. Özellikle bankalardan alınan ŞİB sayı-
larındaki artış, bankalar üzerinde aklamayla ve terörün
finansmanıyla mücadele hususunda hatırı sayılır bir
farkındalık oluşturulabildiğini göstermektedir. Ancak
tüm sektörler ele alındığında yukarıda görülen ŞİB sa-
yılarının yeterli olduğu söylenemez. 

MASAK’a intikal eden şüpheli işlem bildirimleri
arasında suç gelirlerinin aklanması, terörün finans-
manı, yolsuzluk, rüşvet, hayali ihracat, dolandırıcılık,
sahtecilik suçları vb. birçok önemli suçlara ilişkin bil-
dirimler ile kayıt dışılığa, vergi kayıp ve kaçaklarına
ve vergi suçlarına ilişkin önemli ölçüde bildirimler
bulunmaktadır.

Tablo 3’te 2010 yılında MASAK’a ulaşan ŞİB’lerin
kaynaklarına göre dağılımı gösterilmiştir. Buna göre;
bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından en fazla şüphe
duyulan finansal işlemler grubunu nakit işlemler oluş-
turmaktadır. Bunun yanında müşterilerin profillerinin
gerçekleştirilen finansal işlemin niteliği ve boyutları ile
uyumsuzluğu, müşteri beyanlarındaki tutarsızlıklar,
makul olmayan finansal işlemlerde bulunulması, vb.
şüpheli görülen ve ticari hayatın gerekleri ile bağdaş-
mayan diğer işlemler de MASAK’a bildirilen hususlar
arasındadır. Söz konusu şüpheli işlemlerin aynı za-
manda kayıt dışı faaliyetlerin de habercisi durumunda
olmaları, MASAK’a ulaşan ŞİB’leri vergi kayıp ve ka-

çaklarının azaltılması ve kayıt dışılığın önlenmesi süre-
cinde de önemli birer araç haline getirmektedir.    

Tablo 3: Şüpheli İşlem Tiplerinin Türlerine Göre
Dağılımı (2010)

Kaynak: MASAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu, s.27 

MASAK’a intikal eden ŞİB’ler ve ihbarlar arasında
vergi suçları ve vergi kayıp ve kaçaklarıyla ilgili olan-
lar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildi-
rimde bulunulmakta ve bu suretle vergi kayıp ve
kaçaklarıyla mücadeleye katkı sağlanmaya çalışılmak-
tadır. 

5549 Sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamında çıka-
rılan Yönetmelikler ile getirilen yükümlülükler çerçe-
vesinde finansal sisteme aklama suçunun ve terörün
finansmanının önlenmesine yönelik olarak önemli so-
rumluklar yüklenmiş, yükümlülük ihlalleri de cezalan-
dırılmak suretiyle yükümlülüklere uyulması noktasında
farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.

c. Bilgi ve Belge Verme ve Devamlı Bilgi Verme
Yükümlülüğü

5549 Sayılı Kanun’un 7. maddesine istinaden;
kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile
tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar, MASAK ve denetim
elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge
ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları, bu ka-
yıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek
için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak
vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlü bu-
lunmaktadırlar. Bu kapsamda MASAK; nüfus kayıtla-
rına, adli sicil kayıtlarına, vergi kayıtlarına, tapu
kayıtlarına, sosyal güvenlik kurumu kayıtlarına, taşıt
sicili, gemi sicili, uçak sicili kayıtlarına, ticaret sicili
kayıtlarına, borsa kayıtlarına, SPK kayıtlarına, aracı
kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen hisse senedi alım-
satım ve virman bilgilerine, repo, ters repo, bono ve
tahvil alım satım bilgilerine, bankalarda ve diğer finan-
sal kuruluşlarda bulunan her türlü hesap bilgilerine ve
bu hesaplara ilişkin hareketlere, 50.000 Doları aşan
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döviz transferi bilgilerine, EFT bilgilerine, ithalat-ih-
racat beyannamelerine ilişkin bilgilere, vakıf ve der-
neklere ait kayıtlara, müzayedecilere ilişkin kayıtlara,
esnaf kayıt bilgilerine,  çiftçi kayıt belgelerine, vb. bilgi
ve belgelere ulaşabilmektedir.5

