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ÖZET 

YÜKSEK L ĐSANS TEZĐ 

KAYITDI ŞI EKONOM ĐNĐN ÖNLENMESĐNDE  

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA DÜ ŞEN GÖREVLER 

Harun ÇAM 

Danışman: Prof. Dr. M. Suphi ORHAN 

     2010-Sayfa: 93+IX 

          Jüri: Prof. Dr. M. Suphi ORHAN 

             Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ 

                    Doç. Dr. E. Muhsin DOĞAN 

   Bu çalışmada muhasebe mesleği, muhasebe meslek mensupları ve kayıtdışı 

ekonomi kavramları açıklanmaya çalışılmış, kayıtdışı ekonominin önlenmesinde 

muhasebe meslek mensuplarına düşen görevler konusunda muhasebe meslek 

mensupları üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde muhasebe mesleği üzerinde durulmuş, muhasebe mesleği 

hakkında bilgiler verilerek, muhasebe meslek hukuku ile yeni meslek yasası 

çerçevesinde muhasebe mesleğindeki yeni gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Đkinci bölümde kayıtdışı ekonomi kavramı üzerinde durulmuştur. Kayıtdışı 

ekonominin ekonomik kalkınma açısından önemli bir unsur olduğu düşünülerek, 

kayıtdışı ekonominin unsurları, nedenleri ve etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Türkiye’de ve Dünya’da kayıtdışı ekonominin boyutları izah edilmeye çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise muhasebe meslek mensuplarının kayıtdışı ekonomi 

hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla, van ilinde muhasebe meslek mensupları 

üzerinde  “muhasebe meslek elemanlarının, kayıtdışı ekonomi ve muhasebe meslek 

mensupları hakkındaki görüşleri”  konulu bir anket çalışması yapılmıştır. Bu 

araştırmada 108 muhasebe meslek mensubuna ulaşılarak, karşılıklı görüşülerek anket 

uygulanmıştır. Bu araştırma ile muhasebe meslek mensuplarının kayıtdışı ekonomi 

hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kayıtdışı ekonomi, muhasebe mesleği,  Serbest 

Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.   
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ABSTRACT 

MASTER THESIS 

RESPONSIBILITIES OF ACCOUNTANTS IN PROHIBITING 

UNRECORDED ECONOMY 

Harun ÇAM 

Advisor : Prof. Dr. M. Suphi ORHAN 

2010-Pages: 93+IX 

          Jury: Prof. Dr. M. Suphi ORHAN 

              Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ 

                                 Assoc. Prof. Dr. E. Muhsin DOĞAN 

In this study, such concepts as accountancy as a profession, accountants and 

unrecorded economy are explained and research on accountants which has been carried 

out to determine the responsibilities of them in prohibiting unrecorded economy is 

examined. The study is made up of three main chapters.   

The first chapter deals with accountancy as a profession; information relating 

this job is given and recent developments in accountancy are mentioned in terms of 

professional law of accountancy and new professional law in the field.  

The second chapter handles unrecorded economy. The reasons for and elements 

and effects of unrecorded economy, which is a significant factor in economic 

development, are explained. Dimensions of unrecorded economy both in Turkey and the 

rest of the world are evaluated.    

In the third chapter, there is the evaluation of the questionnaire titled “Thoughts 

of Accountants about Unrecorded Economy and Accountancy as a Profession”, which 

was carried out with selected accountants in Van to determine accountants’ thoughts 

relating unrecorded economy. In face-to-face meetings, 108 accountants were asked to 

fill in the mentioned questionnaire. The thoughts of the accountants about unrecorded 

economy are tried to be determined with that research.    

Key Words: Unrecorded Economy, accountancy as a profession, independent 

accountant, independent accountant and financial advisor 

 

 

  



VI 

 

KISALTMALAR D ĐZĐNĐ 

 

AB : Avrupa Birliği 

ABD : Amerika Birleşik Devletleri 

GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla 

GSYĐH : Gayri Safi Yurt Đçi Hasıla 

IMF : Uluslar arası Para Fonu 

KAD ĐM : Kayıtdışı Đstihdamla Mücadele 

KDV : Katma Değer Vergisi 

OECD : Ekonomik Đşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu 

SM : Serbest Muhasebeci 

SMMM : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TMSK : Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluşu 

TMUDESK : Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 

TÜĐK : Türkiye Đstatistik Kurumu 

TÜRMOB : Türkiye Serbest muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliği 

VUK : Vergi Usul Kanunu 

YMM : Yeminli Mali Müşavir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII 

 

TABLOLAR L ĐSTESĐ 

 

Tablo 2.1. Türkiye’de kayıtdışı ekonominin büyüklüğünü ölçmeye yönelik                  

çalışmalar .................................................................................................... 32   

Tablo 2.2. Dünyada Kayıtdışılık Oranları  .................................................................... 35        

Tablo 3.1. Muhasebe meslek mensuplarının demografik özellikleri ............................ 45 

Tablo 3.2. Meslek mensuplarının meslek unvanlarına göre demografik özellikleri ..... 46 

Tablo 3.3. Muhasebe meslek elemanlarının toplumda saygın ve güvenilir kişiler olup      

                   Olmadığı ...................................................................................................... 48 

Tablo 3.4. Muhasebe meslek mensuplarının yeterli bilgi ve deneyime sahip                                

                   olmamasından dolayı, muhasebe mesleğinin toplumda saygın bir  

                   meslek olup olmadığı .................................................................................. 49 

Tablo 3.5. Muhasebe meslek mensuplarının mükelleflerin çıkarı ile kamu çıkarı  

                   arasında  bir tercih yapmak zorunda olup  olmadıkları ............................... 49 

Tablo 3.6. Vergi mükelleflerinin ve işverenlerin muhasebe meslek mensupları 

                   üzerinde  yaptırım güçlerinin etkili olması nedeniyle, muhasebecilerin        

mesleki  faaliyetlerini ve sosyal sorumluluklarını tam olarak yerine  

                   getirip getirmedikleri ................................................................................... 50 

Tablo 3.7. Muhasebe meslek mensuplarının meslekte geçerli olan yasal                                                   

düzenlemeler ve etik kurallar çerçevesinde mesleki faaliyette bulunduğu . 51        

Tablo 3.8. Vergi mükellefleri arasında Devlet’e en az verginin ödenmesini  

                   sağlayan   muhasebe meslek mensubu, en iyi muhasebecidir;  

                   anlayışının yerleşik olduğu ......................................................................... 51  

Tablo 3.9. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken  

                   kamu yararını gözeterek, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiği ...... 52  

Tablo 3.10.Türkiye’de muhasebe mesleğinin yasal statüye kavuşması, mesleğin                              

örgütlü bir meslek haline gelmesi ve meslek ahlakının  somut kurallar 

                   haline getirilmiş olmasının, mesleğin saygınlığını artırdığı, ekonominin  

                   kayıt altına alınmasını sağladığı .................................................................. 53 

 

 



VIII 

 

Tablo 3.11. Muhasebe meslek mensuplarının yakın arkadaşlık içinde oldukları    

mükelleflerinin yasalara aykırı uygulamaları karşısında sessiz  

                     kalmaları, mesleğe olan güveni azalttığı ve aynı zamanda vergi kayıp  

                     ve kaçaklarına neden olduğu ..................................................................... 53 

Tablo 3.12. Mesleki faaliyetlerin yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesinde 

muhasebe meslek  çalışanlarının  kişisel ve ahlaki özelliklerinin,  

                     mesleki bilgi ve deneyimden daha önemli olduğu .................................... 54  

Tablo 3.13. Mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde muhasebe meslek 

                     mensuplarının mesleki sorumluluklarını tam anlamıyla  

                     yerine getirdiği .......................................................................................... 55 

Tablo 3.14. Kayıtdışı ekonominin varlığının ülke kalkınmasına katkısı....................... 56 

Tablo 3.15. Türkiye’de kayıtdışı ekonominin  vergi kayıp ve kaçağına neden 

                      Olduğu ...................................................................................................... 56  

Tablo 3.16. Türkiyede vergi kayıp ve kaçağının sadece özel sektörden         

kaynaklandığı ............................................................................................ 57  

Tablo 3.17. Türkiyede vergi kayıp ve kaçağının kayıtdışı ekonomi kadar kayıtlı 

ekonomiden de kaynaklandığı ................................................................... 58 

Tablo 3.18.Türk vergi sisteminde sık sık yapılan değişikliklerin vergi gelirlerinin  

azalmasına yol açtığı ................................................................................. 58  

Tablo 3.19. Vergi kanunlarındaki istisna ve muafiyetlerin kayıtdışı ekonomiyi 

                     Artırdığı ..................................................................................................... 59   

Tablo 3.20. Sık sık vergi aflarının çıkarılmasının vergi ödeme bilinci ve 

                     alışkanlığının yok olmasına yol açması .................................................... 60 

Tablo 3.21. Kayıt ve belge düzeninin yerleştirilmemiş olması kayıtdışı ekonomiye 

                     neden olmaktadır ....................................................................................... 60 

Tablo 3.22. Mükellefler üzerindeki ağır vergi yükünün kayıtdışı ekonomiyi  

                     Körüklediği ............................................................................................... 61 

Tablo 3.23. Belirli iş ve meslek gruplarında vergi kaçakçılığının daha kolay ve 

                     daha yaygındı ............................................................................................ 62 

Tablo 3.24. Kayıtdışı ekonominin Devletin gelir dağılımında adaleti sağlama  

                     yönündeki çalışmalarını engellediği  ........................................................ 62 

  



IX 

 

Tablo 3.25. Vergi denetimlerinin yetersiz oluşunun mükelleflerin vergi 

                     kaçırmalarına etkisi  .................................................................................. 63 

Tablo 3.26. Sık sık vergi aflarının çıkarılmasının mükellefleri vergi kaçırma  

                     yönünde teşvik ettiği  ................................................................................ 64 

Tablo 3.27. Mükelleflerin sosyal, kültürel ve ahlaki durumlarının ve kişisel  

                     özelliklerinin vergi kaçırma eğilimine etkisi............................................. 65 

Tablo 3.28. Ülkemizde meydana gelen yolsuzlukların, vergi mükellefleri 

                      üzerindeki olumsuz etkisi ve  mükelleflerin vergi ödememe  

                      eğilimine katkısı ....................................................................................... 65  

Tablo 3.29. Kayıtdışı ekonominin önlenmesinde muhasebe meslek mensupların 

                     önemli görevler düştüğü ............................................................................ 66  

Tablo 3.30. Kayıtdışı ekonominin ülke kalkınmasına engel bir durum teşkil     ettiği . 67  

Tablo 3.31. Kayıtdışı ekonominin önlenmesinde mevcut yasal düzenlemelerin   

yetersizliği ................................................................................................. 67 

Tablo 3.32. Muhasebe meslek eğitiminin iyileştirilmesinin, muhasebe etiğinin        

yerleşmesine ve buna bağlı olarak kayıtdışı ekonominin önlenmesinde 

yardımcı olacağı ........................................................................................ 68 



1 

 

GĐRĐŞ 

 Bugünkü Dünya ülkeleri ekonomik kalkınma ve büyümeyi gerçekleştirmeye 

çalışırken önemli bir ekonomik sorunu halletmek zorundadırlar. Bu sorun kayıtdışı 

ekonomidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan Dünya ekonomilerinde olduğu gibi ülkemizde 

de kayıtdışı ekonomi çözülmesi gereken önemli bir ekonomik sorundur. 1960'lı 

yıllardan itibaren gelişmiş ekonomiler de dahil olmak üzere, bütün dünyada kayıtdışı 

ekonomi kavramı, çok  çeşitli adlarla ve çok değişik yapılar içinde gündemin üst 

sıralarındaki yerini  korumaktadır. OECD ülkelerinde  ortalama yüzde 18 olarak görülen 

kayıtdışı ekonomi ülkemizde yüzde 32,1 oranında tahmin edilmektedir.1 Yetkililer 

ülkemizde ekonominin yarısının kayıtdışı olduğunu ifade etmektedirler. Türkiye’de 

kayıtdışı ekonomi   1960’lı yıllardan günümüze kadar sürekli artış göstermiştir. 

   Ülkemizde 80'li yılların sonundan itibaren tartışılmaya başlanan bu ekonomik 

sorun için benimsenen deyim de kayıtdışı ekonomi olmuştur. Son yıllarda ülkemizde 

kayıtdış ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla 

KAD ĐM projesi açıklanmış, Kayıtdışı  Ekonomi Đle Mücadele Strateji Eylem Planı 

2008-2010 hazırlanmıştır.2  Gelir idaresi başkanlığı bünyesinde “Kayıt Dışı Ekonomiyle 

Mücadele Müdürlüğü” birimi oluşturulmuştur.3 

Kayıtdışı ekonominin önlenmesi Türkiye ekonomisi için önemli bir konudur. Bu 

konuda muhasebe meslek mensuplarına önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmada  

muhasebe meslek mensuplarının kayıtdışı ekonomi hakkındaki görüşleri ortaya 

konularak kayıtdışı ekonominin önlenmesi için nelerin yapılabileceği araştırılmak 

istenmiştir. 

    Çalışmanın birinci bölümünde muhasebe mesleği üzerinde durulmuş, muhasebe 

mesleği hakkında bilgiler verilerek, muhasebe meslek hukuku ile yeni meslek  yasası 

çerçevesinde muhasebe mesleğindeki yeni gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Meslek mensubu denilince  genel olarak  muhasebe, işletme, finans,  vergi mevzuatı ve 

bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenleyen bu konularda müşavirlik yapan defter 

tutan  beyanname  düzenleyen proje hazırlayan, şirket kuruluşları yapan yukarda yazılı 

                                                 

1http://www.zaman.com.tr/haber.do;jsessionid=5BEA74B54140BBB74E77C18CDAA90579?haberno=7
66109 (01.12.2008) 
2http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=811915 (05.02.2009) 
3http://www.ekotrent.com/haber/20100201/Kayit-disi-ekonomiyle-mucadeleye-ozel-tim.php (01.02.2010) 
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konularda belgelere dayanarak inceleme denetim tahlil yapan rapor ve benzerlerini 

düzenleyen tasdik işlemlerini yapan mali tablo ve beyanname ile ilgili konularda yazılı 

görüş veren kişiler meslek mensubu olarak nitelendirilebilir. 

    Đkinci bölümde kayıtdışı ekonomi kavramı üzerinde durulmuştur. Kayıtdışı 

ekonominin ekonomik kalkınma açısından önemli bir unsur olduğu düşünülerek, 

kayıtdışı ekonominin unsurları, nedenleri ve etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Türkiye’de ve Dünya’da kayıtdışı ekonominin boyutları izah edilmeye çalışılmıştır.       

   Kayıtdışı ekonomi (Unregistered economy) için, gölge ekonomi (shadow 

economy)  gizli ekonomi (hidden economy), yeraltı ekonomisi (clandestine economy), 

paralel economy (parallel economy) ya da görünmez ekonomi (invisible economy) gibi 

çok çeşitli kavramlar kullanılmaktadır.4  Kayıtdışı ekonomi, yasal alandan yasadışı 

alana kadar çok çeşitli ve karmaşık faaliyetlerin toplamından oluşur. Kayıtdışı ekonomi, 

farklı sistemlere ve gelişmişlik düzeylerine sahip bulunan hemen her ülkede karşılaşılan 

bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel kaynaklarda kayıt dışı ekonomiyle 

ilgili farklı adlandırmalar ve tanımlamalar bulunmaktadır. Kayıt dışı ekonomiyi, en 

kestirme ifadeyle "devletin bilgisi dışında gerçekleşen ekonomik faaliyetler" olarak tarif 

edebiliriz. 

   Üçüncü bölümde ise muhasebe meslek mensuplarının kayıtdışı ekonomi 

hakkındaki düşüncelerini belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla Van SMMMO’na kayıtlı 

108 muhasebe meslek mensubu üzerinde   “muhasebe meslek elemanlarının, kayıtdışı 

ekonomi ve muhasebe meslek mensupları hakkındaki görüşleri”  konulu bir anket 

çalışması yapılmıştır.Bu anket çalışması muhasebe meslek mensupları ile karşılıklı 

olarak  görüşülerek meslek üyelerine uygulanmıştır.  Bu araştırma ile muhasebe meslek 

mensuplarının kayıtdışı ekonomi hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

 

 

 

  

                                                 

4 http://www.istanbul.edu.tr/siyasal/dergi/sayi23-24/19.htm (11.06.2010) 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

MUHASEBE MESLEĞĐ 

1.1. SERBEST MESLEK OLARAK MUHASEBE MESLE ĞĐ 

1.1.1. Meslek Mensubu 

Meslek mensubu denilince  genel olarak  muhasebe, işletme, finans,  vergi 

mevzuatı ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenleyen bu konularda müşavirlik 

yapan defter tutan  beyanname  düzenleyen proje hazırlayan, şirket kuruluşları yapan 

yukarda yazılı konularda belgelere dayanarak inceleme denetim tahlil yapan rapor ve 

benzerlerini düzenleyen tasdik işlemlerini yapan mali tablo ve beyanname ile ilgili 

konularda yazılı görüş veren kişiler meslek mensubu olarak nitelendirilebilir. 

         Yukarıda sayılan bu işlerden 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik kanununa göre Serbest Muhasebeciler, Serbest Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler kendi alanları ile ilgili konularda faaliyette 

bulunabilirler.3568 sayılı kanun 13.06.1989 tarihinde kabul edildiği tarih itibariyle  

muhasebe meslek mensuplarını Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir meslekleri olmak üzere olmak üzere üçe ayırmıştır.Ancak bu 

kanunda 5786 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle Serbest Muhasebecilik mesleği 

kaldırılmıştır.5 5786 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 26.07.2008 tarihinden sonra 

mesleğe girecek olan meslek mensubu adayları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

olabileceklerdir. Meslek mensuplarının mesleki örgütü TÜRMOB’dur. 

