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Bir milyon 
kişinin parası 
buhar oldu!

Uluslararası 
bir operasyon 
yapan ABD, 
elektronik 
ödeme devi 
Liberty 
Reserve’e, kara 
para aklama 
suçlamalarıyla 
el koydu

Dünyanın 
en büyük 
elektronik 
ödeme 

servislerinden biri 
olan Liberty Reserve, 
geçen ayın sonunda 
ABD hükümeti 
tarafından kapatıldı. 
Yüzbinlerce kullanıcıya 
sahip olan Liberty 
Reserve, Kosta Rika’da 
faaliyet gösteriyordu. 
Kosta Rika hükümeti 
para aklama 
konusunda ABD’den 
gelen baskılara 
dayanamayarak Liberty 
Reserve’ün hesaplarını 
dondurdu. Firmanın 
libertyreserve.com 

alan adına da ABD Adalet Bakanlığı tarafından 
el koyuldu. Firmanın kurucusu 39 yaşındaki 
Arthur Budovsky Belanchuk, İspanya’da 
tutuklandı. Belanchuk ve diğer 7 üst düzey 
Liberty Reserve yöneticisinin para aklama ve 
suça yataklık suçlarından 20 seneye kadar 
hapisleri isteneceği açıklandı.

17 ülkede gerçekleştirilen Liberty Reserve 
soruşturmasının tarihin en büyük kara para 
aklama operasyonu olduğu belirtiliyor. FBI 
yetkilileri Liberty Reserve’ün uyuşturucu 
ticaretinden, kumara, hacker faaliyetlerinden 
kredi kartı sahtekarlığına kadar bir çok illegal 
alanda kullanıldığını söylüyorlar. 

Liberty Reserve diğer ödeme sistemlerinin 
aksine kullanıcılarından herhangi bir 
kimlik belgesi istemiyordu. Liberty Reserve 
aracılığıyla tamamen anonim bir şekilde 
para gönderip almak mümkündü. Servisin bu 
özelliği yasadışı para transferlerine imkan 
tanıdı. Liberty Reserve bir anda uyuşturucu 
tacirlerinin, para aklayıcılarının ve mafyanın 
bankası haline geldi.

Kurunun yanında yaş da yandı!
Liberty Reserve yaklaşık bir milyon 
kullanıcıya sahipti. Bu kullanıcıların 200 
bini ABD’de bulunuyordu. Liberty Reserve’e 
el konulmasıyla Liberty Reserve’deki tüm 
hesaplara da el konulmuş oldu. Milyarlarca 
dolar bir anda buhar oldu. Liberty Reserve 
kullanıcıları www.libertyreserve.com’a 
girdiklerinde bu siteye ABD Hükümeti 
tarafından el konulmuştur yazısıyla 
karşılaşıyorlar. Sistemdeki paraların 
akıbetinin ne olacağı da belirsiz. Liberty 
Reserve bir elektronik kur sistemi olduğu 
için banka statüsünde değil ve mevduatların 
hiç bir garantisi bulunmuyor. Para aklama 

iddialarıyla Liberty Reserve’e el konulmasıyla 
yüzbinlerce masum kullanıcının parasına da el 
konulmuş oldu.

Liberty Reserve’e el konulmasının ardından 
gözler diğer popüler anonim ödeme sistemi 
Bitcoin’e çevrildi. Bitcoin de Liberty Reserve’e 
benzer bir şekilde faaliyet gösteriyor. P2P 
yapıya sahip Bitcoin’de herhangi bir merkezi 
yapı bulunmuyor. Liberty Reserve’den sonra 
Bitcoin’e de el konulacağı tahmin ediliyor.

Paranın kontrolü devletlerin her zaman en 
önemli faaliyet alanlarından biri olmuştur. 
Devletler para basar, paradan vergi alır ve 
paranın kullanımını takip eder. Elektronik 
ödeme sistemleri devletlerin elindeki bu 
güce alternatif olmuşlardı. Liberty Reserve’e 
yapılan bu operasyon bu alternatife büyük bir 
darbe indirdi. Artık kullanıcılar elektronik para 
veya elektronik ödeme sistemleri kullanırken 
bir kez daha düşünecekler. Bu sistemlerde 
daha az mevduat bulunacak. Kullanıcılar 
paralarını bu sistemlere emanet etmekten 
çekinecekler. 

Yasadışı işlerle, para aklamayla ve uyuşturucu 
ticaretiyle mücadele elbette ki önemlidir ama 
bu bahaneyle yüzbinlerce kişinin parasına el 
koymak kabul edilemez. Liberty Reserve’ün 
hesaplarına el konulabilir ve hesaplar 
incelenebilirdi. Yasadışı transferler tespit 
edilir ve suçlular cezalandırılırdı. Bu yapılan 
operasyon bir bankada para aklama yapıldığı 
için bankadaki tüm hesaplara el koymaya 
benziyor. Ortada herhangi bir yasal düzenleme 
ve koruma mekanizmaları olmadığı için de 
olan masum kullanıcılara oluyor. Siz siz 
olun paranızı elektronik sistemlere emanet 
etmeden önce iki kere düşünün. 
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