Ayrıca, 5549 Sayılı Kanun’un 6. maddesinde;  yüküm-
lülere taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden,
Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları MASAK’a bildir-
mek zorunluluğu getirilmiş, anılan maddede kamu kurum
ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşlarına da MASAK tarafından kendilerine devamlı
bilgi vermelerinin istenebileceği hususu belirtilmiştir.

Devamlı bilgi verme yükümlülüğü ‘nakit işlem bil-
dirimini’ de kapsayan geniş bir yükümlülüktür. Nakit
işlem bildirimi; belli bir tutarın üzerindeki nakit for-
mundaki işlemlerin yükümlüler tarafından ilgili kamu
otoritesine bildirilmesidir. Burada özellikli olan durum
sadece banknot ve bozuk para formunda yapılan işlem-
lerin bildirilme zorunluluğudur. Tüm transferler nakit
işlem bildirimine dahil değildir. Bazı ülkeler nakit
işlem bildirimine ek olarak elektronik fon transferleri-
nin ya da diğer transferlerin de bildirilmesini zorunlu
kılmışlardır.  Nakit işlem bildirimi başta ABD olmak
üzere, İngiltere, Avustralya, Kanada, Almanya gibi pek
çok ülkede uygulanmakta olup, genellikle 10.000 ABD
doları ve üzerindeki tüm nakit işlemlerin FIU’lara ra-
porlanması biçiminde uygulanmaktadır.6

5549 Sayılı Kanun’un 6.maddesinde yer alan dü-
zenleme ile bu kanuna istinaden çıkarılan Tedbirler
Yönetmeliği’nin 32. ve 33. maddeleri nakit işlem bil-
dirimine imkan veren düzenlemelerdir. Hatta söz ko-
nusu maddeler kapsamında nakit işlem bildiriminin de
ötesinde, olağanüstü işlemlerin bildirimi, yurt dışı ve
yurda transfer bilgilerinin bildirimi gibi daha pek çok
bildirim yükümlülüğünün getirilmesine imkan verecek
düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak Maliye Bakanlığı
tarafından bu güne kadar söz konusu maddelerin uy-
gulanmasına yönelik olarak süre ve kapsama dahil yü-
kümlüler ile diğer usul ve esaslar hakkında herhangi
bir düzenleme yapılmadığından nakit işlem bildirimini
de kapsayan devamlı bilgi verme yükümlülüğü henüz
fiili olarak işlerlik kazanmamıştır.7

Devamlı bilgi verme yükümlülüğü kara para, yolsuz-
luk, organize suç örgütleri, kayıt dışılık ve vergi kayıp
ve kaçaklarıyla mücadelede kullanılacak önemli bir araç-
tır.8

Bilgi ve belge verme yükümlülüğü; MASAK tara-
fından gerçekleştirilen değerlendirme ve incelemelerde
sonuç alınabilmesine katkı sağlayan çok önemli bir
araçtır. Bu sayede incelemeler derinleştirilebilmekte,
MASAK bünyesinde bulunan yahut kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istenen bilgi
ve belgelerin analiz ve değerlendirmesi ya da incelen-
mesi yoluyla, kamu otoritesinden gizlenmiş kayıt dışı
faaliyetler, gizli ve karanlık ilişkiler, organize suç faa-
liyetlerine, terörist faaliyetlere ilişkin ipuçları ya da
mali nitelikte deliller, vergi suçları, vergi kayıp ve ka-
çakları gibi önemli bilgiler ortaya çıkarılabilmektedir.

