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‹kinci Bölüm
KARA PARA NED‹R? KAYIT DIfiI EKONOM‹ ‹LE NASIL B‹R
BA⁄LANTISI VARDIR?
1. Kara Para Nedir?
Kay›t d›fl› ekonomik faaliyetler ile kay›t d›fl› gelirlerden bahsederken ço¤u kez
kay›t d›fl› ekonomiyle birlikte an›lan “kara para” kavram›n›; ne oldu¤u, Türkiye’de ve baflka baz› ülkelerde kara para kavram›n›n nas›l kabul edilmifl oldu¤u
ve kay›t d›fl› ekonomi ile ne gibi ba¤lant›lar› oldu¤unu belirleyecek flekilde ele
almak faydal› olacakt›r.
Kara para, sosyal, ahlaki, ekonomik ve hukuki aç›lardan farkl› tan›mlanmaktad›r 19;
Sosyal anlamda kara para, dolayl› olarak da olsa toplumsal hayata zarar veren
her türlü faaliyetten elde edilen kazançlar,
Ahlaki anlamda kara para, yasalarla yasaklanm›fl olsun veya olmas›n toplum nazar›nda suç say›lan hareketler sonucunda elde edilen tüm kazançlar,
Ekonomik anlamda kara para, kanunlar taraf›ndan suç say›lan fiillerin yan› s›ra,
ekonomik hayat› düzenleyen kural ve usuller ihlal edilerek elde edilen kazançlar,
Hukuki anlamda kara para ise, ülke mevzuat›nda “ öncül suç ” olarak belirtilmifl
fiillerden elde edilmifl kazançlar, olarak nitelendirilir.
Farkl› aç›lardan yap›lan tan›mlardaki ortak noktadan hareketle, kara para, genel
olarak suç ifllenmesi suretiyle elde edilen geliri ifade etmektedir.
Çeflitli ülkelerde kara paran›n nas›l kabul edildi¤inin tespiti, kara paran›n aklanmas›n›n önlenmesi için yap›lm›fl olan yasal düzenlemelerin incelenmesini gerektirmektedir. Zira, söz konusu yasalarda öncül suç olarak kabul edilmifl fiillerin gerçeklefltirilmesiyle elde edilen para, kara para say›lmaktad›r. Böylesi bir
inceleme, her ülkede “öncül suç” olarak belirtilmifl olanlar›n farkl›l›k gösterdi¤ini, kimi ülkelerin “kara paray› yaratan öncül suç” listesinde yer alan suçlar›n

19 Ayflegül fiimflek Tand›rc›o¤lu, Türkiye’de Kay›t d›fl› Ekonomi , D.P.T. Yay›n No:2661, Kas›m
2002 s.35-36.
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di¤erlerinde yer almad›¤›n› göstermektedir. Kara paray› do¤urdu¤u kabul edilen
öncül suçlar›n daha s›n›rl› veya genifl kapsaml› tutulmufl olmas›na göre, kara paran›n biri dar, di¤eri genifl olmak üzere iki ayr› anlamda ele al›nd›¤› söylenebilir. Dar anlamda kara para, belli bir veya birkaç suçun ifllenmesi sonucu elde
edilmifl her türlü maddi menfaat ve de¤erleri kapsamaktad›r. Genifl anlamda
kara para ise, her türlü suçun ifllenmesi sonucu elde edilen bütün maddi menfaat ve de¤erleri kapsamaktad›r 20.
2. Baz› Ülkelerde Kara Para:
Günümüzde kara para, kimi ülkelerde dar anlamda, kimilerinde genifl anlamda
kabul edilmifltir.
2.1. Kara Paray› Dar Anlamda Ele Alm›fl Baz› Ülkelerdeki Durum:
Kara paray› yasalar›nda say›lm›fl olan belli suçlar›n ifllenmesine ba¤lam›fl ülkelerden baz›lar›ndaki durum flöyle özetlenebilir 21;
- ABD’ de; yasalarda yer alan yaklafl›k 130 öncül suç’a dayal› olarak elde edilen kazançlar.