Türkiye’de ülke genelinde 71 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli 

Mali Müşavir odası olmak üzere 79 meslek odasında 80.256 ruhsatlı muhasebe meslek 

mensubu bulunmaktadır. Bunların 3.855’i Yeminli Mali Müşavir, 47.736’sı Serbest 

muhasebeci Mali Müşavir ve 28.665’i ise Serbest Muhasebeci ruhsatına sahiptir.6 

        

  

                                                 

5 3568 Sayılı Yasa’da  26.01.2008 tarih ve 5786 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle Serbest 
Muhasebecilik mesleği kaldırılmıştır. 
6http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/turkce/popup.aspx?Sayfa=http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb
/turkce/FaaliyetRaporu/4_BITEN_CALISMA_DONEMI.pdf (01.06.2010) 
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1.1.2. Mesleğin Konusu 

Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik mesleğinin kesin ve herkes tarafından kabul 

edilen bir tanımı yoktur. Genel olarak, Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik meslekleri, mali danışmanlık, işletme, 

iktisat, mali hukuk,  muhasebe, hesap, istatistik bütçe ve her türlü mali konuların 

planlanması ve bu alanlardaki sorunların çözümlenmesi ile uğraşır. Bu genel 

tanımlamadan hareketle mali müşaviri, işletmelerin ekonomik, mali ve hukuki 

durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini her şeyden önce muhasebe kurallarına, 

gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek, gerektiğinde bu konulardaki 

tarafsız görüşünü ilgililerin yararına sunan uzman olarak tanımlamak mümkündür. 

Yapılan tanımlamalar ülkelere, müşavirlerden beklenen hizmetlere ve bu hizmetlerin 

niteliklerine göre değişmekle birlikte, bu tanım aynı zamanda mali müşavirlerin 

görevlerini de kapsamaktadır. Serbest Muhasebeci Mali müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler kamu hizmeti niteliğindeki görevlerini mesleğin genel ve özel şartlarına 

uygun olarak yapan bağımsız olarak çalışan serbest meslek mensuplarıdır.  

3568 sayılı yasanın genel gerekçesinde Mali Müşavirlik mesleğinin temel 

görevleri; ‘Bir işletmenin bilançosunun gerçek ve doğru bilgi verecek şekilde ve 

muhasebe usullerine uygun olarak çıkartılıp çıkartılmayacağını araştırmak ve Kâr-zarar 

cetvelinin,  ilgili muhasebe dönemi hasılat ve giderlerini gerçek ve doğru olarak yansıtıp 

yansıtmadığını tespit amacıyla, muhasebe defterlerindeki kayıtlara göre, düzenlenip 

düzenlenmediğini incelemektir.’ şeklinde ifade edilmiştir.7 Đlgili yasanın 2.maddesinde 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali müşavirlik mesleğinin konusu 

ayrı ayrı ifade edilmiştir. 

          

1.1.3. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

      Mali müşavirliğin tanımı, 3568 sayılı kanunun gerekçesinde aşağıdaki gibi 

yapılmaktadır. Mali müşavirlik; işletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile 

vergiye ilişkin işlemlerini her şeyden önce muhasebe kurallarına gerçeklere ve yasalara 

                                                 

7 Yaşar Methibay, Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı, Đmaj Yay. Ankara 1999, s.,176 
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uygunluk açısından incelenerek, gerektiğinde bu konulardaki tarafsız görüşü ilgililerin 

yararına sunan uzmanlık dalı olarak tanımlamak mümkündür.8 

3568 Sayılı kanunun 2. maddesinin (A) fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik mesleğinin konusu ifade edilmektedir. Buna göre  mesleğin konusu ticari  

faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin kurmuş oldukları  teşebbüs ve işletmelerde 

muhasebe ile ilgili yerine getirilmesi gereken,  genel kabul görmüş muhasebe 

prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, ticari defterlerin tutulması, bilanço, 

gelir tablosu, kar zarar tablosu ve vergi beyannameleri ile diğer belgelerin düzenlemesi 

ve benzeri işleri yapılması, muhasebe sistemlerini kurulması, geliştirilmesi, işletmecilik, 

muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili i şlerini düzenlenmesi 

veya bu konularda danışmanlık yapılması, ifade edilen bu konularda, muhasebe 

kayıtları ile ilgili belgelere dayanarak, inceleme tahlil, denetim yapılması, mali tablo ve 

vergi beyannameleri ve mükelleflerin yerine getirmeleri gereken  diğer konularda yazılı 

görüş verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim, bilirkişilik ve benzeri 

işlerin yapılması konularını içermektedir. Yukarıda sayılan işleri, bir işyerine bağlı 

olmaksızın yapanlara Serbest Muhasebeci Mali müşavir denir.9 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin konusu 3568 sayılı yasada bu 

yukarıdaki şekilde ifade edildikten sonra muhasebe mesleği  çalışma konularının   

yönetmelikle düzenlendiğini görülmektedir.  Serbest  Muhasebeci,  Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 

Yönetmeliğe göre Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirlerin çalışma konuları;  Gerçek ve 

tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin,  genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri 

çerçevesinde  ve ilgili muhasebe ve vergi mevzuatı hükümleri gereğince ticari 

defterlerin tutulması, finansal tablolar ve beyannameler ile diğer belgelerin 

düzenlenmesi ve mükelleflerin ilgili devlet kurumlarına karşı yerine getirmesi gereken 

benzeri işlerinin yapılması, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, 

muhasebe sistemlerinin kurulması, muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi, işletmecilik, 

muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili i şlerin düzenlemesi 

veya bu konularda müşavirlik yapılması, yukarıdaki belirtilen konularda, belgelere 

dayanarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması, malî tablo ve beyannamelerle ilgili 
                                                 

8 Methibay, Age.,s.177 
9 http://www.tesmer.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=44 (25.05.2010) 
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konularda yazılı görüş verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim, 

bilirki şilik, değerleme, derecelendirme ve benzeri işleri yapılması, Đlgili mevzuatın 

öngördüğü diğer işler ile ilgili resmi kurumlarca belirlenecek işleri yapılması şeklinde 

ifade edilmektedir.10 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yukarıda sayılan görevlerinin dışında 

denetim ve tasdik görevleri de bulunmaktadır. Sermaye piyasası kanunun 10/2 fıkrasına 

göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bağımsız denetim kuruluşları denetçisi 

olabilmektedirler. Ayrıca sermaye piyasası kurulunun sermaye piyasasında bağımsız 

denetim hakkındaki 04.03.1996 tarihli 22570 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliği 

madde 4’e göre Serbest Muhasebeci Mali  Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 

bağımsız denetim kuruluşlarında yönetici ve denetçi olabilecekleri belirtilmektedir.     

Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için kanunun  4. maddesindeki genel 

şartların yanında 5. maddede ifade edilen özel şartların da yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Buna  göre en az dört yıllık eğitim veren  hukuk, iktisat, maliye, işletme, 

muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte 

veya  yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim  Kurulu tarafından tasdik edilmiş 

yurt dışındaki  öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olunmalı veya 

diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olup yukarıda ifade edilen   

bilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olunmalı, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirin yanında çalışarak  en az üç yıl staj yaparak  staj 

sonunda yapılan  serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavında başarılı olunması 

gerekmektedir. Mesleki yetenek sınavının kapsayacağı konular, 16.01.2005 tarihinde 

çıkarılan yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav 

yönetmeliğinin 14.maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik sınav konuları; Finansal Muhasebe, Finansal Tablolar Ve Analizi, Maliyet 

Muhasebesi, Muhasebe Denetimi, Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,  Hukuk, Ticaret 

Hukuku, Borçlar Hukuku, Đş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, Đdari Yargılama 

Hukuku ve Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku konularından 

oluşmaktadır. Bu şekilde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesini alan meslek 

mensubu TÜRMOB’dan çalışma ruhsatı alarak faaliyetlerine başlayabilir.  

                                                 

10 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 (25.05.2010) 
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1.1.4. Yeminli Mali Müşavirlik 

Meslek kanunu, yeminli mali müşavirlik için lisans ya da lisansüstü düzeyde 

eğitimi gerekli görmesi yanında, en az 10 yıl süreyle serbest muhasebeci mali 

müşavirlik yapmak ve Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak ve Yeminli Mali 

Müşavirlik ruhsatını almış olmak, koşullarını getirmektedir. Kapsamı oldukça geniş 

olan yeminli mali müşavirlik çalışmaları, ancak bu konuları iyi bilen, kendini 

yetiştirmiş, deneyimli kişilerce yerine getirilebilir. Bu nedenle, Yeminli Mali 

Müşavirler; işletmecilik, Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe, Denetim, Finans, 

Sermaye Piyasası, bilgilerine sahip olabilmeli, bu bilgileri kullanabilmesini de 

bilmelidir. Yeminli Mali Müşavirler, gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve 

işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe 

prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim 

standartlarına göre incelendiğini tasdik etmektedir. Yeminli mali müşavirlerin, söz 

konusu bu görevleri gereği gibi yerine getirebilmeleri geniş ölçüde edindiği temel 

eğitim, uygulama ve denetim yeteneğine bağlıdır. 

3568 Sayılı kanunun 2. maddesinin (B) fıkrasında Yeminli Mali Müşavirlik 

mesleğinin konusu ifade edilmektedir. Buna göre  mesleğinin konusu ticari  faaliyette 

bulunan gerçek ve tüzel kişilerin kurmuş oldukları  teşebbüs ve işletmelerde muhasebe 

ile ilgili yerine getirilmesi gereken  genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili 

mevzuat hükümleri gereğince, ticari defterlerin tutulması, bilanço, gelir tablosu, kar 

zarar tablosu ve vergi beyannameleri ile diğer belgelerin düzenlemesi ve benzeri işleri 

yapılması, muhasebe sistemlerini kurulması, geliştirilmesi, işletmecilik, muhasebe, 

finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili i şlerini düzenlenmesi veya bu 

konularda danışmanlık yapılması, ifade edilen bu konularda, muhasebe kayıtları ile 

ilgili belgelere dayanarak, inceleme tahlil, denetim yapılması, mali tablo ve vergi 

beyannameleri ve mükelleflerin yerine getirmeleri gereken  diğer konularda yazılı görüş 

verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerin 

yapılması konularını içermektedir.Yeminli Mali Müşavirlerin bu görevlerinin dışında 

3568 sayılı kanunun 12. maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik 

işlerini yapmak, görevleri de vardır. 
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Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin konusu 3568 sayılı yasada yukarıda şekilde 

belirtildikten sonra mesleğin çalışma konusunun yönetmelikle düzenlendiğini 

görülmektedir.  

Serbest Muhasebeci,  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre Yeminli Mali 

Müşavirlerin çalışma konuları;   

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin,  genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri çerçevesinde ve ilgili muhasebe ve vergi mevzuatı hükümleri 

gereğince ticari defterlerin tutulması, finansal tablolar ve beyannameler ile diğer 

belgelerin düzenlenmesi ve mükelleflerin ilgili resmi kurumlara karşı yerine getirmesi 

gereken benzeri işlerinin yapılması, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, 

muhasebe sistemlerinin kurulması, muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi, işletmecilik, 

muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili i şlerin düzenlemesi 

veya bu konularda müşavirlik yapılması, yukarıdaki belirtilen konularda, belgelere 

dayanarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması, malî tablo ve beyannamelerle ilgili 

konularda yazılı görüş verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim, 

bilirki şilik, değerleme, derecelendirme ve benzeri işleri yapılması, Đlgili mevzuatın 

öngördüğü diğer işler ile ilgili resmi kurumlarca belirlenecek işleri yapılması, mali 

tabloların ve beyannamelerin muhasebe ve vergi kanunları  çerçevesinde muhasebe 

prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunun, hesapların denetim standartlarına 

uygunluğunun ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdik edilmesi, Đlgili 

mevzuatın öngördüğü işler ile resmî mercilerce belirlenecek işleri yapılması, şeklinde 

ifade edilmektedir.11 

Yeminli mali müşavir olabilmek için serbest muhasebeci mali müşavirlerin 

edindiği bilgileri ve uzun deneyime ihtiyaç duyulduğu gibi, ayrıca, ‘Yeminli Mali 

Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen 

konularda Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girmeleri ve başarılı olmaları 

gerekmektedir. 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav  

Yönetmeliğe göre yeminli mali müşavirlik sınavında adaylar; Đleri düzeyde finansal 

                                                 

11 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 (25.05.2010) 
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muhasebe, finansal yönetim, yönetim muhasebesi, denetim, raporlama ve meslek 

hukuku, revizyon, vergi tekniği, gelir üzerinden alınan vergiler, harcama ve servet 

üzerinden alınan vergiler, dış ticaret ve kambiyo mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı 

konularından sorumlu tutulurlar. 

Yeminli mali müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen başlamadan 

önce,  Asliye Ticaret Mahkemesinde aşağıda yazılı şekilde yemin ederler. “Yeminli 

mali müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına, mesleki kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, mesleğimi tam bir 

bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri dikkat 

ve özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” Yeminli mali 

müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru 

olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden 

ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen  sorumlu olurlar. 

Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça 

belirtirler.12  

 

1.2. MUHASEBE MESLEK HUKUKU  

1.2.1. Muhasebe Mesleği ile Đlgili Kanuni Düzenlemeler 

Ülkemizde muhasebe ve muhasebe mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler Osmanlı 

Devletinin son dönemlerinde ilk kez 1850 tarihinde Kanunname-i Ticaret ile 

yapılmıştır. Bu kanun Fransız Ticaret Kanununun tercümesi niteliğindedir.Bundan 

dolayı uzun süre ülkemizde Fransız muhasebe literatürü etkili olmuştur.1883 yılında 

Đstanbul Ticaret Mekteb-i Alisi kurulmuş ve muhasebe dersleri okutulmuştur.Ayrıca 

Darüşşafaka ve Askeri Rüşdiye Mekteplerinde muhasebe dersleri okutulmuştur. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1926 yılında Alman Ticaret Kanununa dayanılarak 

hazırlanan 856 sayılı Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye’de mali müşavirlik alanındaki mesleki örgütlenmede geç 

kalınmıştır.Đngiltere 1870, Fransa 1881, A.B.D. 1886, Hollanda 1895, Almanya 1899, 

Đsviçre 1941, Arjantin 1945, Brezilya ve Meksika 1946, Hindistan 1949, Yunanistan 

1950, Nijerya 1955 yıllarında mali müşavirlik ve muhasebecilik mesleğini yasayla 

                                                 

12 http://www.tesmer.org.tr/images/docs/3568_yeni.doc (25.05.2010) 
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düzenlemişlerdir. Türkiye’de 1932 yılından bu yana mesleğin kanunlaşması amacıyla 

çeşitli tasarılar hazırlanarak yasama organlarına sunulmuş, ancak kanuni düzenleme 

yapılamamıştır.13  Muhasebe ve Denetim Mesleğinin, yasal dayanağa kavuşma çabaları 

1932 senesinden başlamaktadır. 1932 senesinde ilk meslek yasası tasarısı , bakanlıklar 

arasında gidip geldikten sonra Maliye Bakanlığı'nın arşivinde kaybolmuştur. 1938 

yılında çıkarılan Avukatlık Kanunu ile birlikte "Hesap Mütehassıslığı Kanun Tasarısı" 

da hükümet tarafından hazırlanmış, ancak tasarı, muhasebe mesleği mensuplarının, 

müşterilerini yargı önünde temsil etme hakkına sahip olmasıyla ilgili bir madde içerdiği 

için, büyük çoğunluğu avukatlardan oluşan T.B.M.M. deki şiddetli karşı çıkmalar 

sonucu, daha tasarı aşamasında geri çekilmiştir.14 

1950 yılında yapılan vergi reformu ile Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanununun 

yürürlüğe girmesi, 1956 yılında 6752 sayılı Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ile 

muhasebe konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.1964 yılında 440 sayılı Đktisadi 

Devlet Teşekkülleri ve Đştirakleri Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesi ile Đktisadi 

Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu kurulmuştur.Bu komisyon 

Đktisadi Devlet Teşekkülleri için zorunlu olarak Tekdüzen Muhasebe Sisteminin 

uygulanmasını önermiş ve yapılan çalışmalar sonucunda 01.01.1972 tarihinden geçerli 

olmak üzere Tekdüzen muhasebe sistemine geçilmiştir.Aynı şekilde 1986 yılı başından 

itibaren Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Bankalar için Tek Düzen Hesap Planı 

yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemizde muhasebe mesleğinin örgütlenmesi ve tam olarak yasal bir yapıya   

kavuşması  13.06.1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile olmuştur. Bu kanunla birlikte 

Türkiye genelinde meslek odaları oluşturulmuş ve muhasebe mesleğinin en üst organı 

olan Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliği kurulmuştur.Bu birliğin kısa adı TÜRMOB’dur. Bu yasa ile birlikte 

kimlerin muhasebe meslek mensubu sayılacağı, muhasebe meslek mensuplarının kimler 

olduğu, muhasebe mesleğinin konusu, meslek mensuplarının görevleri ve benzeri 

                                                 

13 Osman Selim Kocahanoğlu, Muhasebecilik Serbest ve Yeminli Mali Müşavirlik Mevzuatı, Temel Yay. 
Đstanbul, 1990   
14 http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/erdogan/008/ (25.05.2010). 
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hususlar belirlenmiştir. Bu yasa ile birlikte muhasebe mesleği ile ilgili yasal 

düzenlemeler hızlı bir şekilde devam etmiş, özel sektör işletmeleri (Özellik arz eden 

anonim şirket olarak kurulan bazıları hariç olmak üzere)  1 numaralı muhasebe sistemi 

uygulama genel tebliğine göre 01.01.1994 tarihinden itibaren Tekdüzen Muhasebe 

Sistemine geçmişlerdir. 