2. Önleyici Tedbirler Kapsamında Yükümlülük
Denetimleri Yoluyla Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla
Mücadeleye Katkıları

Yükümlülerin aklama suçu ve terörün finansmanı
suçuyla mücadele sürecine 5549 Sayılı Kanun ve ilgili
mevzuat ile getirilen önleyici tedbirler kapsamında
uyumlarını ve söz konusu yükümlülüklerini ihlal edip
etmediklerini ortaya çıkarabilmek için MASAK bün-
yesinde denetim elemanları vasıtasıyla yükümlülük
denetimi yürütülmektedir. Yükümlülük denetimi, yü-
kümlülerin aklama ve terörün finansmanı suçlarının
tespitinin sağlanabilmesi amacıyla öngörülen yüküm-
lülüklere uyum durumunu tespit amacıyla yapılan
uyum denetimini ve yükümlülük ihlallerini tespit
amacıyla yapılan yükümlülük ihlal incelemesini kap-
samaktadır. 

Yükümlülük denetimleri; 5549 sayılı Kanun uya-
rınca Vergi Müfettişleri, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri,
Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ve
Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları vasıtasıyla yerine
getirilmektedir. 2010 yılında MASAK bünyesinde 76
yükümlü denetim kapsamına alınmış olup bunlardan
65’inin denetimi tamamlanmış olup 19 yükümlü hak-
kında da yükümlülük ihlali tespitinde bulunulmuştur.9

Diğer taraftan, 2010 yılı veya daha önceki yıllarda
haklarında yükümlülük ihlal incelemesi başlatılan yü-

5 MASAK , Aklama Suçu İnceleme Rehberi, Yayın No:11 MASAK Yayınları, Ankara, Kasım 2007,s:47-56 
6 Hasan AYKIN, “Kara Para Aklama İle Mücadelede Nakit İşlem Bildirimi  ve Türkiye Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:192,

Aralık 2008, s.241-242
7 AYKIN,a.g.m.,s.243
8 AYKIN,a.g.m.,s.244
9 MASAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu,s.48
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kümlülerden 31'i ile ilgili inceleme 2010 yılında ta-
mamlanmış olup, bu yükümlülerden 22’si ile ilgili ola-
rak yapılacak bir işlem bulunamamış, 9'u ile ilgili
olarak ise idari para cezası uygulanmasına gidilmiş-
tir.10 Yükümlülük ihlal incelemelerinde bulunulan yü-
kümlülerin %88’ini bankalar oluşturmaktadır. Geri
kalanlar ise sigorta şirketleri, ikrazatçılar ve ticaret
amacıyla taşınmaz alım satımında bulunan gerçek ve
tüzel kişilerdir.11

Söz konusu yükümlülüklere uyum denetimleri ve
yükümlülük ihlal incelemelerinde vergi mevzuatına ay-
kırılıkların, vergi kayıp ve kaçaklarının tespit edilmesi
halinde durum denetim elemanları tarafından kendi bi-
rimlerine ve MASAK’a bildirilmektedir. Söz konusu
hususlar hakkında MASAK tarafından da GİB’e bilgi
verilmektedir. 

Ayrıca MASAK bünyesinde uzmanlar tarafından
yükümlülük denetimi öncesi yapılan değerlendirme-
lerde de vergi mevzuatına aykırılıklar ve vergi kayıp
ve kaçakları tespit edildiğinde, durum MASAK tara-
fından GİB’e bildirilmektedir ve bu yolla vergi kayıp
ve kaçaklarıyla da mücadele edilmeye çalışılmaktadır. 