- Kanada’da; rüflvet, hile, h›rs›zl›k, haraç, cinayet, gasp,doland›r›c›l›k gibi 23 ayr› suçtan elde edilen kazançlar.
- Almanya’da; uyuflturucu kaçakç›l›¤› ile örgütlü suçlar›n yan› s›ra 1 y›ldan fazla hapis cezas› gerektiren suçlardan elde edilen kazançlar, zimmet, doland›r›c›l›k, teflvik doland›r›c›l›¤›, kalpazanl›k, aktif ve pasif rüflvet suçlar›ndan elde edilen kazançlar.
- Portekiz’ de; uyuflturucu suçlar› ile terörizm, silah kaçakç›l›¤›, gasp, adam kaç›rma, kad›n ticareti, çocuk istismar›, insan kaçakç›l›¤›, yolsuzluk ve ciddi ekonomik suçlar sonucu elde edilen kazançlar.
2.2. Kara Paray› Genifl Anlamda Ele Alan Baz› Ülkelerdeki Durum:
Kara paray› genifl anlamda kabul etmifl olan ülkelerdeki durum ise flöylece özetlenebilir 22;

20 Aziz Tafldelen, “Vergi Hukuku Kurallar›n›n Kara Paran›n Aklanmas›n›n Önlenmesindeki Önemi “,
Türkiye’de Vergi Kay›p ve Kaçaklar› ve Önlenmesi Yollar›, 19.Türkiye Maliye Sempozyumu ,10-14
May›s 2004, Belek/Antalya, s.464.
21 Sedat Güner, Organize Suç Örgütleri Kara Para ve Aklanmas›,Bilgi Yay›nevi, Ankara, 2003, s.280-308.,
ayr›ca bkz. Ülker Mavral, Kara Para Kay›t d›fl› Ekonomi ‹liflkisi ve Türkiye’ye Yans›malar›,
Maliye ve Hukuk Yay›nlar›, Ankara,2003,s.213-232.
22 Sedat Güner, a.g.e., s.280-308.
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- Belçika’da, ceza gerektiren herhangi bir suçtan elde edilen kazançlar›n tamam›,
- Avustralya’da, tüm suçlardan elde edilen kazançlar,
- Avusturya’da, 100 bin flilini geçmek kayd›yla tüm suçlar sonucu elde edilen
kazançlar,
- Finlandiya’da, tüm suçlardan elde edilen kazançlar,
- Fransa’da, suç iflleyerek do¤rudan veya dolayl› olarak elde edilen kazançlar,
- Hollanda’da, her türlü suçtan kaynaklanan kazançlar,
- ‹ngiltere’de, bütün ciddi suçlar sonucunda elde edilen kazançlar,
- ‹rlanda’da, uyuflturucu kaçakç›l›¤› baflta olmak üzere, vergi ile ilgili suçlar da
dahil olmak üzere yasa d›fl› tüm faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
- ‹spanya’da, vergi suçlar›ndan elde edilenlerde dahil olmak üzere 3 y›ldan fazla cezay› gerektiren baflta uyuflturucu olmak üzere ciddi suç olarak kabul edilmifl suçlardan elde edilen kazançlar,
- ‹sveç’te, tüm suçlar dolay›s›yla elde edilen kazançlar,
- ‹talya’da tüm suçlar dolay›s›yla elde edilen kazançlar,
- Kara para cenneti olan ‹sviçre’de, en az 1 y›l hapis cezas›n› gerektiren suçtan
kaynaklanan gelir,
- ‹zlanda’da, vergi kaçakç›l›¤› dahil olmak üzere tüm suçlardan elde edilen her
türlü kazanç,
- Lüksemburg’ da, uyuflturucu kaçakç›l›¤›n›n yan› s›ra, teflekkül halinde ifllenen
ve en az 4 y›l cezay› gerektiren suçlar sonucu elde edilen kazançlar,
- Norveç’ te, tüm suçlar sonucu elde edilen kazançlar,
- Yunanistan’da, vergi kaçakç›l›¤› da dahil olmak üzere yasada say›lm›fl; uyuflturucu kaçakç›l›¤›, silah kaçakç›l›¤›, soygun, flantaj, adam kaç›rma, doland›r›c›l›k, irtikap, rüflvet, h›rs›zl›k, yasad›fl› tarihi eser ticareti, kaçakç›l›k, kumar, tefecilik, yasa d›fl› göçmenlik, nükleer madde kaçakç›l›¤› v.b 20 kadar öncül suç dolay›s›yla elde edilen kazançlar,
- Hong-Kong’da, Organize ve Ciddi Suçlar Yasas› ile kovuflturulabilir tüm suçlar sonucunda elde edilen kazançlar, kara para olarak kabul edilmifltir.