Türkiye’de  muhasebe standartları  09.02.1994 tarihinde TÜRMOB tarafından 

kurulan Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) tarafından 

oluşturulmaya başlanmıştır.TMUDESK’in amacı, tüm ülkede faaliyette bulunan 

işletmelerin ve diğer kuruluşların finansal tablolarının düzenlenmesini esas almak, 

muhasebe ilkelerinde tekdüzeni gerçekleştirmektir.  Ayrıca, TMUDESK’in diğer önemli 

görevi ise meslek mensuplarının, finansal tabloların bağımsız denetiminde esas 

alacakları denetim standartlarını saptamaktır. Kurul 14.04.1996 tarihli toplantısında 11 

adet standart taslağının “Türkiye Muhasebe Standardı” olarak kabulüne oy birliği ile 

karar vermiştir. Bu standartlar 01.01.1997 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 2499 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 18.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunla eklenen 

Ek-1. madde uyarınca kurulan ve idari ve mali özerkliği bulunan Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu (TMSK) 07.03.2002 tarihinde faaliyete geçmiş olup, bundan böyle 

TMUDESK’in görevlerini bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla birlikte 

devralmıştır.15Şu anda uygulamada 19 adet eski muhasebe standardı, 34 adet yeni 

muhasebe standardı ve 35 adet ulusal muhasebe standardı bulunmaktadır. 

Muhasebe ile ilgili köklü sayılabilecek bir yasal düzenlemede 10.07.2008 

tarihinde kabul edilen 5786 sayılı yasa ile yapılmıştır. Bu yasa ile  yürürlükte bulunan 

3568 sayılı yasanın adı değiştirilerek ‘Serbest muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu’ olmuştur.Serbest Muhasebecilik mesleği kaldırılmıştır.Aday 

meslek mensuplarının staj süreleri üç yıla çıkarılmıştır.   

 

 

 

 

 
                                                 

15www.tmsk.org.tr (01.06.2010)  
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1.2.2. Muhasebe mesleği ile ilgili yönetmelikler 

1.2.2.1. Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik 

Muhasebe meslek mensuplarının çalışma usul ve esasları  3568 sayılı Kanun'un 

50. maddesi ve Geçici 4. maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelikte 

muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri ile ilgili genel mesleki standartlar, 

çalışmak isteyen meslek mensuplarının  başvurma usul ve esasları, meslek 

mensuplarının çalışma konularının neler olduğu,  hizmet verdikleri mükellefleri 

bildirme mecburiyeti, hukuki sorumlulukları, meslekle bağdaşan ve bağdaşmayan 

işlerin  neler olduğu, Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik ve denetim görevleri ile ilgili 

hususların neler olduğu düzenlenmiştir.Bu yönetmeliğe göre meslek mensupları mesleki 

faaliyetlerini yürütürken uymak zorunda oldukları hususlar TÜRMOB tarafından 

‘Meslek Mensuplarının Uyması ve Sahip Çıkması  Gereken  Kurallar’ şeklinde  

mecburi meslek kararı olarak yayınlanmıştır.Bu karar aşağıda mecburi meslek kararları 

bölümünde  verilmiştir. 

  

1.2.2.2. Disiplin yönetmeliği 

 Bu yönetmeliğin düzenlenme amacı, meslek mensupları  ve mesleğe yeni girecek 

aday meslek mensupları hakkında, öngörülen disiplin cezası türlerinin neler olduğu, 

disiplin kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili organları, disiplin cezaları 

vermeye yetkili organların neler olduğu, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların 

nasıl yapılacağının usul ve esasları ile disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektir. Bu 

Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun  50. maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Meslek onuruna veya mesleki standartlara aykırı eylem ve davranışlarda bulunanlarla, 

görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan veyahut görevinin gerektirdiği güveni 

sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları ve aday meslek mensupları hakkında; 

muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacı ile durumun  

niteliğine ve ağırlık derecesine göre Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır. 

Yönetmelikte öngörülen disiplin cezaları, uyarma, kınama, geçici olarak mesleki 

faaliyetten alıkoyma, yeminli sıfatını kaldırma ve meslekten çıkarma cezalarından 

oluşmaktadır. 
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1.2.2.3. Staj yönetmeliği 

Bu Yönetmelik; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebecilerin, 

aday meslek mensubu olarak yetiştirilmeleri ve mesleğe hazırlanmaları için staj 

programlarını, staj sürelerini, staj süresince yapılacak işlemleri, staja ilişkin esasları, staj 

ile ilgili i şlemlerin hangi meslek kuruluşu tarafından yürütüleceğini, stajlarda 

uygulanacak değerlendirme yöntemlerini ve ilgili diğer hususları belirtmek amacıyla 

düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik,  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin  tabi olacakları 

stajın başlamasını, uygulamasını, sonuçlandırılmasını, denetlenmesini  ve 3568 sayılı 

Kanunun 6'ncı maddesine ilişkin uygulamaların düzenlenmesine yönelik diğer hususları 

kapsar. Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu'nun 50/b maddesi gereğince düzenlenmiştir.  

 

1.2.2.4. Etik ilkeler hakkında yönetmelik 

Bu Yönetmeliğin amacı; tüm üyeleri en üst derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal 

sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet 

sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi 

oluşturmak hedefine ulaşmak için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde 

uymaları gereken asgari etik ilkeleri belirlemektir.3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre bir meslek unvanına sahip olan, 

bağımsız veya bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ile bunların oluşturduğu 

şirketlerin faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamındadır. Yönetmelik Serbest Muhasebeci 

Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun 50 nci maddesi hükmüne 

dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğe göre meslek TÜRMOB tarafından  etik 

komitesi oluşturulur.            

Meslek mensubunun belirleyici özelliklerinden biri kamu yararına uygun hareket 

etme sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için meslek mensubunun 

bu Yönetmelikle getirilen etik ilkelerine uyması gerekmektedir. Etik  ilkeler üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm tüm meslek mensuplarının uyması gereken 

temel etik ilkeler ortaya konulmakta ve bu ilkelerin uygulanması için gereken kavramsal 

çerçeve sunulmaktadır. Kavramsal çerçeve; meslek mensuplarının temel ilkelere uyum 

ile ilgili tehditleri belirlemeleri, bu tehditleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir 

düzeye indirgemek için koruyucu önlemleri almaları için gerekli bir rehberdir. Đkinci ve 
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üçüncü bölümler kavramsal çerçevenin belirli özel durumlarda nasıl uygulanacağını 

ortaya koymaktadır. Đkinci bölüm bağımsız çalışan meslek mensupları, üçüncü bölüm 

ise bağımlı çalışanlar için geçerli ilke ve durumları içermektedir. 

Muhasebe meslek mensuplarının uyması gereken etik ilkeler; dürüstlük, 

tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik ve mesleki davranış kavramlarından 

oluşmaktadır. 

 

1.2.2.5. Haksız rekabet ve reklam yasağı yönetmeliği 

Bu Yönetmeliğin amacı, 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, serbest 

muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin kendi aralarında ve müşterileri 

ile olan ilişkilerinde haksız rekabetin önlenmesi, bu suretle dürüst ve bozulmamış 

rekabetin sağlanması ve meslek mensuplarının iş elde etmek için reklam sayılabilecek 

eylem ve işlemlerinin kapsam, sınır ve esaslarının belirlenmesidir. Bu Yönetmelik,  

3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış,  serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli 

mali müşavirleri ve meslek mensuplarının kurmuş oldukları her türlü ortaklıklarını 

kapsar. Bu Yönetmelik, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik  Kanunu’nun ilgili madde hükümlerine göre 

hazırlanmıştır.  

 

1.2.2.6. Diğer yönetmelikler 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre 

Muhasebe Mesleğine girişte yapılacak başvurular, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin sınavlarına ilişkin hususlar, Yeminli Mali 

Müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları, tasdike ilişkin usul ve esaslar, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin ücretlerinin 

esasları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce tutulacak 

defter ve kayıtlar ile meslek mensuplarının bildirim mecburiyeti, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Kaşe kullanmaları ile ilgili konular da 

yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 
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1.2.3. Diğer yasal düzenlemeler 

Muhasebe ve muhasebe mesleği ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde 3568 sayılı 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yapılan 

kanuni düzenlemelerin yanında özellikle muhasebe kayıt ve usulü ile  ilgili Vergi  Usul 

Kanununda düzenlemeler mevcuttur.  Diğer ilgili kanun olan yeni Türk Ticaret Kanunu  

Tasarısı , daha kapsamlı olarak tüm işletmeleri bağlayacak şekilde muhasebe ve finansal 

raporlama konularında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanacak 

muhasebe standartlarına uyulacağına dair hüküm konulmuştur, bu standartların uluslar 

arası muhasebe standartlarına uyumlu olması gerektiği hususu da vurgulanmıştır.16 

Yukarıda ifade edilen yasal düzenlemelerin dışında Muhasebe uygulanmasında ortaya 

çıkan sorunların giderilmesinde  daha ayrıntılı ve kapsamlı   yasal  düzenlemeler,  

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğler, muhasebe sistemi uygulama genel 

tebliğleri,  sirküler, iç genelgeler, TMSK tarafından yayınlanan muhasebe standartları,   

ve TÜRMOB tarafından çıkarılan mecburi meslek kararları, ve genelgelerden 

oluşmaktadır.Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme ve düzenleme 

Kurulu ve Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yapılmış 

düzenlemeler de mevcuttur. 

 

1.2.4. Mecburi meslek kararları 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birli ği  meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken uymak zorunda 

oldukları bugüne kadar beş adet mecburi meslek kararı yayınlamıştır. Bu kararlardan 

ilki emanet para makbuzu ile ilgilidir.Buna göre Meslek mensupları müşteri adına 

üçüncü kişilere (Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur ve benzeri kurumlara) ödeme yapmak 

üzere her ne isim altında olursa olsun, mali değerler (Para, Çek, Senet, Menkul Değerler 

ve benzerlerini) alamazlar. Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullanamazlar.  

Mecburi meslek kararlarının ikincisi mesleki faaliyetlerin ortaklık bürosu şeklinde 

yürütülmesi ile ilgilidir. Buna göre 3568 sayılı  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2. maddesinde belirtilen mesleki konuların yerine 

getirilmesi ve 45. maddenin son fıkrasında yer alan birden çok meslek mensubunun 

                                                 

16 http://www.mevzuatdergisi.com/2005/05a/05.htm ( 01.06.2010) 
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serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik, ve yeminli mali müşavirlik 

faaliyetlerini ortaklık bürosu veya şirket şeklinde yürütülmek istenildiğinde bu meslek 

kararı hükümleri geçerli olacaktır. 

Mecburi meslek kararlarının üçüncüsü ise meslek mensuplarının kaşe kullanımı 

ile ilgili mecburi meslek kararıdır. Buna göre TÜRMOB'dan ruhsat alan SM ve 

SMM'lerin imzalamak durumunda bulundukları resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe 

kullanmaları gerekmektedir.Yeni meslek mensuplarına özel kaşeleri TÜRMOB 

tarafından verilmektedir.Kaşe kullanımından doğacak sorumluluklar meslek 

mensuplarına aittir. 

Mecburi meslek kararlarının dördüncüsü  Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 

227'nci Maddesine Göre Đmzalanacak Vergi Beyannamelerinde Uyulacak Esaslara 

Đlişkin olarak düzenlenmiştir. Buna göre 3568 Sayılı Kanun'a göre yetki almış Serbest 

Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

tarafından vergi beyannamelerinin imzalanması hizmetlerinde meslek mensuplarının 

çalışmalarında bu mecburi meslek kararı dikkate alınacaktır. Bu mecburi meslek kararı 

VUK'un mükerrer 227'nci maddesine göre vergi beyannamelerinin ekinde sunulan 

finansal tabloların ve hesap özetlerinin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını 

oluşturan belgelere uygunluğunu saptamaya yönelik mesleki çalışma esaslarını 

kapsamaktadır. VUK'un mükerrer 227'nci maddesine göre meslek mensupları, 

imzaladıkları vergi beyannamelerinde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu 

kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi 

ziyanına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Ancak sorumluluktan meslek 

mensubunun müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması iki koşula dayandırılmıştır. 

Birinci koşul, vergi beyannamelerinde yer alan bilgilerin defterlere uygunluğudur. Bu 

hükümle, vergi beyannamelerinin imzalanmasında meslek mensubunun yüklendiği 

görev ve sorumluluk yalnız defterlere dayanan bilgilerle sınırlandırılmaktadır. Bu 

sınırlamaya defterlerin onayları ile ilgili bilgiler gibi şekli olanlarda dahil olmak üzere 

muhasebe kayıtlarına uygun olarak hazırlanan vergi beyannamelerinin ekindeki finansal 

tablolar ile hesap özetleri de dahildir. Đkinci koşul, söz konusu defterlerdeki kayıtların 

dayanaklarını oluşturan belgelere uygun olmasından, meslek mensubunca VUK'nun 

mükerrer 227. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapacağı şekli inceleme 
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anlaşılmalıdır. Burada belgelere uygunluk dışında, defter kayıtlarının genel kabul 

görmüş muhasebe ilke ve kuralları ile vergi mevzuatına uygunluğunun araştırılması, 

meslek mensubundan talep edilen hizmetin kapsamındadır. Sorumluluğu gerektiren bu 

durumlar nedeniyle vergi beyannamelerinin  imzalanması öncesi meslek mensuplarının 

sınırlı uygunluk denetimi yapmaları gerekir. Sınırlı Uygunluk denetimi, işletme içinden 

veya dışından yetkili bir üst makam tarafından saptanmış kurallara ve Devlet 

müdahalesinin olduğu durumlarda yasal düzenlemelere uyulup uyulmadığını 

araştırmaktır. 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

KAYITDI ŞI EKONOM Đ 

2.1. KAYITDI ŞI EKONOM Đ KAVRAMI 

Kayıtdışı ekonomi, yasal alandan yasadışı alana kadar çok çeşitli ve karmaşık  

faaliyetlerin toplamından oluşur. Kayıtdışı ekonomi, farklı sistemlere ve gelişmişlik 

düzeylerine sahip bulunan hemen her ülkede karşılaşılan bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bilimsel kaynaklarda  kayıt dışı ekonomiyle ilgili farklı adlandırmalar ve 

tanımlamalar bulunmaktadır.  

Kayıt dışı ekonomiyi, en kestirme ifadeyle "devletin bilgisi dışında gerçekleşen 

ekonomik faaliyetler" olarak tarif edebiliriz.  Resmi kayıtlara girmeyen, kanuni 

belgelerle belgelendirilmeyen, yetkili kamu organınca normal kurallar içinde kontrol 

edilemeyen, milli gelir hesaplarında dikkate alınamayan ve doğru şekilde 

hesaplanamayan ekonomik işlem ve faaliyetlerin tümü olarak ifade edilen kayıtdışı 

ekonomi kavramı için; Yer altı ekonomisi, Resmi olmayan ekonomi, 

Vergilendirilmeyen ekonomi, Kayıp ekonomi,  Marjinal ekonomi, Gizli ekonomi, 

Örtülü ekonomi, Enformel ekonomi, Kara ekonomi, Đllegal ekonomi, Gayri resmi 

ekonomi, Düzensiz ekonomi,  Karaborsa ekonomisi, Gözlenemeyen ekonomi, Faturasız 

ekonomi, Saklı ekonomi, Vergi dışı ekonomi, Beyan dışı ekonomi, Đkinci ekonomi, Gri 

ekonomi, Nakit ekonomisi, Paralel ekonomi, kavramları kullanılmaktadır. Birbirinden 

farklı anlamlar ifade eden çeşitli adlandırmalardan da anlaşılacağı üzere kayıtdışı 

ekonomi, yasadışı ekonomik faaliyetleri olduğu kadar, yasal olup kayıtlara yansımayan 

ekonomik faaliyetleri de kapsamaktadır.  Bu sebepledir ki, kayıtdışı ekonomi ifadesi, 

hem hiçbir kimse ya da sektörü hedef almaması hem de muğlak bir içeriğe sahip 

olmaması sebebiyle, Türkiye için 1980’li yılların sonlarından itibaren boyutları 

hesaplanıp tartışılmaya başlanan bu sektörü adlandırmada tercih edilir bir ifade türü 

olmuştur. Bu çerçevede, hatırlanması gereken bir husus, meşru olmayan ve cezai 

yaptırımlar gerektiren faaliyetlerin olduğu kadar tamamen geçim sağlamaya yönelik 

masum olarak nitelendirilebilecek faaliyetlerin de kayıtdışı ekonomik faaliyetler 

çerçevesinde incelenmesi gerektiğidir. Bu sebeple kayıtdışı ekonomi kavramını 

incelemede kayıtdışılığa konu olan faaliyetin yasal ya da yasadışı olması unsuru ön 

plana çıkmaktadır.  
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Ülkemizde 80'li yılların sonundan itibaren tartışılmaya başlanan bu sektör için 

benimsenen deyim de kayıtdışı ekonomi olmuştur. Olaya sadece vergi idaresi açısından 

bakılacak olursa, kayıt dışı ekonomi; vergi kaçırma güdüsü ile vergi idaresinin bilgi 

alanı dışına çıkarılan tüm faaliyetlerdir. Kayıtdışı ekonominin genel kabul görmüş kesin 

bir tanımı olmamakla birlikte, "mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık, 

ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleri ile bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH 

hesaplarına yansımayan faaliyetlerin tümü" olarak tanımlanmaktadır. Konuya sadece 

vergi idaresi açısından bakıldığında kayıtdışı ekonomi, "vergi kaçırmak amacıyla vergi 

idaresinin bilgi alanı dışına çıkartılan tüm faaliyetler" olarak tanımlanmaktadır. Başka 

bir ifade ile “kayıt dışı ekonomi, belgeye hiç bağlanmamış yada içeriği gerçeği 

yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin devletin bilgisi dışına 

taşınmasıdır.” Kayıtdışı ekonomiye istihdam yönünden bakıldığında, enformel sektörün 

büyüklüğü kayıtdışılığın boyutu için bir gösterge olarak kullanılabilmektedir. Ülkemizin 

çalışan nüfusunun resmi toplam istihdam rakamları içinde gösterilememesi kayıtdışı 

istihdamı oluşturmaktadır.  