3. 5549 Sayılı Kanunla Getirilen Önleyici Ted-
birler Kapsamında Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla
Mücadeleye Sağlanan Katkılara İlişkin Örnek
Olaylar

Örnek Olay-1
Bay (A) ve Bay (B) isimli şahıslar (Y) Ltd.Şti. nin

ortaklarıdırlar. Şahısların (Z) bankasında vadesiz mev-
duat hesapları bulunmaktadır. Aynı bankada (Y) şirketi
adına da ticari mevduat hesapları açılmıştır. Söz konusu
şahısların vadesiz mevduat hesapları banka görevlileri
tarafından tetkik edildiğinde, söz konusu hesaplara
farklı şirketlerden büyük meblağlarda transferlerin
gerçekleştiği anlaşılmıştır. Banka görevlileri tarafından
söz konusu tasarruf hesaplarının ticari işlemlerde ya da
kara para aklama işlemlerinde kullanılabileceğinden
şüphelenilmiş ve MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde
bulunulmuştur. MASAK tarafından yapılan araştırmada
Bay (B)’nin şirket ortağı olarak gözükmediği ve her-
hangi bir ticari faaliyetinin bulunmadığı ve daha önce-
den VUK’un 359. maddesine muhalefet ve nitelikli
dolandırıcılık suçlarından suç kaydının bulunduğu
tespit edilmiştir. Bay (A)’nın ise şirketin ortağı olarak
gözüktüğü ve herhangi bir suç kaydının bulunmadığı

anlaşılmıştır. Söz konusu para transferlerinin kara pa-
ranın aklanması işlemleri ile ilgili olduğuna dair kesin
emareler bulunamadığından, tasarruf hesabının ticari
amaçlarla kullanılmış olabileceği, dolayısıyla kayıt
dışı bir faaliyetin yürütülmekte olabileceği ihtimali
kuvvetli bulunduğundan, olay GİB’e intikal ettirilmiş-
tir.

Örnek Olay-2 
Kuyumculuk faaliyetiyle iştigal eden Bay (Y) gizli

olarak da halk arasında pos-tefecilik diye bilinen izin-
siz olarak faiz karşılığı ödünç para verme işleri ile meş-
gul olmaktadır. Kendisinden borç isteyen Bay (Z)’ye
nakit olarak 10.000 TL borç vermiş, karşılığında Bay
(Z)’nin kredi kartlarından toplam 13.000 TL çekmiştir.
Bay (Y) gerçekleştirmekte olduğu tefecilik faaliyetin-
den dolayı elde ettiği suç gelirlerini (X) bankasındaki
vadeli mevduat hesabında değerlendirmektedir. Bir sü-
redir müşterisi olan Bay (Y)’ nin hesaplarını izleyen
banka müdürü Bay (O), sık aralıklarla ve yüksek tu-
tarlarda gerçekleşen kredi kartı satışlarını anormal ola-
rak değerlendirmektedir. Son olarak Bay (Z)’ye ait
kredi kartı işlemi gerçekleştiğinde, Banka müdürü
banka uyum görevlisini durumdan haberdar etmiştir.
Banka uyum görevlisi de olayla ilgili şüphesini MA-
SAK’a şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) ile bildirmiştir.
MASAK tarafından konuyla ilgili olarak aklama suçu
endişesiyle bir denetim elemanı görevlendirilmiştir.
Denetim elemanı,  Bay (Y)’ nin defter ve belgelerini
istemiş, (X) bankasından Bay (Y)’nin kredi kartı tah-
silatı ekstrelerini talep etmiş ve söz konusu ekstrelerde
Bay (Y)’den kredi kartı ile altın alışı yaptığı gözüken
kişileri tespit edip, bu şahısların ifadelerine başvurmuş-
tur. Ayrıca, (X) bankasından aldığı Bay (Y)’ye ait
kredi kartı tahsilatlarına ilişkin dökümlerle, Bay
(Y)’nin kanuni defter ve belgelerini karşılaştırmış, in-
celemeyi derinleştirip Bay (Y)’ nin piyasada alışverişte
bulunduğu diğer firmalar nezdinde de karşıt inceleme-
ler gerçekleştirmiştir. 