39

Kay›t D›fl› Ekonomi ve Çözüm Yollar›

‹stanbul smmmo

3. Türkiye’de Kara Para:
Türkiye’de, ilk defa 4208 say›l› ve 1996 tarihli Kara Paran›n Aklanmas›n›n Önlenmesine Dair Kanun hükümleriyle kara para kavram› hukuken tan›mlanm›flt›r.
Söz konusu kanunun 2. maddesi a bendinde, belli kanunlar ve kanun maddeleri
say›larak, “bu kanunlar›n ve kanun maddelerinin suç sayd›¤› fiillerin ifllenmesi suretiyle elde edilen para, para yerine geçen her türlü k›ymetli evrak,
mal, gelirler, bir para biriminden di¤erine çevrilmesi de dahil söz konusu
para, evrak, mal ve gelirlerin birbirine dönüfltürülmesinden elde edilen
maddi menfaat ve de¤erler” kara para olarak kabul edilmifltir. Her ne kadar
daha sonra, bu kanunda öncü suç olarak say›lm›fl olan fillerin kapsam›, s›ras›yla; 4369 say›l› yasayla 01.01.1999 tarihinden itibaren, 4782 say›l› yasayla
02.01.2003 tarihinden itibaren ve son olarak 5020 say›l› yasayla 26.12.2003 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren çeflitli maddelerle geniflletilmiflse de, “her türlü suçtan do¤an menfaat ve de¤erler” kara para kapsam›na al›nmam›fl oldu¤u
için kara para dar anlamda benimsenmifltir.
4208 Say›l› Kanunda Türkiye’de kara paran›n öncü suçlar› olarak kabul edilmifl
fiiller;
- 4926 Say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu’ndaki (De¤ifliklik öncesinde, 1918
say›l› Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun’daki),
- 6136 Say›l› Ateflli Silahlar ve B›çaklar Hakk›ndaki Kanun’daki,
- 2238 Say›l› Organ ve Doku Al›nmas›, Saklanmas› ve Nakli Hakk›nda Kanun’daki,
- 2863 Say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›n Korunmas› Hakk›nda Kanun’daki,
- 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin b. f›kras›ndaki (de¤ifliklik
öncesi flekliyle, “213 say›l› V.U.K’nun 344. maddesinin 2 ve 3 numaral› bentleri” fleklinde olan ibare, 22.07.1998 tarih ve 4369 Say›l› Kanunun 81. maddesiyle, 01.01.1999 tarihinden itibaren bu hali alm›flt›r),
- 765 say›l› Türk Ceza Kanunu’ndaki Devletin fiahsiyetine Karfl› ‹fllenen Cürümler ve ayn› kanunun 179, 192, 264, 316, 317, 318, 319, 322, 325, 332, 333,
335, 339, 341, 342, 345, 350, 403, 404, 406, 435, 436, 495, 496, 497, 498, 499,
500, 504, ve 506. maddelerindeki suçlar ( ki bunlara, 02.01.2003 tarihinde 4782
say›l› yasayla, Türk Ceza Kanunu’nun 211 ila 220. maddelerinde belirtilmifl
olanlar da dahil edilmifltir) ,
Say›lanlara 26.12.2003 tarih ve 25328 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 5020
Say›l› Kanun’un 15.maddesinin 6, 7, ve 8. bentleri ile yenileri ilave edilmifltir.