 

2.2. KAYITDI ŞI EKONOM ĐNĐN UNSURLARI: 

2.2.1. Yarı kayıtlı ekonomi (beyan dışı ekonomik faaliyetler) 

Beyan dışı ekonomik faaliyetler, bir ülkede “milli gelir” olarak tanımlanan 

kavram ile fiilen beyan edilen gelir arasındaki alanı kapsar. Bu alan dar anlamda, yasal 

ekonomik faaliyetler alanında yürütülen, fakat vergi idaresine beyan edilmeyen gelir 

kalemlerinden oluşmaktadır. Faaliyetleri yasal olup ancak bu faaliyetlerden elde edilen 

gelirlerin büyük bir kısmı kayıt dışında kalan kişilerin faaliyetleri yarı kayıtlı ekonomi 

kapsamı içerisinde yer almaktadır.Bu faaliyetlerden elde edilen gelir beyan dışı bırakılır. 

Genelde para cezası ile caydırıcılık kazandırılmıştır. Yarı kayıtlı faaliyetler; daha az 

vergi ödemek amacı ile bir kısım faaliyetlerin defter ve belgelere yansıtılmamasıdır. 

Faturasız mal yada hizmet satışı yapılması buna örnek olarak gösterilebilir. 

Bu tür faaliyetleri yürüten mükellefleri kendi aralarında ikiye ayırmak 

mümkündür. Bunlar; Yasal olarak gelirleri kayıt dışında kalan mükellefler, Gelirlerini 

yasalara aykırı olarak kayıt dışına çıkaran mükelleflerdir. 
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2.2.1.1 Yasal olarak gelirleri kayıt dışında kalan mükellefler: 

Ülkemizde bazı vergi mükelleflerinin elde ettikleri gelirlerin tespit edilmesinde 

güçlük çekilmesi nedeniyle bu gelirler, vergi kanunlarıyla muafiyet kapsamına alınarak 

vergi dışında bırakılabilmekte veya ödenecek vergi devlet tarafından götürü usul ile 

belirlenebilmekteydi. Diğer bir ifadeyle, bu mükelleflerin faaliyetleri sonucu elde 

ettikleri kazançların yasal olarak kayıt dışında kalmasına izin verilmekteydi. 01.01.1999 

tarihine kadar, götürü usule tabi mükelleflerin gerçek gelirleri yasal olarak kayıt dışında 

kalmaktaydı. Çünkü bu usule tabi olan mükelleflerin gelir ve giderlerinin 

belgelendirilmesi söz konusu değildi. Götürü usule tabi mükellefler, kendileri yeterince 

vergi ödemedikleri gibi asıl vergiyi ödemesi gereken kesimin de kazançlarını tam olarak 

beyan etmesine engel olmakta dolayısıyla onların da daha az vergi ödemesine neden 

olmaktaydı. Götürü usulde vergilendirilen mükellefler, bir yandan kendi faaliyetlerinden 

elde ettikleri gelirleri kayıt dışında kalmakta diğer taraftan da iktisadi ilişkide 

bulundukları diğer mükelleflerin belge düzenini bozarak onların faaliyetlerinin de kayıt 

dışında kalmasına sebep olmakta dolayısıyla kayıt dışı ekonominin daha çok 

büyümesine neden olabilmekteydi. 22.07.1998 tarihli 23417 Mükerrer Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 4369 sayılı kanunla, götürü usul yerini basit usule bırakmıştır. 

Basit usule tabi olanlar, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını 

gösteren belgeleri vermek, istemek ve almak zorunda oldukları için belge düzeninin 

yerleşmesine yardımcı olmaktadırlar. 

 

2.2.1.2. Gelirlerini yasalara aykırı olarak kayıt dışına çıkaran mükellefler: 

Mükelleflerin bazıları, daha az vergi ödemek ya da hiç ödememek amacıyla 

faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını bazı nedenlerle kayıt dışında tutmaktadırlar. 

Bu tür mükellefler hemen hemen her sektörde faaliyet gösterirken, kayıt dışılığın 

boyutlarını aslında sektörün kendi özel yapısı belirlemektedir. Bazı sektörlerde 

yürütülen faaliyetler, yapıları gereği tespit edilmesi ve denetlenmesi çok güç olduğu için 

daha kolay kayıt dışında kalabilmektedir. Ekonomik hayatı gözlemleyen herkesin 

üzerinde fikir birliği ettiği ve gelirlerinin önemli bir kısmını kayıtlara geçirmediği ve 

yeterince vergi ödemedikleri genel kabul gören iş kolları şu şekilde sıralanabilir. Serbest 

meslek erbabı (doktorlar, avukatlar ve muhasebeciler), kereste ve mobilya ticareti 

yapanlar, oto galerileri, emlak komisyoncuları, kum ocakları, kaçak olarak yurda giren 
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demir ticareti ile uğraşanlar, kuyumcular, döviz büroları, yüksek ücret alan ücretliler, 

özel inşaat yapan müteahhitler (yap-sat inşa edenler), proje büroları, tekstil iplik 

piyasasında çalışanlar, gayrimenkul kiraya verenler, spot piyasasında dayanıklı tüketim 

malları ve elektronik cihaz ticareti yapanlar, küçük sanayi bölgelerinde oto tamir bakımı 

yapanlar, oto yedek parçası satanlar, deri imalatı ve satışı ile uğraşanlar, otel, lokanta ve 

eğlence yerleri işletenler,  yüksek rant elde eden arsa ve bina sahipleri, sahte ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler, tarımsal ürünleri alıp satanlar. 

Yukarıda sayılan işlerle uğraşan herkes kayıt dışı ekonominin bir unsuru ve vergi 

kaçıran kişi değildir. Her sektörde yasalara uymaya ve vergisini tam olarak ödemeye 

gayret eden kişi ve kuruluşların bulunduğunun da göz ardı edilmemesi gerekir. 

Kolay denetlenebilir olan sektörlerin faaliyetlerinin her aşamasında belirli 

yaptırımların uygulanması sonucu kayıt dışılığın önüne geçilebilirken, denetimin zor 

olduğu sektörlerde kayıt dışı çalışma, kişiler tarafından bir avantaj olarak görülmektedir. 

Dolayısıyla bu sektörlerde faaliyet gösterenler, gelirlerinin büyük bir kısmının gizleme 

eğilimlerine girdiklerinden kayıt dışılığın önüne geçilmesinde güçlükler yaşanmaktadır. 

 

2.2.2.Kayıtlara hiç girmeyen ekonomi  (enformel ekonomik faaliyetler) 

Sosyal ekonomi, hane halkı ekonomisi, yerel ekonomi, ikincil ekonomi olarak da 

adlandırılan bu tür işlemleri aktif olarak yürütenler vergi idaresinin bilgisi dışında 

faaliyet gösterebilirler. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin ikinci grubunu oluşturan 

enformel faaliyetler, formel olarak kayda geçmeyen ve formel ekonomik üretim ve 

değişim süreçlerine sahne olmayan faaliyetlerdir. Bu alanda piyasa ortamı kullanılmaz 

ve para mübadelesi hakim değildir. Bu tür faaliyetler formel olarak kayda geçmeyen ve 

formel ekonomik üretim ve değişim süreçlerine sahne olmayan faaliyetlerdir. 

Ekonomik faaliyetlerini aktif olarak yürüten ve yüksek miktarlarda kazanç 

sağlayanlar vergi idaresinin bilgisi dışında faaliyet gösterebilmektedirler. Bu kişilerin 

vergi idaresinde  mükellefiyetle ilgili kayıtları da yoktur. Özellikle büyük şehirlerde 

daha fazla görülen bu mükelleflere aşağıdaki örnekler verilebilir. Çocuk bakıcılığı 

yapanlar, ev temizliği yapanlar, seyyar satıcılar, işportacılar, hamallık yapanlar,  iş 

takipçileri,  her boş buldukları yeri otopark haline dönüştürenler, belediye hallerine 

girmeden sebze-meyve satışı ve komisyonculuğu yapanlar, şehir içi nakliyecilik 

yapanlar, belli bir işyeri olmaksızın küçük çapta imalat ve ticaret yapanlar, canlı hayvan 
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alım satımı yapanlar, küçük çaplı tamir, bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar, inşaat 

işçileri, ayaküstü iletişim kartları ve bilet satanlar. Yukarıda sayılan kişilerin 

faaliyetlerinin tespit edilmesinin güçlüğü ve küçük çaplı olması marjinal sektör olarak 

nitelendirilmesine neden olmakta ve bu kişilerin yapmış oldukları faaliyetlerin toplamı 

gerçekte kayıt dışı ekonominin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. 

 

2.2.3.Yer altı  ekonomisi, suç ekonomisi  (yasadışı ekonomik faaliyetler): 

Faaliyetleri toplum tarafından zararlı ve ahlak dışı olarak nitelendirilen, kanunen 

yasaklanmış fiillerden oluşur. Vergi cezalarından ayrı olarak ilgili kanunlardaki hapis 

veya para cezalarıyla cezalandırılırlar. Kriminal faaliyetler; uyuşturucu üretimi, tarihi 

eser kaçakçılığı, kalpazanlık, çek senet tahsilatı, tefecilik, kadın ticareti gibi toplumsal 

açıdan doğuracağı sonuçlar nedeniyle ceza yasalarının yasakladığı işlerdir. Đllegal 

faaliyetler sektöründe faaliyet gösterenler; yasalara aykırı biçimde ekonomik üretimde 

bulunurlar. Kanuni yaş sınırının altında olanların istihdam edilmesi şeklinde 

örneklendirilebilir. Kayıt dışı ekonominin üçüncü grubunu oluşturan milli gelir 

hesaplarına yansımayan ve yasak faaliyetleri kapsayan bölümü ise yer altı ekonomisi 

veya yasadışı ekonomi olarak adlandırılmaktadır. Yasadışı ekonomik faaliyetler adından 

da anlaşılacağı gibi, yasaların engellediği ve bu nedenle de milli gelir hesaplarına dahil 

edilmeyen faaliyetleri Haksız rekabete, vergilerin azalmasına, bütçe açıklarının 

artmasına, milli gelir ve istihdam gibi makro ölçütlerin tam olarak belirlenememesine, 

ekonomik verimliliğin düşmesine, toplumun manevi değerlerinin sarsılmasına, gelir 

dağılımının adaletsizleşmesine yol açan kayıt dışı ekonominin yukarıda sayılan üç 

unsurun ortak özelliği; gelir elde edenlerin, elde ettikleri gerçek gelirlerinin bir kısmını 

veya tamamını kayda geçirmiyor ve bu gelirler üzerinden de ödemesi gerekenden daha 

az vergi veya hiç vergi ödemiyor olmalarıdır. 

Ekonomik ve mali piyasaların globalleştiği dünyada her şey alım ve satıma konu 

mal veya hizmet olabilmektedir. Ülkeler geleceklerinin tehlikeye atacak ekonomik 

istikrarsızlıklar oluşturacak yukarıda ifade edilen yasa dışı faaliyetlere izin vermemekte 

ve birtakım önlemler almaktadırlar. Bu önlemler daha çok sınırlama ve yasaklama 

şeklinde olmaktadır. Ancak yasaklanan ve sınırlanan bu mal ve hizmetler yine de 

birileri tarafından üretilir, pazarlanır ve önemli bir gelir elde edilir. Đşte bu gelir kısaca 
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karaparadır. Karapara denilince; kanunların suç saydığı fiillerin i şlenmesi suretiyle elde 

edilen gelir ve varlıklar akla gelmektedir.17 

Yeraltı ekonomisi kapsamında yer alan bu tür yasak faaliyetlerin kayda alınmasın 

sağlamak değil, gerçekleştirilmemesini sağlamak esastır. Bu sebeple,“suç ekonomisi” 

olarak da nitelendirilebilecek yeraltı ekonomisi, kayıtdışı ekonominin incelenmesinde 

esas olan vergi tabanının doğru olarak belirlenmesine ilişkin çalışmalarda yer 

almamaktadır. Nitekim, yer altı ekonomisini oluşturan faaliyetlerin bir kısmında, 

örneğin, rüşvet, hırsızlık gibi faaliyetlerde, katma değer yaratılması değil, yaratılmış 

olan değerin yasadışı yollarla el değiştirmesi söz konusudur. Bu nedenledir ki söz 

konusu yasadışı faaliyetin kayıt altına alınsa dahi GSMH’yi artırıcı etkisi olmayacaktır. 

Katma değer yaratan yasadışı faaliyetler ise kanunla yasaklanmış oldukları için bu tür 

faaliyetlerden elde edilen gelire karapara ve söz konusu gelire mali sistem aracılığı ile 

yasal görünüm kazandırılmasına ise karapara aklanması denilmektedir.Gerek karapayı 

oluşturan yasadışı faaliyetler gerekse karaparanın aklanması pek çok ülkede olduğu gibi 

ülkemizde de yasaklanmıştır. 

 

2.2.4. Kara para aklama 

Kazanılan, elde edilen karaparanın aklanması ve bir şekilde ekonomiye sokulması 

zorunluluğu vardır. Aklanamayan karaparanın ekonomik olarak bir değeri yoktur. 

Karaparanın gayrimeşru olan kaynağını gizlemek veya kamufle etmek amacıyla diğer 

varlıklara dönüştürülmesi veya herhangi bir şekilde yasallık kazandırılması olarak da 

tanımlanabilmektedir. Karapara mali eylem grubu olarak bilinen The Financial Action 

Task Force (FATF) tarafından yapılan tanıma göre “Karaparanın aklanması yasadışı 

faaliyetten elde edildiği bilinen değerin gayrimeşru kaynağını gizlemek için yapılan her 

türlü eylem ya da yasadışı faaliyetten elde edildiği bilinen gelirin kaynağını sahibini, 

yerini, hareketini, kontrol edenini gizlemek ya da yasadışı faaliyetten elde edildiği 

bilinen varlığın iktisabı ve kullanımı faaliyetidir.”18 

Karapara aklama yasadışı yollardan elde edilen kazançların yasal yollardan elde 

edilmiş gibi gösterilmesi için, söz konusu kazancın mali sisteme sokularak özellikle 

nakit formundan kurtarılmasına ve mali sistem içinde bir süreçten geçirilerek kimliğinin 
                                                 

17 Halim Đpek, Karapara ve Karaparanın Aklanması, Beta Basım Yayım, Đstanbul 2000, s.3 
18 Sedat Yetim, Karaparının Aklanması, Boyutları ve Mafyokrasi, Nesil Matbaacılık, Đstanbul 2000, s.7 
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değiştirilmesi suretiyle meşruluk kazandırılmasına yönelik işlemlerdir. Bir başka ifade 

ile, yasadışı yollardan kazanılan gelirin değerini mümkün olduğu kadar koruyacak, 

yetkililerin dikkatini çekmeyecek ve kullanılabilirliğini arttıracak şekilde başka 

varlıklara dönüştürülmesi işlemidir. Bir diğer tanıma göre karapara aklama, yasadışı 

faaliyetlerden elde edilen gelirin kaynağını, sahibini, zilyedini, yerini gizlemek veya 

şeklini değiştirmek niyetiyle işlem yapılmasıdır. Tüm bu tanımları göz önüne alarak 

karapara aklamayı, yasalarca tespit edilmiş belli suçlar sonucunda elde edilen her türlü 

ekonomik değerin, meşruluk kazandırmak amacıyla yasadışı nitelikten çıkarılarak, yasal 

ekonomik değerlere dönüştürülmesine ve bu suretle yasal ekonomik sisteme dahil 

edilmesine yönelik işlemler olarak tanımlayabiliriz. 

 

2.3. KAYITDI ŞI EKONOM ĐNĐN NEDENLERĐ 

2.3.1. Mali nedenler 

Kayıt dışı ekonomiyi ortaya çıkaran en önemli sebeplerin başında vergilendirme 

ile ilgili sorunlar görülmektedir. Bunları kendi içerisinde dört alt başlık altında 

inceleyebiliriz. 

 

 2.3.1.1.Vergi oranlarının yüksekliği ve vergiye karşı direnç  

Vergi oranları ile kayıt dışı ekonomi arasında doğru yönlü bir ilişkinin varlığından 

söz edebiliriz. Vergi oranlarının gelişmiş ülkelere göre nispeten fazla olduğu gelişmekte 

olan ülkelerde kayıt dışı ekonominin boyutları da büyüktür.  Dolayısıyla diğer şartlar 

analiz dışında tutulduğunda vergi oranlarının yükselmesi kayıt dışı ekonominin 

boyutunu artırır yargısına varabiliriz. Giles ve Caragata’nın 1996 yılında Kanada için 

yaptıkları bir araştırmaya göre Kanada’nın efektif vergi oranlarının %36.1’den %30’a 

azaltılırsa bunun kayıt dışı ekonominin GSYĐH’ya oranını %15’den %13’e düşüreceğini 

tahmin etmişlerdir. Ekonomik büyüme ve diğer dinamik etkiler bir tarafa bırakılırsa 

vergi açığı  35.5 milyar Kanada dolarından 25.5 milyar Kanada dolarına düşecektir. 