Denetim elemanı, yaptığı incelemeler neticesinde
Bay (Y)’nin sahte belgeler düzenleyerek kanuni def-
terlere altın satışı olarak kaydettiği kredi kartı tahsilat-
larının, gerçekte tefecilik faaliyetine ilişkin bedeller
olduğunu tespit etmiştir. Şahıs hakkında ‘Pos- tefecilik’
suçundan dolayı MASAK tarafından suç duyurusunda
bulunulmuş ve banka hesabındaki değerlere el konul-

10 MASAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu,s.52
11 MASAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu,s.51
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ması talebinde bulunulmuştur. Ancak pos- tefecilik su-
çundan elde etiği suç gelirlerini aklama kastının (özel
kast) varlığı tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Dola-
yısıyla şahıs hakkında pos-tefecilik suçu kapsamında
sahte faturalar tanzim ederek VUK 359.maddesindeki
vergi kaçakçılığı suçunu işlemiş olabileceği hususuyla
ilgili olarak GİB’e bilgi verilmiştir.  

Örnek Olay-3
(X) A.Ş değerli madenlerin (altın, gümüş, elmas,

zümrüt vb.) satışı işi ile iştigal etmektedir. Şirket
50.000 TL değerinde bir satış gerçekleştirmiştir. Ancak
söz konusu şirket mevcut satışının yarısını kayıt altına
almak istemediğinden, satış tutarının yarısı kadar tu-
tarda fatura düzenlemiştir. 

VUK mükerrer 257. madde kapsamında çıkarılan
332 Sayılı VUK Genel Tebliği uyarınca12; mükeleflerin
ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet
bedeli olarak yapacakları 8.000 TL’yi aşan tahsilat ve
ödemelerini; banka, özel fınans kurumları veya Posta
ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yap-
maları ve bu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik
etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla fatu-
ralı kısma ilişkin tutar alıcılar tarafından şirketin banka
hesabına havale edilmiştir ve böylece kayıt altına alın-
mıştır. Kalan 25.000 TL’lik tutar ise şirketin bir çalı-
şanının hesabına havale edilmiştir. Şirket çalışanı,
havale bedelini tahsil etmek amacıyla banka şubesine
geldiğinde, banka çalışanı 5549 Sayılı Kanun’un

15.maddesi ve bu kanuna istinaden çıkarılan Tedbirler
Yönetmeliği’nin ‘gerçek faydalanıcının tanınmasına
ilişkin’ 17.maddesine istinaden, havale bedelini tahsil
etmek isteyen şirket çalışanının finansal işlemin gerçek
faydalanıcısı olup olmadığını belirtmesini, işlemin ger-
çek faydalanıcısı değilse, işlemin gerçek faydalanıcısı-
nın kim olduğunu beyan etmesini, böylece gerçek
faydalanıcının kimliğini tespit edeceğini ifade etmiştir.
Şirket çalışanı söz konusu talep karşısında işlemin ger-
çek faydalanıcısının kendisi olduğunu ifade etmiş ve
havale bedelini tahsil etmiştir. Banka görevlisi ise şirket
çalışanının hareketlerinden şüphelenmiş ve durumu
banka uyum görevlisine bildirmiştir. Konuyla ilgili,
banka tarafından MASAK’a gelen ŞİB’de finansal iş-
lemin gerçek faydalanıcısından şüphelenildiği, işlemin
arkasında kayıt dışı bir faaliyetin olabileceği şüphesinin
bulunduğu dile getirilmiştir. 

MASAK tarafından olayın analiz edilmesi sonucu;
olayın ‘yükümlülük ihlal incelemesi’ kapsamında bir
denetim elemanı görevlendirilmesine karar verilmiştir.
MASAK tarafından görevlendirilen Denetim elemanı
tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucu işlemin ar-
kasındaki gerçek faydalanıcının (X) A.Ş olduğu, söz
konusu şirketin kayıt dışı satışlar gerçekleştirdiği ortaya
çıkarılmıştır. MASAK tarafından şirket çalışanına 5549
Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereği suç duyurusunda
bulunulmuş ve kayıt dışı faaliyet yürütülmesi ile ilgili
de olay GİB’e intikal ettirilmiştir.

12 27.04.2004 Tarih ve 25445 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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