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Bunlar;
- 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun 22 nci maddesinin (4) numaral› f›kras›ndaki,
- 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 47 nci maddesinin birinci f›kras›n›n
(A) bendinin (1) ilâ (7) numaral› alt bentlerindeki,
- Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf Mevduat› Sigorta
Fonu taraf›ndan tasfiyeye tâbi tutulan bankalara dair iflâs ve konkordatoya iliflkin olarak 2004 say›l› ‹cra ve ‹flâs Kanununun 333 üncü maddesindeki fillerdir.
4. Kara Para ve Kay›t d›fl› Ekonomi:
Kara para genifl anlamda, yani bir ülkedeki tüm suçlar dolay›s›yla elde edilen
para fleklinde, tan›mland›¤›nda kay›t d›fl› ekonominin hacmi ile kara para hacmi
bir birine eflit olur. Zira kay›t d›fl› ekonomi içinde gerçekleflen faaliyetler, bazen
yasal zeminde bazen yasa d›fl› zeminde gerçekleflmekle beraber her zaman devletin baz› yasalarca koydu¤u kurallar›n ihlal edilmesi sonucunu do¤urur. Ruhsat
almaks›z›n üretim, telif hakk› ödemeden üretim, patent haklar›n›n ihlali, ifle bafllama bildiriminde bulunmama, çal›flanlar› bildirmeme, vergi yasalar›n›n ihlali
veya yasan›n suç say›p gerçeklefltirilmesini tamamen yasaklam›fl oldu¤u uyuflturucu ticareti, silah kaçakç›l›¤› gibi tüm faaliyetlerin ortak özelli¤i yasalar›n
koydu¤u kurallar›n ihlaldir. Yasalarca koyulmufl kurallar›n ihlali, yasaya ayk›r›l›k ve bu da suç teflkil etti¤i için, kara paran›n genifl anlamda tan›mland›¤› ülkelerde kay›t d›fl› ekonominin hacmi ile kara para hacmi birbirine eflit olacakt›r.
Ancak, kara para sadece yasa d›fl› zeminde gerçeklefltirilen baflka deyiflle kay›t
d›fl› ekonominin bileflenlerinden yasa d›fl› ekonomi içinde yer alan faaliyetleri
kapsayacak flekilde tan›mlan›rsa, kara paran›n hacmi kay›t d›fl› ekonominin hacminden do¤al olarak daha küçük olacak ve yasad›fl› ekonominin baflka deyiflle
kriminal faaliyetlerin büyüklü¤üne eflit olacakt›r.
Türkiye’de de, 4208 Say›l› Kanunun öncül suç olarak belirtti¤i suçlar listesinde,
kay›t d›fl› ekonomi içinde yer alan tüm faaliyetlerin say›lmam›fl olmas›, kara para hacminin kay›t d›fl› ekonomi hacminden daha küçük olmas› sonucunu do¤urmaktad›r.
-4208 Say›l› Kanun vergi suçlar›ndan V.U.K. 359. maddesi b. bendinde say›l›
olanlar dolay›s›yla elde edilen paralar› kara para saym›flt›r. V.U.K. 359. maddesi, “Hürriyeti Ba¤lay›c› Ceza ile Cezaland›r›lacak Suçlar ve Cezalar›” bafll›¤›n›
tafl›yan üçüncü bölümde yer almaktad›r. Söz konusu maddenin b bendinde say›lm›fl olan ve gerçeklefltirildi¤inde elde edilen paran›n kara para say›ld›¤› filler
ise flunlard›r;
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- Defter, kay›t ve belgeleri yok etmek veya defter sahifelerini yok ederek yerine baflka yapraklar koymak veya belgelerin as›l veya suretlerini tamamen veya
k›smen sahte olarak düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak,
- Belgeleri Maliye Bakanl›¤› ile anlaflmas› olmad›¤› halde basmak ile sahte olarak basmak veya bu belgeleri kullanmak.
Böylesi bir düzenleme, söz konusu fillerin d›fl›ndaki kaçakç›l›k filleriyle elde
edilen paray›, kara para kapsam› d›fl›nda tutmufltur. Nitekim, 359.maddenin a
bendinde say›lan fillerle de para elde edilebilmekte, ancak bunlar 4208 say›l› yasaya göre, yani hukuki anlamda, Türkiye’de kara para say›lmamaktad›r.
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