Onlara göre devletin rolü daha da küçültülürse kayıt dışı ekonominin GSYĐH’ya oranı 

%10’lar seviyesine kadar düşebilir ve vergi açığı GSYĐH’nın %2.1’ine düşer diğer bir 

ifadeyle 13.8 milyar kanada dolarına geriler. Vergi oranlarının ekonomik faaliyetlere 

olan etkisi teorik çapta bir çok çalışmayla kanıtlanmıştır, ancak bunlar içerisinde en çok 

bilineni Arthur Laffer tarafından ortaya konulan ve arz yönlü iktisatın en önemli 
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dayanağını oluşturan vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ili şkidir. Bu analizde 

vergi oranlarının belli bir orandan sonra vergi gelirlerini düşüreceği belirtilir; vergi 

oranlarının optimalin üzerine çıktığı zamanlarda vergi gelirleri azalmaya başlar çünkü 

insanlar çalışma yerine vergisiz para kazanma yollarını ararlar yani esasen vergi oranları 

artmaya başladığında ekonomik faaliyetlerde rakamlarda ifade edildiği şekilde azalma 

olmaz sadece yüksek vergi oranları sebebiyle kayıtlı ekonomiden kayıtdışılığa kayış söz 

konusu olur bu durumda da kayıtlı ekonominin boyutu küçülür.19
 

Hükümetler, yüksek vergi oranlarının etkisini hafifletmek için vergi muafiyet ve 

istisna uygulamasına giderler, bu durumda da vergi adaleti gittikçe bozulur, 

istisnalardan yararlanamayanlar kendilerinin de daha az vergi verebileceklerini 

düşünerek vergi kaçakçılığı yoluna gidebilirler. Tabiidir ki istisna ve muafiyet 

uygulamaları rekabet eşitsizliğine de sebep olmaktadır. Mükellefler, yakalanma 

ihtimaline göre ödeyecekleri vergi cezası, tam beyan yapmaları halinde ödeyecekleri 

vergi miktarından daha düşükse, vergi kaçırma eğiliminde olacaklardır. Denetim 

geçirme ve ceza görme ihtimali yüksek ise vergi kaçakçılığı düzeyi düşecektir. Mükellef 

ile vergi idaresinin uzlaşamaması sonucunda mükellef vergi ödemeye karşı direnir. 

Böylece vergi bilinci vergi ödenmemesi gerektiği yönünde oluşmaktadır. Vergi 

konusunda uzlaşmanın sağlanamamış olması durumunda vergiye karşı koymanın farklı 

biçimlerde ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlar dört grupta toplanabilir. Bireysel olarak 

ya da topluca kamu gücüne karşı baskı yapılabilir. Örneğin bir verginin kabulü sırasında 

parlamento üzerinde veya vergilendirme işlemleri ile ilgili olarak mali idare üzerinde 

baskı yapılabilir ki, bu her zaman suç niteliğinde değildir. Hukuksal yollarla daha az 

vergi ödenmesi şeklinde olabilir. (vergiden kaçınma) Doğrudan doğruya vergi 

kanunlarına ve mali idarenin uygulamalarına karşı gelinebilir (vergi kaçakçılığı) 

Ayaklanmaya yakın bir biçimde vergiye karşı koyma olabilir.  

Bütün bunların yanında vergiye karşı koyma yolları, zamana, ekonomik ve sosyal 

sınıflara göre değişik biçimlerde olabilir. Örneğin büyük sanayici ve iş adamları 

hukuksal yollardan yararlanarak vergiden kaçınma yolunu yeğledikleri halde, küçük ve 

orta ölçekli işletmeler doğrudan vergi kaçakçılığına başvururlar. Bütün bunlara ilave 

olarak akademik çevrelerce ve diğer uzmanlarca, mükellefin vergiye karşı tepkisinin, 

                                                 

19 http://kayitdisiekonomi.com/makale/detay.asp?id=28 (01.06.2010) 
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özellikle psikolojik kaynaklı yönünün, bilimsel ve teknik bir zeminde incelenmesi 

hususu ihmal edilmiş ve bu konuda genellikle vergi mevzuatı ile vergi idarelerinin 

eksikliklerinin ön plana çıkarılması ile yetinilmiştir.  Đlgili düzenlemeler çerçevesinde 

kurulması öngörülen “Vergi Đstişare Konseyinde” mükelleflerin de katılımının 

sağlanması bu yöndeki çalışmalarda etkinlik oluşturabilecektir. K.D.V. oranlarının 

yüksekliği de fatura-fiş pazarlığını hızlandırmakta ve belgesiz alış-verişi 

yaygınlaştırmaktadır. Dolayısıyla K.D.V. oranlarının düşürülmesi bu tür pazarlıkların 

son bulmasına sebep olacaktır. 

 

2.3.1.2.Vergilendirme ortamının belirsizliği 

Vergilemede belirlilik ilkesi gereği, mükellef  ödeyeceği verginin miktarını, 

zamanını ve ödeme şeklini daha önceden bilmesi gerekmektedir. Yani vergilerin belirli 

olması için vergi kanunları geriye doğru yürümemelidir, vergi aflarına mümkün 

olduğunca yer vermemeye çalışılmalıdır. Çünkü mükelleflerin ileride bir vergi affı 

olabileceği yönünde beklentisinin olması vergi ödeme konusunda esnek davranmasına 

yol açacaktır, bu durumda vergi idaresi o derece iyi çalışmalıdır ki, mükellef vergi affı 

beklentisi içerisinde değil denetim korkusu içinde işlemlerini kanunlara uygun bir 

biçimde gerçekleştirsin. Vergi aflarının diğer olumsuz bir etkisi de vergilendirmede 

adalet ilkesinde görülmemektedir. Vergisini zamanında ödeyen mükellefler, vergisini 

ödemeyip cezalı duruma düşen fakat sonrada bu cezaları affedilen mükellefleri 

gördüklerinde gelecek vergilendirme dönemlerinde ödemeleri gereken vergiyi azaltma 

yollarını aramaktadırlar. 

Türk vergi mevzuatı çok sayıda yasa hükmü, Bakanlar Kurulu kararı ve genel 

tebliğle uzmanların bile izlemekte zorluk çektiği bir görünüm içindedir. Mükerrer 

maddeler, geçici maddeler değiştirilen maddeler verilendirmede açıklık ilkesini 

zedelemektedir. Bu nedenle vergi yasalarının yeniden redakte edilmesi gerekmektedir. 

Bu arada mevzuatın vergi idaresi ve mükelleflerce rahatça izlenebilmesi için vergi ile 

ilgili her türlü hükmün vergi yasalarında yer almasında yarar vardır. Vergi kanunları ile 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu arasındaki uyumsuzluklar 

giderilmelidir. Vergi mevzuatının uluslar arası ilişkilerde yeni durumlarla uyumlu hale 

getirilmesi gereklidir. 
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Ülkede uygulanan vergi mevzuatı, ülkenin ekonomik, sosyal, mali ihtiyaçlarına 

cevap veremiyorsa, sade, kolay anlaşılır bir yapıda değilse, sürekli değiştirme ihtiyacı 

gösteriyorsa ve istikrarlı bir yapı arz etmiyorsa vergi kaçağı artar. Dolayısıyla 

vergilendirmede basitlik ilkesi çok büyük önem taşımaktadır. Vergilerin basit olması, 

hem vergi idaresinin hem de vergi mükelleflerinin işini kolaylaştırır. Vergiler basit 

olarak düzenlenirse kayıtdışı ekonominin önlenmesinde serbest muhasebeciler, mali 

müşavirler, daha etkin rol oynayabilirler. 

 

2.3.1.3. Muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin yetersizli ği 

Mükellefle vergi idaresi arasında köprü vazifesi gören muhasebeci ve mali 

müşavirler vergi kaybının önlenmesinde çok önemli bir role sahiptirler. Dolayısıyla 

vergi kaçakçılığının önlenmesinde bilhassa sahte fatura temininde mal bedeli yüksek 

gösterilerek maliyet ve giderler şişirilmektedir. Bu nedenle sahte fatura kullanımı 

engellenmeli, mükelleflerin ve işletme sahiplerinin sahte, naylon veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belde kullanmalarını teşvik edici durumlarla ilgili yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. Muhasebeci ve müşavirlik hizmeti yapanların bu hususta çok hassas 

davranmalı, bu konuda belirli müeyyideler getirilmelidir. 

Kayıtdışı ekonomi ile vergi kayıp kaçaklarının oluşmasında en önemli etken 

belgelendirilemeyen ticari faaliyetlerdir. Bu konuda en önemli problemlerden biri 

muhasebe mesleğini icra edenlerin nitelikleridir. Son yıllarda ülkemizde bu konuda 

önemli mesafeler alınmıştır.3568 sayılı muhasebe meslek yasasında 5786 sayılı yasa ile 

yapılan değişiklikler muhasebe meslek mensuplarının niteliklerin ve toplumda 

saygınlığının artmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Ancak vergi kayıp ve 

kaçaklarının önlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının ekonomik yönden 

mükellefe olan bağımlılıkları önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Özellikle yeni meslek mensubu olan muhasebe meslek üyeleri bu konuda 

ekonomik bakımdan sıkıntı çekmektedirler. Bu durum meslek mensupları üzerinde 

olumsuz yönde etki ederek, muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini 

yürütürken topluma karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine engel teşkil 

etmektedir.   
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2.3.1.4.Vergi idaresi ve denetimden kaynaklanan nedenler 

Kayıt dışı ekonominin önlenmesinde belki de en etkili olanı denetim hususudur. 

Mükellefler kendilerinin ne kadar az denetleneceğini bilirlerse vergi kaçırma konusunda 

o oranda cesaretli olacaklardır. Fakat ülkemizde vergi inceleme oranları son derecede 

düşük orandadır(%3-5). Bunun temelinde de vergi inceleme elemanlarının sayıca 

yetersiz olması, vergide uzmanlaşan kişilere özel sektörden son derecede cazip 

tekliflerin gelmesi ve kamunun bu elemanları bünyede tutacak imkanlar sunamaması 

gelmektedir. Đnceleme elemanlarının bir grubunun ayrıca idari teftişte görev almaları da 

vergisel incelemelerde yoğunluğu azaltmaktadır. Bu kişilere belli bir süre kamuda 

çalışma zorunluluğu getirilebilir. Mükellefin vergiye uyum göstermemesi de yönetimin 

etkinsizliğinin temel kaynaklarından biridir.  

Dolayısıyla, vergi kaçakçılığı güdüsü, vergiye uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır. 

Denetimin ve cezaların düşüklüğü, risk alma eğiliminin güçlü oluşu, vergi oranlarının 

yüksekliği kaçakçılık davranışı için zemin oluşturmaktadır.Kaçakçılık  fırsatların iyi bir 

vergi idaresi ile ortadan kaldırılması yani vergi mevzuatındaki boşlukların düzeltilmesi  

kayıt dışılığı azaltacaktır. Uygulamaya bakıldığında mükellefler ödemeleri gereken 

vergiyi ödememeleri halinde kendilerine kesilecek ceza ile bu paranın repoya veya 

bonoya yatırılması halinde elde edilecek geliri hesaplamaktalar ve eğer faizden elde 

edecekleri gelir cezadan fazla ise vergilerini yatırmama yoluna gitmektedirler.  

Bu nedenle vergi cezaları kaçakçılığı caydırıcı bir seviyeye getirilmeli, ancak 

vergi cezaları çok ta yüksek tutulmamalıdır, çünkü bu seferde mükellef, vergi 

memurlarıyla uzlaşma yoluna giderek rüşvet ve yolsuzluk artış gösterebilecektir. Vergi 

idarelerinin de bu bağlamda verimli çalışma koşullarına ulaştırılmaları şarttır. Đlk etapta 

Türkiye Çapında vergi daireleri arasında ve diğer devlet daireleri ile çok hızlı bir şekilde 

bağın kurulabilmesi ve daireler arasında eş güdümün sağlanmasında, mükelleflerin 

bütün iktisadi işlemlerinin takip edilmesinde bilgisayar sistemine süratle geçilmeli ve 

çalışmalar hızlandırılmalıdır. Bunun yanında vergi kaçakçılığının en çok gerçekleşme 

imkanı bulduğu nakit paradan plastik para adı verilen kredi kartı, banka kartı ve çek gibi 

bankaların vasıta olacağı bir ödeme sistemine geçilmelidir. Ödemelerin çek yada kredi 

kartı ile yapılması sağlanmalıdır. Esasen yapılan analizler göstermiştir ki vergi 

kaçakçılığı ve vergiden kaçınma olguları kabul edilir fakat hiçbir zaman temelli ortadan 

kaldırılamaz. Vergi yapısında gerçekleştirilen değişiklikler de bunu tam önleyemez. 
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Kayıtlara alınmamış gelirin izlenmesinde A.B.D’de Federal Hükümet yeni metotlara 

göre yazılmış raporları kullanarak kayıt dışı ekonomi sebebiyle yıllık 170 milyar$’lık 

vergi kaybı tespit etmiştir. A.B.D’de vergi yönetiminden sorumlu en üst düzeyde bir 

kuruluş olan Internal Reserve Service yer altı ekonomisini önlenmesinde, denetçilerine 

endüstrilerin harcamalarını kontrol ettirmiştir ve bu yolla endüstrilerin gelirlerini doğru 

olarak tespite çalışmıştır. 

 

2.3.2. Siyasal nedenler 

Mükelleflerin kayıp ve kaçaklar konusunda davranışlarını etkileyen en önemli 

belirleyicilerden birisi de siyasal iktidarların tutumudur. Ülkemizde siyasal iktidarlar, 

genellikle baskı gruplarının istekleri doğrultusunda kararlar alarak oy uğruna 

vergilendirmekten vazgeçebilmekte ve vergi yükünü belirli kesimlere 

yükleyebilmektedirler. Bundan başka siyasal partilerin vergileme konusunda da değişik 

görüşleri, birbirinden zıt uygulama projeleri bulunduğundan, politik istikrarın 

bulunmadığı ülkemizde her seçim döneminde mükelleflerin beklentileri başlamaktadır. 

Her şeye yeniden başlanacak havası verilen “vergi paketi” projelerinin çokluğu, ciddi ve 

istikrarlı vergi politikası olmadığı izlenimini uyandırdığından, yükümlüler kendi 

kararlarıyla kişisel çıkarlarını korumaya yönelmektedirler.1950, 1960,1970 ve 1980 

sonrasında yapılan vergi kanunu değişiklikleri, iktisadi kriz dönemlerinin hemen 

arkasında, kamu gelirlerini artırmak amacıyla gerçekleştirilmi ştir.  

1980 sonrasında verilen teşvikler ve konulan istisna ve muafiyetler, dengesizliği 

büyüttüğü gibi, piyasa payı yüksek; her alanda faaliyet gösteren işletme türlerini – 

holdingleri – ortaya çıkarmıştır.Bu arada daha önce mevcut olan servet beyanı 

müessesesinin kaldırılmasının haklı sebepleri ortaya konabilmiş değildir. Türkiye 

Büyük  Millet  Meclisi ile pek çok meslek sahiplerinin ve pek çok kurumu yöneticileri 

ile üyelerinin mal beyanını tabi tutulduğu ülkemizde vergi mükelleflerinin mal 

beyanının dışında bırakılması haklı sebeplerle savunulamaz.  

Bu bakımdan gerek kara paranın aklanmasının önlemesi gerekse kayıt dışı 

ekonomiden sağlanan kazançların vergilendirilmesi için servet beyanı müessesesinin 

yeniden yasalaştırılmasına ihtiyaç vardır. 
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2.3.3.Ekonomik nedenler 

Kayıt dışı ekonominin yoğun bir şekilde yaşandığı ülkelerde en önemli ekonomik 

sorunlardan birisi de enflasyondur çünkü enflasyon mükelleflerin fiktif karlarının da 

vergilendirilmesine sebep olur. Özellikle artan oranlı gelir vergisi yapısına sahip olan 

ülkelerde gelir dilimi kaymasıyla mükellefler reel gelirleri artmasa da daha üst bir gelir 

dilimine kayarak vergi yükleri hızlı bir artış trendine girer. Bu durum da mükelleflerin 

bazı kazançlarının vergi idaresinden gizlenmesi sonucunu doğurur. Bunun sonucu 

olarak da devlet yetersiz kalan vergiler sebebiyle sınırsız bir şekilde borçlanma ve para 

basımına gider ve faiz oranlarının yükselmesiyle enflasyon oranı artar ve akabinde de 

gelir dağılımındaki denge bozulur.20 Vergi kaçakçılığı, mikro ekonomi çerçevesinde, 

rasyonel davranan bireylerin belirsizlik veya riziko şartlarında refahlarını artırma çabası 

içinde karar vermeleridir. Birey vergi kaçırarak daha az gelir kaybına uğrayacak ve 

faydasını artıracaktır. Kayıt dışılığın ekonomik sebeplerinden birisi de milli gelirin ülke 

içerisinde bireyler ve firmalar arasında adil dağılmamasıdır. Gelişme yolundaki 

ülkelerde özellikle orta sınıfın azlığı, alt ve üst tabakaların yoğunluğu; kayıt dışı 

ekonominin önemli nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. Bu durum özellikle küçük 

aile şirketlerinde görülmektedir. Küçük şirketler, büyük  firmalarla rekabet edebilmek 

için vergi kaçakçılığına imkan buldukları anda bu fırsatı değerlendirmektedirler. Bu 

firmalarda, denetim ve belge düzeni büyük ölçekli firmalara göre daha düşük seviyede 

bulunduğundan kaçakçılık eğilimi de artış göstermektedir. Bunun yanında gelir 

dağılımındaki bozukluk küçük yaştaki çocukların kayıtsız olarak çalışmalarına yol  

açmakta, marjinal kesimi genişletmekte bu sektörde de işlemlerin kayıt dışı tutulması 

sebebiyle vergi kaçakları artmaktadır. Dolayısıyla istikrarlı bir istihdam politikasıyla 

yeni iş yerlerinin açılması marjinal kesimi azaltacağı gibi işgücünün kayıt altına 

alınmasında önemli bir politik araç vazifesi görecektir. Bazen bazı firmalara tanınan 

istisnalar bunlardan yararlanamayanlar için geçerli bir vergi kaçakçılığı nedenini 

oluşturmaktadır. Örneğin yatırım indiriminden ancak belirli yatırım tutarlarını geçenler 

faydalanabilmektedir. Bu durum, bu tutarlara ulaşamayan kişi veya firmalara karşı 

haksız bir rekabeti oluşturabilecektir. Çünkü yatırım indiriminden istifade eden bir 

gerçek veya tüzel kişilik, maliyetlerini azalttığı için mallarını daha düşük fiyatlarla 

                                                 

20 http://kayitdisiekonomi.com/makale/detay.asp?id=28 (01.06.2010) 
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piyasaya sürebilecek bu durumda yatırım indiriminden yararlanamayan firma açısından 

haksız bir rekabeti doğuracaktır. Bu gibi istenmeyen sonuçların doğmasının 

önlenmesinde, kanuni düzenlemelerin çok titiz yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla 

Mükellefler arasında farklı vergisel yükümlülükler doğuracak kanuni düzenlemeler 

kayıt dışı ekonominin boyutlarını genişletecektir. Emek üzerindeki vergi baskısının 

azaltılması, sermaye ve ekonomik sistem açısından faydalı sonuçlar doğuracaktır. Brüt 

ücret-net ücret makasının daraltılması istihdamı artıracak, kayıt dışı istihdam yönündeki 

basınçları azaltacaktır. Bunun dolaylı bir sonucu ise gelir vergisi ve SSK primi tahsilat 

artışı olacaktır. 

 

2.4.TÜRKĐYE’DE KAYITDI ŞI EKONOM Đ 

Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılmış  çalışmaların analizlerinden hareketle 

kayıtdışı ekonominin büyüklüğü hakkında net bir yargıya varmak mümkün değildir. 

Kayıt dışı ekonominin Türkiye’deki boyutuyla ilgili olarak, hesaplama yöntemine göre 

araştırmacılar GSMH'nin yüzde 2'siyle yüzde 137'si arasında değişen oranlarda ve 

birbirinden çok farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadırlar. Resmi gazetede yayımlanan 

kayıt dışı istihdamla mücadele (KADĐM) projesi’yle ilgili genelgede Türkiye’de kayıt 

dışı ekonominin GSMH’nin yüzde 50’sinden fazla olduğu tahminine yer verilmiştir. 

Maliye bakanlığı hesap uzmanları kurulu ise Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin 

GSMH’ye oranı yaklaşık olarak  yüzde 30 olarak hesaplamıştır. Bazı uluslararası 

araştırmalarda ise Türkiye’deki kayıt dışı ekonomi oranı % 32-34 arasında 

hesaplanmıştır.21 1984-2004 yılları arasında kayıtdışı ekonominin büyüklüğü ile ilgili 

yapılan çalışmaların tahmin sonuçları (GSMH’nin yüzdesi olarak) %7,2 ile %82,5 

arasında oranlar ortaya koymaktadır. Bu tahminleri Tablo 1.1.’de görmek mümkündür. 
Söz konusu çalışmayı yapanların hepsi Tablo 2.1.’de verilmemiştir. Bunlardan başka 

Hakioğlu’nun 1984 yılında, Ekonometrik Yaklaşım yöntemine göre yapmış olduğu 

araştırma sonucunda kayıtdışı ekonominin gayri safi milli hasıla içindeki payı yüzde 
137,8  Koçoğlu’nun 1987 yılında, duyarlılık analizinin sonucuna göre bu oran yüzde 

19,6 ile yüzde 26,5 arasında çıkmaktadır. 

                                                 

21http://www.itusozluk.com/goster.php/t%FCrkiye+de+kaTy%FDt+d%FD%FE%FD+ekonominin+boyut
u 
(03.07.2010) 
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 Tablo 2.1. Türkiye’de kayıtdışı ekonominin büyüklüğünü ölçmeye yönelik çalışmalar 

Araştırmayı 

Yapan 

Kullanılan Tahmin 

Yöntemi 

Büyüklüğün 

Ölçüldüğü Yıl 

Tahmini Büyüklük 

(GSMH’nin Yüzdesi) 

Altuğ Vergi Yaklaşımı 1992 35,0 

Derdiyok Ekonometrik Yaklaşım 

Vergi Yaklaşımı 

1984 

1991 

27,3 

40,4 

Ilgın Emisyon Hacmi Yaklaşımı 

Emisyon Hacmi Yaklaşımı 

Ekonometrik Yaklaşım 

1998 

1993 

1992 

82,5 

56,9 

48,8 

Kasnakoğlu Ekonometrik Yaklaşım 1990 7,8 (9,3; 7,2; 9,1) 

Özsoylu GSMH Yaklaşımı 

Đşlem Hacmi Yaklaşımı 

1990 7,5 

11,5 

Temel ve diğ. Vergi Yaklaşımı 

Ekonometrik Yaklaşım 

1991 16,4 

7,9 

Yamak Ekonometrik Yaklaşım 1994 10,0 

Aktürk ve diğ. Ekonometrik Yaklaşom 2002 16,2 

 

Tablo 2.1.’de görüleceği üzere, Türkiye’de kayıtdışı ekonominin boyutları 

konusunda yapılan çalışmalarda çok farklı değerler bulunmuştur. Bu durum, sadece 

Türkiye ekonomisine özgü değildir. Diğer ülkelerde  yapılan kayıtdışı ekonomi 

tahminlerinde de  çok farklı sonuçlar bulunabilmektedir. Bu farklılığın temelinde, 

kayıtdışı ekonominin herkes tarafından   kabul edilen bir tanımının olmamasıdır. 

Sonuçlar arasındaki farklılık alışılagelmiş olmakla birlikte Türkiye’ye ilişkin sonuçların 

bu kadar geniş bir yelpaze oluşturmasının ekonomik istikrasızlık,  istatistiki veri 

toplama ve değerlendirmedeki eksiklikler, araştırma için gerekli mali kaynak ve yatırım 

gücü eksikliği gibi ülkenin özel koşullarıyla ilgili bulunabileceğini söylemek yanlış 

olmayacaktır.  

Türkiye’deki kayıtdışı ekonomiyi ölçmeye yönelik yapılan çalışmalar içinde yer 

alan en son araştırmaya göre, 1975-2002 yılları arasında tamamen vergilendirmeden 

kaynaklanan kayıtdışı gelirin kayıtlı gelire oranı %3,07 ile %22,94 arasında 

değişmektedir. Ekonometrik Yaklaşım yöntemi ile yapılan bu ölçüme göre 2002 yılı 

için tahmin edilen “ kayıtdışı gelir” 44,3 katrilyon lira ve bunun GSMH’ya oranı ise 

%16,22 olmaktadır. Ayrıca, Schneider ve Klingmair’in fiziki girdi yaklaşımına göre 

1999 / 2000 dönemi için yapmış oldukları kayıtdışı ekonominin büyüklüğü konusundaki 



33 

 

araştırmada, Türkiye’deki kayıtdışı ekonominin GSMH’ye oranı %32,1’dir. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Türkiye’de yapılan araştırmaya  göre kayıtdışı 

ekonominin 2001 yılı rakamsal değeri 89 milyar dolar olurken, güncellenmiş  2003 yılı 

değeri ise 128 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.22   

Dikkat edilecek olursa kayıtdışı ekonominin tahmin edilmesinde değişik ölçme 

yöntemleri kullanıldığında farklı sonuçlar  ortaya çıkabilmektedir.  Kayıtdışı 

ekonominin boyutlarının ortaya koymak amacıyla geliştirilen yöntemler, tahmin 

sonuçlarını büyük ölçüde etkileyecek varsayımlar yapılmasını gerektirmekte ve 

eleştiriye açık özellikler taşımaktadırlar. Bu nedenle, kayıtdışı ekonomiyle ilgili 

yapılacak tahmin çalışmalarının gerçeklerden uzak sonuçlar verme ihtimalinin her 

zaman mevcut olduğu unutulmamalıdır.  

Türkiye’de kayıt dışı çalışanların, yaklaşık resmi kayıtlı çalışanlar kadar olduğu 

tahmin edilmektedir. Ülkemizin istihdam yapısının temel sorunlarından biri, kayıt dışı 

istihdam oranının ürkütücü boyutlara ulaşmasıdır. TÜĐK’in yaptığı anketlerde ve diğer 

araştırma sonuçlarda belirtildiği gibi istihdam edilen her 10 kişiden 5’i kayıt dışı 

çalıştırılmaktadır. Kayıtdışı istihdam oranının yıllar itibariyle seyri izlendiğinde son 

yıllarda kayıtdışı istihdam oranın Ülkemizde ekonomik krizlerin ortaya çıktığı 2000 – 

2001 ve 2002 yıllarında en üst seviyelere ulaştığı görülmektedir. 2007 yılı Ağustos ayı 

verilerine göre 23 milyon 548 bin olan toplam istihdamın 11milyon 464 bini kayıt dışı 

çalışmaktadır. Kayıt dışı çalışanların iş durumlarına göre en yaygın günlük olarak 

çalışanlar   ve ücretliler kayıt dışı istihdam edilmektedirler.23 

 

2.5. DÜNYA’DA KAYITDI ŞI EKONOM Đ 

Kayıtdışı, dünyanın temel gerçeklerinden birisidir. Ülkeler bu faaliyetleri kayıt  

altına alabilmek için cezalandırma, denetim, kanuni takibat, eğitim ve ekonomik 

tedbirler uygulamaktadırlar. Bu konuyla ilgili en temel zorluk, bu faaliyetlere kimlerin 

katıldığının, faaliyetlerin ortaya çıkış aralığının, kayıtdışı faaliyetlerin büyüklüğünün 

tespitiyle ilgilidir. Bu konuların bilinmesi etkin tedbirlerin  ve kararların  alınmasını 

kolaylaştırır. Ancak, kayıtdışı ekonomik faaliyetler  içinde bulunanların kendilerini 

                                                 

22 http://arsiv.sabah.com.tr/2004/06/25/eko106.html ( 02.07.2010) 
23 http://statik.iskur.gov.tr/tr/rapor_bulten/uzmanlik_tezleri.pdf  (03.02.2010) 
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gizlemeleri bu işi zorlaştırmaktadır. Böylece  kayıtdışı ekonominin  boyutlarının tahmin 

edilmesi, bilinmeyeni bilmek için yapılan bilimsel çabaların ötesine geçememektedir.  

Kayıtdışı  ekonomide,  kişiler, devletin yaptığı yasal  düzenlemelerden, uyguladığı 

vergi sistemi ve denetimlerden kurtularak refah seviyelerini arttırmaya çalışırlar. Bunun 

için yaptıkları faaliyetlerin bir kısmı yasa dışı suç unsuru oluştururken, bir takım 

faaliyetlerde yasal olmalarına rağmen devlete bildirilemeyerek kayıt dışında 

tutulmaktadırlar.  Ancak burada bir başka sorun daha meydana gelmektedir. Acaba  söz 

konusu kayıtdışılığın boyutları ve kalkınma üzerindeki etkileri nelerdir? Var olan 

kayıtdışı sektörün büyüklüğü ölçülebilir mi? 

Bu soruları cevaplandırabilmek için çeşitli yöntemlerle yapılan yerli ve yabancı 

birçok çalışma görebilmekteyiz. Ancak, bu konuda yapılan analizlerin çoğunun devletin 

vergi idaresinden kaçan kayıp kaçaklarla meşgul olduğu söylenebilir. Bunun bazı 

nedenleri vardır. Bunlardan ilki, temel makro ekonomik prensiplerin para ve maliye 

politikaları uygulayıcıları tarafından sağlam verilerle piyasada yerine getirilmesinin 

hedeflenmesi gösterilebilir.  

Đkincisi, devletin kamu harcamalarını finanse edebilmek için toplamayı 

hedeflediği vergilerin sınırlarının çizilerek kapasitesinin  belirlenmiş olmasıdır. Kayıt 

altına alınmayan ekonomik faaliyetler, ekonomik, politik, kültürel ve diğer faktörlerin 

etkileşimleri sonucunda, ortaya çıkmakta ve nitelikleri de ülkeden ülkeye farklılıklar 

gösterebilmektedir. Bu nedenle, kayıtdışı ekonominin tahmin edilmesi aşamasında, 

ülkeler kendi özelliklerini göz önünde bulundurarak değişik yöntemleri belirlemek 

zorunda kalabilirler. 

Yukarıda belirtildiği şekilde farklı yöntemler farklı sonuçların ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. Örneğin, 1970 ve 1980’li yıllarda çeşitli   ölçüm metodlarıyla yapılan 

değişik ülkelerdeki çalışmalar bu konudaki farklılığı ortaya koymaktadır. Amerika 

Birleşik Devletlerinde 1976-1984 yılları arasında yapılan altı farklı araştırmaya göre 

(Tanzi 1976, IRS 1976,  Park 1977, Gutmann 1979,  Feige 1979, Bhattacharyya 1984) 

kayıtdışı ekonomi tahmini olarak  %3,4 ile %28 arasında çeşitli oranlarda çıkmaktadır. 

Aynı şekilde Almanya’da 1974-1980 yılları arasında yapılan üç farklı çalışmada 

(Petersen1974, Langfield 1980, Kirehgaessener 1980) %13,0 ile %4,0 arasında 

bulunurken, Đngiltere’de 1970-1980 arasında yapılan dört farklı araştırmada (O’higgins 

1978,  MacAfee 1978,  Feige  1979,  Dilnot ve Morris 1979) %2,5 ile %15 arasında bir 
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kayıtdışılık olduğu tahmin edilmiştir. Bu çalışmalar içerisinde parasalcı yaklaşımlar 

olarak adlandırılan ekonometrik yaklaşım, işlem hacmi yaklaşımı ve emisyon hacmi 

yaklaşımları kayıtdışılığın boyutlarının saptanmasında Amerikalı araştırmacılar 

tarafından oldukça sık bir biçimde kullanılmıştır. 

Ülkeler bazında yapılan bu çalışmaların yanında Schneider ve Klingmair 

tarafından ülkeler gelişmişlik seviyelerine göre gruplandırma yapılarak kayıtdışı 

ekonominin büyüklüğü tahmin edilmeye çalışılmıştır. Buna göre, gelişmekte olan 

ülkeler, geçiş ekonomisine sahip ülkeler ve gelişmişlik seviyesi yüksek OECD ülkeleri 

olmak üzere üç grupta ele alınan ve toplam 110 ülkeyi kapsayan bu çalışmada oldukça 

değişik sonuçlara varılmıştır. Bu sonuçlar aşağıda Tablo 2.2.’de gösterilmiştir.         

 

Tablo 2.2. Dünyada Kayıtdışılık Oranları (Kayıtlı GSYĐH’nın %’si)               

a) Afrika Ülkeleri (24 ülke ortalaması 1999/2000 yılı) : % 41 
- Zimbabve : % 59,4 Mozambik     : % 40,3 Kamerun                : % 32,8 
- Tanzanya  : % 58,3 Madagaskar   : % 39,6 Güney Afrika         : % 28,4 
b) Asya Ülkeleri (26 ülke 1999/2000 yılı ortalaması Türkiye dahil) : % 26 
- Türkiye    : % 32 Kıta Çini       : % 13 Japonya                : % 11  
- G.Kore     : % 28 Đsrail              :  % 22 Tayland                :  % 53 
c) Latin ve Güney Amerika Ülkeleri (17 ülke 99/2000 yılı ortalaması)  :  %41 
Arjantin      : % 25 Brezilya         : % 40 Meksika                 :   % 30 
Şili              :  % 20 Bolivya          :  % 67   
d) Avrupa ve Asya Ülkeleri (23 ülke 1999/2000 yılı ortalaması) : % 38 
Bulgaristan :  % 37 Macaristan     :  % 25 Çek Cumhuriyeti  : % 19 
Polonya      :  % 28 Romanya      :  % 34 Rusya Fed.            :  % 46 
Slovenya    :  % 19  Yugoslavya   :  % 29 Azerbaycan           :  % 60 
e) OECD Ülkeleri (21 ülke 1999/2000) : % 16,8 (2002/03) : % 16.4 

En Düşükler: 
Đsviçre         : % 8.6 ABD             :  % 8.7 Avusturya              : % 9.8 

Ortadakiler : 
Japonya      : % 11.2 Yeni Zelanda :  % 12.8 Hollanda               :  % 13.1 
Đngiltere      : % 12.7 Avustralya    :  % 14.3 Kanada/Almanya :  % 16 
Danimarka : % 18-19 Finlandiya % 18-19 Đsveç/Norveç        :  % 18-19 
En Üsttekiler: 
Belçika       : % 22.2 Đspanya         :  % 22.7   Đtalya                     :  % 27 
Yunanistan : % 28.7 Portekiz         : % 22.7     

 

Tablo 2.2’den elde edilen verilere göre gelişmekte olan ülkelerde kayıtdışı 

ekonomi, gelişmiş ülkelerin aksine yoğun olarak vergi kayıp ve kaçaklarından değil 

daha ziyade, cinayet, kumar, uyuşturucu ve seks ticareti gibi yasadışı suç ekonomisi 
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faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin,  Bolivya, kayıtdışı ekonominin hangi 

boyutlara ulaşabileceği ve kayıtlı ekonomiyi ne şekilde etkisi altına alabileceği 

hususunda ilginç bir durum sergilemektedir.  Öyle ki Bolivya ekonomisinin “uyuşturucu 

ekonomisi” olarak adlandırılabilmesi bile mümkün hale gelmiştir. Jımenez tarafından 

yapılan bir çalışmada bu ülkede 1985 yılında 2,5 milyar dolarlık kokainin üretilerek yurt 

dışına satıldığı ifade edilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde ise kayıtdışı ekonomi daha ziyade yüksek vergi yükü ve diğer 

zorlayıcı kamusal düzenlemelerden (yüksek sosyal güvenlik ödemeleri vb.) dolayı 

meydana gelmektedir. Örneğin, Đtalya ve Belçika’da, kişi başına ödenen satış ve gelir 

vergileri ile sosyal güvenlik ödemleri toplamı, kişisel kazançların yaklaşık %70’i gibi 

çok yüksek bir meblağa ulaşmaktadır. Oysaki Amerika Birleşik Devletlerinde bütün bu 

ödemeler toplamı kişisel kazançların %41’i kadardır. Bu yüksek oranlar gelişmiş 

ülkelerde kayıtdışı ekonomiyi teşvik eden unsurların başında gelmektedir. 

 

2.6. KAYIT DI ŞI EKONOM ĐNĐN ETK ĐLERĐ 

Literatüre göre kayıt dışı ekonominin etkileri bahsinde olumlu ve olumsuz etkileri 

üzerinde durulurken,  olumsuz etkilerin ağırlığı gün geçtikçe daha fazla artış 

göstermektedir. Kayıt dışı ekonominin olumsuz etkilerinin birden çok alanda olduğu 

söylenebilir. Bunların içerisinde öncelikle   ekonomi üzerindeki, rekabet üzerindeki ve 

sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkileri söylenebilir.  

 

2.6.1.Kayıt dışı ekonominin olumlu etkileri 

Kaçakçılığın olduğu durumda GSMH seviyesinin daha yüksek olması başlıca iki 

sebebe dayandırılmıştır. Bunlardan ilki, kaçakçılığın olduğu durumda ücret 

ödemelerinden vergi kesilmeyeceği için emek talebinin emek fiyatına esnekliğinin 

yüksek olduğu varsayımı altında, emek talebinin artacağıdır yani kayıt dışı ekonomi 

istihdamı artıracaktır.  Çünkü, işverenler daha düşük işçilik maliyetleriyle 

karşılaşacaklar işçilerin ise reel ücretleri artacaktır. Đkincisi ve daha da önemli olanı ise, 

GSMH’ nin kendi başına tüketim düzeyinden etkileneceği ve tüketimin artmasıyla 

çarpanın etkisiyle GSMH seviyesinin yükseleceğidir. Vergi kaçakçılığı vergiye tabi 

geliri azaltmak suretiyle fiili vergi oranında düşüş yaratır. Bu düşüş vergi kaçıranların 

kullanılabilir gelirini artırır. Bu durumda ekonomide kullanılmayan yani atıl kapasite 
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varsa marjinal tüketim eğilimine de bağlı olarak tüketim mallarına talep artacak, 

dolayısıyla yatırım mallarına olan talep seviyesi yükselecek ve sonuçta yatırımların 

artmasıyla milli gelir seviyesi yükselecektir. 

Kişi ve kurumlar, vergiyi oto-finansman yöntemi olarak kullanarak büyümelerini 

sürdürebilmektedirler. Ekonomik büyümenin öncelikli tercih olduğu bir ülkede; eğer 

alınan vergilerle devlet tarafından gerçekleştirilen büyüme oranı, bu vergiler kişilerin 

elinde kalsaydı sağlanacak büyümeden daha düşük ise, kayıt dışı çalışmanın olumlu 

sonuçlar yarattığı ileri sürülebilir. Aynı zamanda, kayıt dışı çalışan ekonomik birimlerin 

kayıtlı ekonomik birimler karşısındaki rekabet avantajı ve hareket yeteneği dikkate 

alınırsa ekonomik büyümenin ivmesi iyice artacaktır. Kayıt dışının yararları arasında 

sayılan bir diğer özellikte kayıt dışılığın toplumda sosyal patlamaları engelleyeceği 

yolundaki görüştür bu görüşe göre mükellefler ağır bir vergi yükü altında 

ezilmektedirler, dolayısıyla hayatiyetlerinin devamı açısından vergi kaçırmak zorunda 

kalmaktadırlar böyle bir durumda devletin vergi gelirlerinde azalma olmakta fakat 

sosyal patlamalar da engellenmektedir ve buna ilave olarak ta ekonomiye canlılık 

getirmekte resesyon ve depresyon görülmemektedir. 

 

2.6.2. Kayıt dışı ekonominin olumsuz etkileri 

Kayıt dışı ekonominin bir çok olumsuz etkisi vardır. Bunlardan ilki olarak 

ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedebiliriz; Kayıt dışı ekonominin 

büyümesi kayıtlı ekonominin küçülmesi demektir. Kayıtlı ekonominin küçülmesi de 

devletin vergi gelirlerinin azalması anlamına gelir. Vergi gelirleri azalan devletin iki 

seçeneği vardır; bunlardan ilki borçlanmadır. Borçlanma sonucunda özel sektörün 

verimli yatırımların kendisine çeken devlet crowding-out etkisiyle özel sektörün 

yatırımlarını azaltır. Ayrıca borçlanma sonucu tahvilleri değerinin artmasıyla piyasada 

faiz oranları artar ve bu mekanizmanın sonucunda enflasyon oranının artışıyla ülke bir 

çok sorunla karşı karşıya gelir açıkları diğer bir kapatma yolu olan para basma 

politikasında da sonuç anlatılandan farklı olmayacaktır. Bankalar da topladıkları 

mevduatı, reel üretime yönelen yatırımcılara aktaramazlar. Çünkü reel yatırımların 

karlılık oranının, devletin verdiği faiz oranını yakalaması zordur. Diğer taraftan devlete 

kredi vermek bankalar içinde çok az bir risk taşımaktadır. Bu durumda daha riskli olan 

özel girişimcilere kredi verilmemesi doğaldır. Bu süreç devam ettikçe, daha önceleri 
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reel üretime katkıda bulunan sermaye sahipleri, ellindeki sermayeyi üretimden çekerek 

mali piyasalara, dolayısıyla devlete aktarırlar. Ellerinde fon bulunanlar devlete 

verdikleri borcu faiziyle birlikte geri aldıkça daha fazla fon sahibi olurlar. Aynı 

zamanda da devletin fona olan ihtiyacı hızla artar. Đç borç stoku hızla büyür. Böylesi bir 

iç borç sarmalının yaşandığı ekonomilerde elde edilen faiz gelirleri üzerinden vergi 

almak da son derece zordur. Kayıt dışı ekonomi, istatistiki verilerin sağlıksız olmasına 

yol açar ve bu durumda alınacak ekonomik önlemlerin dozunun ayarlanamamasına 

sebebiyet verir. Sorunların teşhis ve tedavisinde sağlıklı kararlar verilemez. 

Kayıt dışı ekonominin ekonomik manada sebep olduğu diğer önemli bir sorunda 

rekabet ile ilgilidir. Kayıt dışı ekonomi kapsamında faaliyet gösteren birimler 

diğerlerine oranla daha az veya hiç vergi vermedikleri için rekabet üstünlüğüne sahip 

olmaktalar ve işlerini büyütme imkanını bulmaktadırlar. Bu durum, rekabet eşitsizliğini 

doğurmaktadır. Daha da önemlisi vergilerini tam ödeyen mükellefler de rekabet 

edebilmek için diğerlerini takip etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da kayıt dışılığı gün 

geçtikçe artırmaktadır.Kayıt dışı ekonominin genişlemesiyle sigortasız çalışanların 

sayısı da hızla artış göstermekte böylece sosyal güvenlik sistemin gelişimi durmaktadır. 

 

2.6.3. Kayıtdışı faaliyetlerin, kayıtlı ekonomi üzerindeki etkileri 

Kayıt dışı ekonomik işlemlerle elde edilen fonlar bankacılık sistemi kanalı ve 

menkul kıymetler borsası yardımıyla kayıtlı ekonomiye kaynak sağlamaktadır. Kayıtdışı 

ekonomik faaliyette bulunanlar, bu faaliyetleri sonucu elde ettikleri gelirlerle mal ve 

hizmet satın alırlar ve bu şekilde ödedikleri dolaylı vergilerle kayıtlı ekonomiye de katkı 

sağlamış olurlar. Kayıt dışı ekonomi, kayıtlı ekonominin müşterisidir.24 

Kayıt dışı ekonominin olumlu etkilerinden bahsedenlerden bir kısmı, kayıtlı 

ekonomi ile kayıt dışı ekonomi arasında birebir ters orantı söz konusu  olmadığını 

dolayısıyla kayıt dışı ekonomide meydana gelen  artışın kayıtlı ekonominin hacmini 

daralttığı şeklinde bir yorum yapılmasının doğru olmayacağını ifade etmişlerdir.Bu 

yaklaşım, kayıtlı ekonomi ile kayıt dışı ekonomi, tam kapasite ile çalışıp aynı 

sektörlerde bulunursa ve birbirlerine birebir olarak rakip olurlarsa geçerli olur. Ancak 

gerçek hayatta kayıtlı ekonomi ile kayıt dışı ekonomi genelde farklı sektörlerde 

                                                 

24 Osman, ALTUĞ,  Kayıtdışı Ekonomi, Türkmen Kitabevi, Đstanbul, 1999, s,486 



39 

 

bulunurlar ve tam kapasite ile çalışılması da neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla kayıt 

dışı ekonomi ile kayıtlı ekonomi arasında bir ikame ilişkisi olsa da, kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerdeki bir birimlik değişiklik kayıtlı ekonomide aynı oranda bir değişiklik 

oluşturmaz.25 

 

2.6.4. Kayıtdışı ekonominin kayıtlı hale gelmesi nasıl sağlanabilir 

Toplumda yaşayan bireylere servetlerindeki artışın kaynağının sorulması gerekir, 

basit usul kaldırılmalı ya da kapsamı daraltılmalı, vergi oranları düşürülmeli ve asgari 

geçim indirimi sistemi getirilmeli, muhasebe belgelerinin kullanımı yaygınlaştırılmalı, 

ticari işlemlerin kayıt altına alınması sağlanmalıdır, sosyal güvenlik  prim oranları 

düşürülmeli, asgari ücret ile SSK primine esas kazancın alt sınırının aynı olması 

sağlanmalıdır. Defter tutma sistemleri konusunda mükellefler bilgilendirilmeli, 

muhasebe ve vergi konularında toplum bilgi sahibi olmalıdır, vergi sistemi basit ve 

anlaşılır hale getirilmeli,  Türk Vergi Sistemi yeniden yapılandırılmalıdır,  vergi 

idaresinde denetim etkinliği artırılmalı, vergi denetim elemanları sayı ve nitelik 

bakımından yeterli hale getirilmelidir,  gelir idaresi yeniden yapılandırılmalı, vergi 

dairesi ve mükellef  ilişkileri  güçlendirilmeli,  nakit para kullanımı yerine tüketicileri  

kredi kartı ile harcama yapmaya zorlayan  düzenlemeler getirilmelidir. Ekonomide 

girişimcilerin  hukuki durumlarını şirketleşmeye yönlendirecek uygulamalar getirilmeli, 

tarım sektörünün belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı, kira gelirini 

bildirmeyen ya da eksik bildirenlere yönelik düzenlemeler getirilmeli, iyi niyetli 

mükellefleri korumaya yönelik tedbirler alınmalı, vergi kayıp ve kaçağını önleyecek 

düzenlemeler yapılmalı, vergi tarifesinde artan oranlı tarife yerine düz oranlı tarife 

uygulanmalıdır. Toplumda vergi bilincinin yerleştirilmesi için çalışmalar yapılmalı, ilk 

ve orta öğrenime vergi ile ilgili dersler konulmalı, sık sık vergi afları çıkarılmamalıdır.

                                                 

25 http://www.kayitdisiekonomi.com/files/2010y/6.pdf 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

  MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZER ĐNDE BĐR UYGULAMA 

3.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU,  ÖNEM Đ VE AMACI 

Bu araştırmanın amacı, son yıllarda Ülkemizde ve Dünya’da önemli bir sorun 

haline gelen bütün ekonomik çevreler tarafından ortadan kaldırılması konusunda görüş 

birliğine varılan kayıtdışı ekonominin önlenmesinde Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci  Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin önemi ve mesleği 

icra eden muhasebe meslek mensuplarına düşen görevlerle ilgili konuların neler olduğu 

hususlarının araştırılmasıdır. Araştırma muhasebe meslek mensuplarının kayıtdışı 

ekonomiye bakış açılarını da yansıtmaktadır.Araştırma Van Đli SMMMO’na bağlı 

muhasebe meslek mensubu olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavirler  üzerinde gerçekleştirilmi ştir. 

Kayıtdışı ekonominin önlenmesi veya minimize edilmesi  ülke kalkınması 

açısından önemlidir.Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı tarafından hazırlanan, 

Kayıtdışı Đstihdamla Mücadele(KADĐM) Projesi`yle ilgili genelgede Türkiye`de 

kayıtdışı ekonominin GSMH`nin yüzde 50`sinden fazla olduğu belirtilmiştir. Kamu 

oyundaki genel görüş de aynı yöndedir.26Basında yer alan diğer bir bilgiye göre 

Türkiye`de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü konusunda, kayıt dışılığın tanımı gereği 

üzerinde uzlaşılan ortak bir rakam bulunmuyor. Kayıt dışı ekonomiyi ölçmeye yönelik 

çalışmalarda ortaya konan rakam da yüzde 23 ile yüzde 66,2 arasında değişiyor. Maliye 

Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunun araştırmalarında da bu rakam yüzde 26,12 ile 

yüzde 37,26 arasında seyrediyor. OECD verilerinde ise Türkiye`nin kayıt dışılık oranı 

yüzde 32,1 olarak ifade ediliyor.27  

Ülkemizde uzun yıllar sorun olarak var olan kayıtdışı ekonomi üzerinde son yirmi 

yılda önemle durulmaya başlanmış, özellikle son on yılda kayıtdışı ekonominin  

önlenmesi ve  vergi kayıp ve kaçaklarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar 

gelişen teknolojide kullanılarak hız kazanmıştır. Bu süreçte muhasebe mesleğinde  de 

gelişmeler kaydedilmiş, önemli değişiklikler olmuştur.Bu araştırmada vergi 

mevzuatında ve muhasebe meslek mevzuatında yapılan değişikliklerin kayıtdışı 

                                                 

26 www.haber7.com (26.06.2010) 
27 www.zaman.com.tr (22.05.2010) 
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ekonominin önlenmesinde ne gibi etkilerinin olduğu, yapılan yasal değişikliklerin 

yeterli olup olmadığı hususlarının da araştırılması amaçlanmıştır.   

 

3.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEM Đ 

Bu bölümde araştırma ile ilgili yapılan hazırlık çalışmaları, araştırmanın evreni ve 

örneklemi, kapsamı, kısıtları, anketin hazırlanması, anketin uygulanması ve verilerin 

toplanması, kullanılan istatistiki yöntemler üzerinde durulmuştur.   

 

3.2.1. Araştırmanın kapsamı, evreni, örneklemi ve sınırları 

Araştırma Van Đli bölgesinde bulunan Van Đli  Serbest Muhasebeci Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Bölge odasına kayıtlı bulunan  muhasebe meslek 

mensuplarını kapsamaktadır. 

Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Bölge Odası TÜRMOB’a bağlı bir 

bölge odasıdır. Odanın üyeleri Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerden oluşmaktadır. Van SMMMO Ağrı, Hakkari ve Van ilinde odaya kayıtlı 

olarak  faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarından oluşmaktadır.Ağrı ilinde 45, 

Hakkari ilinde 18 ve Van ilinde 177 kayıtlı muhasebe meslek mensubu bulunmaktadır. 

Bu araştırmanın evreni Van SMMMO üyeleri olup toplam 240 muhasebe meslek 

mensubunu kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemini ise odaya bağlı Van ili muhasebe 

meslek mensuplarından oluşmaktadır.Van ilinde Van SMMMO  bağlı kayıtlı üye sayısı 

177’dir.Bu üyelerin 45 tanesi odaya kayıtlı olmasına rağmen farklı nedenlerden dolayı 

faal olarak çalışmamaktadır.(3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre SMMMO kayıtlı olan muhasebe meslek 

mensuplarının çalışma zorunlulukları yoktur.Faaliyette bulunabilmek için mesleki 

belgelerinin yanında ilgili odadan  çalışma ruhsatı almış olmaları gerekmektedir.) 

Muhasebe meslek mensuplarının 7 tanesi anket formunu doldurmak istememişlerdir. 8 

adet muhasebe meslek mensubuna ulaşılamamış, 9 adet meslek mensubu ise faal olarak 

çalıştıkları halde iş yerlerinde bulunamamıştır.   

Araştırma anket çalışmasının muhasebe meslek mensuplarının işyerlerinin tek tek 

ziyaret edilerek yüz yüze görüşme metodu kullanılarak muhasebe meslek mensuplarına 

uygulanması şeklinde gerçekleştirilmi ştir. Muhasebe meslek mensubu olan Serbest 

Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anket formlarını bizzat kendileri 
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doldurmuşlardır.Anket çalışmasına katılan muhasebe meslek mensuplarının  45 tanesi 

Serbest Muhasebeci 61 tanesi de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir.Ayrıca Van 

ilinde Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası’na bağlı olarak çalışan 2 adet Yeminli 

Mali Müşavir bulunmaktadır.Anket formu ilgili Yeminli Mali Müşavirler tarafından da 

doldurulmuştur. 

Anketin uygulanması sırasında karşılaşılan, bazı muhasebe meslek mensuplarının 

aktif olarak çalışmıyor olması, bazı muhasebe meslek mensuplarına ulaşılamamış 

olması, muhasebe meslek mensuplarının iş yerlerinde bulunamaması ve aktif olarak 

çalışan meslek mensuplarının bir kısmının anket çalışmasına katılmak istememeleri gibi 

güçlükler araştırmanın sınırlandırılmasına sebep olmuştur. 

Sonuç olarak; araştırma ile ilgili anket çalışması Van SMMMO kayıtlı  üyesi 45 

adet Serbest Muhasebeci ve 61 adet Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Ankara 

Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olup Van ilinde faaliyet gösteren 2 adet 

Yeminli Mali Müşavir olmak üzere toplam 108 adet muhasebe meslek mensubuna  

uygulanmıştır.Van SMMMO’nda kayıtlı üye sayısı ise 240 dır.Buna göre araştırmanın 

evreni 240 adet muhasebe meslek mensubu, araştırmanın örneklemi ise 108 muhasebe 

meslek mensubu olmaktadır. 

 

3.2.2. Veri toplama tekniği ve aracı 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket, 

herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve 

kapsamlı soru dizisi şeklinde tanımlanabilir.28 Anket tekniği, değişik niteliklerde basılı 

formlar kullanılarak bilgi toplama yöntemidir.29Anket çalışması muhasebe meslek 

mensuplarına yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Araştırma 

konusunun  belirlenmesi, araştırma tekniği olarak seçilen anketin hazırlanması, 

araştırma ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması hususunda daha önce yayınlanmış 

bulunan araştırmalardan, bilimsel makalelerden, kitaplardan ve internet ortamında 

bulunan konu ile ilgili web sitelerinde bulunan bilgilerden yararlanılmıştır.Anket 

                                                 

28http://sozluk.bilgiportal.com/nedir/anket (26.06.2010) 
29http://www.donusumkonagi.net/makale.asp?id=5811&baslik=veri_toplama_teknikleri (26.06.2010) 
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hazırlanırken araştırmanın asıl konusu olan Kayıtdışı ekonominin önlenmesinde 

muhasebe meslek mensuplarına düşen görevlerle ilgili bulgulara ulaşabilmek için 

“Muhasebe Meslek Elemanlarının,  Kayıtdışı Ekonomi ve Muhasebe Meslek 

Mensupları  Hakkındaki Görüşleri Anketi” hazırlanmıştır. 

Anket üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümü beş sorudan 

oluşmaktadır.ilk üç soru ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının yaş, cinsiyet, 

eğitim düzeyi gibi demografik özelliklerin belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmakta, 

diğer sorular ise hangi meslek unvanına sahip oldukları ve mesleği kaç yıldır icra 

ettiğine dair bilgilere ulaşmak amacıyla hazırlanan sorulardan oluşmaktadır. 

Anketin ikinci bölümü 3’lü Likert Ölçeğine göre hazırlanmış 30 adet sorudan 

oluşmaktadır.Bu bölümde araştırmadan asıl elde edilmek istenen yararın sağlanabilmesi 

ve araştırmanın amacına ulaşabilmesi için muhasebe meslek mensuplarının kayıtdışı 

ekonomi, vergi kayıp ve kaçakları ile kayıtdışı ekonominin önlenmesinde yapılması 

gerekenler konusunda verilerin elde edilebilmesine yönelik bir çalışma 

yapılmıştır.Anket formunda ankete katılan muhasebe meslek mensuplarına sorulan 

hususla ilgili olarak katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum seçenekleri sunulmuş, bu 

üç seçenekten birini tercih etmeleri istenilmiştir. 

Anketin üçüncü bölümü  ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının kendi 

görüş, düşünce ve tekliflerinin ve ayrıca eklemek istedikleri hususları belirtmeleri için 

hazırlanmıştır. Bu bölümün hazırlanma amacı, araştırmanın amacına ulaşabilmesi 

açısından  ikinci bölümde elde edilen verilen yetersizliklerinin giderilmesi ve muhasebe 

meslek mensuplarının; kayıtdışı ekonominin önlenmesi, vergide adaletin sağlanması, 

vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi gibi ve benzeri hususlarda kendi görüşlerinin 

ortaya konulmasıdır.Bu şekilde araştırma sonucunda anketin uygulanmasında yüz yüze 

görüşme metodu kullanılmış ve sonuç olarak daha sağlıklı veriler elde edilmeye 

çalışılmıştır.      

 

3.2.3. Anketin uygulanması ve verilerin toplanması 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak seçilen anket hazırlandıktan sonra anketin 

uygulanması için muhasebe meslek mensuplarının faaliyette bulunduğu bir bölgenin 

tercih edilmesi gerektiğinden öncelikle anketin uygulanacağı bölge ile ilgili araştırma 

yapılmış ve Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Bölge Odasına kayıtlı meslek 
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mensupları üzerinde anketin uygulanmasına karar verilmiştir. Anket 2010 yılının Mart, 

Nisan ve Mayıs aylarında Van ilinde faaliyette bulunan 108 meslek mensubu üzerinde 

uygulanmıştır.Bu muhasebe meslek mensuplarının 45 tanesi Serbest Muhasebecilik, 61 

tanesi Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik ve 2 tanesi de Yeminli Mali Müşavirlik 

mesleğini icra etmektedir.Anketlerin amacına ulaşması açısından anket uygulanırken  

yüz yüze görüşme metodu kullanılmış, anketler muhasebe meslek mensuplarının 

kendileri tarafından doldurulmuş, ankete katılan muhasebe meslek mensuplarına  

anketin amacının ne olduğu,  bu anket çalışması ile nelerin elde edilmek istenildiği 

sözlü olarak anlatılmış, ankete katılanların kesinlikle isimlerinin açıklanmayacağı ifade 

edilerek bu şekilde anketlerin doğru, güvenilir ve objektif bir şekilde uygulanması 

amaçlanmıştır.Buna rağmen bazı meslek mensupları soruları cevaplarken tereddütlü 

davranmışlar, anket formlarına kendi isimlerini yazmak istememişlerdir. 7 muhasebe 

meslek mensubu ise ankete katılmayı uygun görmemişlerdir. Anket uygulanırken iş 

yoğunluğunun fazla olduğu günlerin  dışında muhasebe meslek mensuplarına 

ulaşılmaya çalışılmış, anketin rahat bir ortamda doldurulması için muhasebe meslek 

mensuplarının söylemleri not edilmeye çalışılmıştır.Muhasebe meslek mensupları ayrıca 

bu tür çalışmaların devamlılığının önemini vurgulamışlardır.  

 

3.2.4. Araştırmada kullanılan istatistiksel yöntemler 

Anket çalışmasının uygulanması neticesinde   elde edilen verilerden ve bilgilerden 

azami ölçüde faydalanabilmek ve verilerin analizini ve yorumunu kolaylaştırmak  için 

istatistiki verilerden yararlanılmıştır.Analiz yöntemi olarak frekans yöntemi kullanılmış, 

frekans tabloları oluşturulmuş ve yüzde hesaplamaları  Microsoft Office Excel 

programından yararlanılarak yapılmıştır. 

 

3.3. ARAŞTIRMANIN MODEL Đ  

Araştırmada betimsel araştırma modeli uygulanmıştır. Betimsel araştırmalarda 

kullanılan yönteme Survey ya da betimleme yöntemi denir. Survey araştırmaları 

olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların “ne” olduğunu 

betimlemeye, açıklamaya çalışır. Bu tür incelemeler mevcut durumları, şartları ve 

özellikleri olduğu gibi ortaya koymaya çalışır. Buna “tarama modeli” de denilmektedir. 

Survey metodu anket, mülakat(görüşme) gözlem ve test teknikleri ile gerçekleştirilir. 
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Özellikle anket ve mülakat tekniklerinin  Survey araştırmalarında önemli bir yeri 

vardır.Anketin amacı, toplanan bilgilerle kalıplar oluşturup, istenilen karşılaştırmaları 

yapmaktır. Birçok durumda temsili bir örneklem seçilir ve bu temsili, 

gruptan alınan veriler tüm gruplar üzerine genelleştirilmeye çalışılır.Temsili olarak 

seçilen örneklemin, tüm grubu temsil etmesi için, temsili grup ile tüm grup arasında 

belirli, benzer karakterlerin olması zorunluluğu vardır.30  

      

3.4. ARAŞTIRMA VER ĐLERĐ VE YORUMLARI 

3.4.1. Demografik özellikler 

  Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının demografik özellikleri 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3.1. Muhasebe meslek mensuplarının demografik özellikleri 

Demografik Özellikler Frekans Oran (%) 

1.Cinsiyet Kadın 5 5 

 Erkek 103 95 

2.Eğitim Düzeyi Lise ve Dengi Okul 20 19 

 Đki Yıllık Yüksekokul 14 13 

 Dört Yıllık Yüksekokul 13 11 

 Fakülte 58 54 

 Yüksek Lisans 3 3 

 Doktora - - 

3.Meslek Unvanı Serbest Muhasebeci 45 42 

 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 61 56 

 Yeminli Mali Müşavir 2 2 

4.Mesleki Deneyim 1-5 Yıl 21 20 

 6-10 Yıl 23 22 

 11-15 Yıl 15 14 

 16-20 Yıl 17 16 

 20 Yıl ve Üzeri 32 28 

   

                                                 

30 http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/viewFile/194/187 (29.06.2010) 
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Araştırmaya kapsamındaki muhasebe meslek mensuplarının demografik 

özellikleri incelendiğinde meslek  üyelerinin cinsiyet dağılımına göre % 5 kadın (5 kişi) 

ve % 95 erkek (103 kişi) olduğu görülmektedir. Muhasebe meslek mensuplarının eğitim 

düzeylerine bakıldığında lise ve dengi okul mezunu % 19 (20 kişi), iki yıllık yüksekokul 

mezunu  % 11 (13 kişi), dört yıllık yüksekokul mezunu % 19 (20 kişi), fakülte mezunu  

% 54 (58 kişi), yüksek lisans mezunu % 3 (3 kişi), olarak gerçekleşmiştir.Ankete 

katılanlardan doktora mezunu meslek mensubu bulunmamaktadır. 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının % 42’si (45 kişi) Serbest 

Muhasebeci, % 56’sı (61 kişi) Serbest muhasebeci Mali Müşavir ve % 2’si (2 kişi) 

Yeminli Mali Müşavir unvanına sahiptir. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki 

deneyimlerine bakıldığında 1-5 yıl arasında mesleki deneyime sahip % 20 (21 kişi), 6-

10 yıl arası mesleki deneyime  sahip  % 22 (23 kişi),  11-15 yıl arası mesleki  deneyime 

sahip % 14 (15 kişi), 16-20 yıl arası mesleki deneyime sahip % 16 (17 kişi), 20 yıl ve 

üzeri mesleki deneyime sahip % 19 (20 kişi), olarak gerçekleşmiştir. 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının meslek unvanları esas 

alınarak demografik özellikleri incelendiğinde ise aşağıdaki veriler elde edilmiştir. 

 

Tablo 3.2. Meslek mensuplarının meslek unvanlarına göre demografik özellikleri 

Demografik Özellikler Serbest Muhasebeci 
Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir 
Yeminli Mali 

Müşavir 
1.Cinsiyet Frekans Oran(%) Frekans Oran(%) Frekans Oran(%) 
Kadın 3 7 2 3 - - 
Erkek 42 93 59 97 2 100 
2.Eğitim Düzeyi Frekans Oran(%) Frekans Oran(%) Frekans Oran(%) 
Lise ve Dengi Okul 17 38 3 5 - - 
Đki Yıllık Yüksekokul 13 29 1 2 - - 
Dört Yıllık Yüksekokul 2 4 10 16 1 50 
Fakülte 13 29 44 72 1 50 
Yüksek Lisans - - 3 5 - - 
Doktora - - - - - - 
4.Mesleki Deneyim Frekans Oran(%) Frekans Oran(%) Frekans Oran(%) 
1-5 Yıl 4 9 17 28 - - 
6-10 Yıl 11 25 12 20 - - 
11-15 Yıl 6 13 9 15 - - 
16-20 Yıl 9 20 8 13 - - 
20 Yıl ve Üzeri 15 33 15 24 2 100 

   

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarından Serbest Muhasebeci 

olanların % 7’si (3 kişi) kadın,  % 93’ü (42 kişi) erkekdir. Serbest Muhasebeci Mali 
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Müşavirlerin % 3’ü (2 kişi) kadın, % 97’si (59 kişi) erkekdir.Yeminli  Mali  

Müşavirlerin  % 100’ü (2 kişi) erkekdir. 

Araştırmaya katılan  muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına  göre 

eğitim düzeylerine bakıldığında Serbest Muhasebeci olanların % 38’i (17 kişi) lise ve 

dengi okul mezunu,  % 29’u (13 kişi) iki yıllık yüksekokul mezunu,  % 4’ü (2 kişi) dört 

yıllık yüksekokul mezunu, % 29’u (13 kişi) fakülte mezunudur. Serbest Muhasebeci 

yüksek lisans ve doktora mezunu bulunmamaktadır.  

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin eğitim düzeyleri incelendiğinde  % 5’i (3 

kişi) lise ve dengi okul mezunu,  % 2’i (1 kişi) iki yıllık yüksekokul mezunu,  % 16’ı 

(10 kişi) dört yıllık yüksekokul mezunu, % 72’i (44 kişi) fakülte mezunu, % 5’i (3 kişi) 

yüksek lisans mezunudur. Doktora mezunu olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

yoktur.Yeminli Mali  Müşavirlerin  eğitim  düzeylerine  bakıldığında  ise  %  50’sinin 

(1 kişi) dört yıllık yüksekokul mezunu, % 50’sinin de (1 kişi) fakülte mezunu olduğu 

görülmektedir. 

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının eğitim düzeyleri incelendiğinde en 

yüksek oran Serbest Muhasebecilerde % 38 (17 kişi) ile lise ve dengi okul mezunu 

olurken Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerde % 72 (44 kişi) ile fakülte 

mezunudur.Yeminli Mali Müşavirlerin  %100’ünün dört yıllık üniversite eğitimi 

aldıkları görülmektedir.  

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının meslek unvanlarına göre 

mesleki deneyimlerine bakıldığında Serbest Muhasebeci olan 1-5 yıl arası mesleki 

deneyime sahip % 9 (4 kişi),  6-10 yıl arası mesleki deneyime sahip   %  25  (11 kişi),  

11-15 yıl arası mesleki deneyime sahip % 13 (6 kişi), 16-20 yıl arası mesleki deneyime 

sahip % 20 (9 kişi), 20 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip % 33 (15 kişi), olduğu 

görülmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan 1-5 yıl arası mesleki deneyime 

sahip % 28 (17 kişi),  6-10 yıl  arası  mesleki  deneyime   sahip   %  20  (12 kişi),  11-15 

yıl arası mesleki  deneyime sahip % 15 (9 kişi), 16-20 yıl arası mesleki deneyime sahip 

% 13 (8 kişi), 20 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip % 24 (15 kişi), olduğu 

görülmektedir. Yeminli Mali Müşavirlerin durumlarına bakıldığında ise % 100’ünün (2 

kişi) 20 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip oldukları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik mesleğini icra edenlerin  mesleki deneyimleri incelendiğinde en yüksek 
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oranın Serbest Muhasebecilerde  % 38 (17 kişi) ile 20 yıl ve üzeri, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlerde ise % 28 (17 kişi) ile 1-5 yıl  olduğu görülmektedir.  

 

3.4.2. Verilerin analizi ve değerlendirilmesi  

Araştırmanın esasını oluşturan  anket çalışmasının ikinci bölümünde araştırmaya 

katılan muhasebe meslek mensuplarına otuz adet soru yöneltilmiştir. Bu sorular 

muhasebe meslek mensuplarının muhasebe mesleği ve kayıtdışı ekonomi hakkındaki 

görüşlerini belirlemeyi hedeflemiştir.Anket  üçlü likert ölçeğine göre hazırlanmış, 

sonuçlarının değerlendirilmesinde yüzde yöntemi kullanılmıştır. 

Tablo 3.3. Muhasebe meslek elemanlarının toplumda saygın ve güvenilir kişiler 

olup olmadığı 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 29 %65 6 %13 10 %22 45 %100 

SMMM 37 %61 9 %15 15 %24 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 68 %63 15 %14 25 %23 108 %100 

 

Yukarıdaki tabloda muhasebe meslek elemanlarının toplumda saygın ve güvenilir 

kişiler olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya katılan muhasebe meslek 

mensuplarının % 63’ü (68 kişi) bu görüşe katıldıklarını ifade etmişler, % 23’ü (25 kişi)  

bu görüşe katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılanların , % 14’ü (15 kişi) 

ise görüş beyan etmemişlerdir. Meslek unvanlarına göre değerlendirme yapıldığında 

Serbest Muhasebecilerin, % 65’i (29 kişi), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin , % 

61’i (37 kişi) ve Yeminli Mali Müşavirlerin tamamı icra ettikleri muhasebe mesleğinin 

toplumda saygın ve güvenilir bir meslek olduğunu düşünmektedirler. 
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Tablo 3.4. Muhasebe meslek mensuplarının yeterli bilgi ve deneyime sahip 

olmamasından dolayı, muhasebe mesleğinin toplumda saygın bir meslek olup olmadığı 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 12 %27 4 %9 28 %64 45 %100 

SMMM 25 %40 9 %15 28 %45 61 %100 

YMM 1 %50   1 %50 2 %100 

Toplam 38 %35 13 %12 57 %53 108 %100 

 

Tablo 3.4’de muhasebe meslek mensuplarına; muhasebe meslek mensuplarının 

yeterli bilgi ve deneyimi ile  toplumdaki saygınlıkları arasındaki ilişki sorulmuş ve 

ankete katılan meslek üyelerinin % 35’i (38 kişi) bu görüşe katılmışlar, % 12’si (13 kişi) 

kararsız kalmışlar, % 53’ü (57 kişi) ise bilgi ve deneyim ile toplumdaki saygınlık 

arasında bir ilişki olduğu görüşüne katılmamışlardır. Meslek unvanlarına göre analiz 

yapıldığında Serbest Muhasebecilerin, % 27’si (12 kişi), Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerin , % 40’ı (25 kişi) ve Yeminli Mali Müşavirlerin % 50’si (1 kişi) yeterli 

bilgi ve deneyim ile toplumdaki saygınlık arasında ili şki olduğunu düşünmektedirler. 

Serbest Muhasebecilerin,  % 64’ü (28 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin  

% 45’i (28 kişi) ve Yeminli Mali Müşavirlerin % 50’si (1 kişi) yeterli bilgi ve deneyim 

ile toplumdaki saygınlık arasında ilişki olduğunu düşünmemektedirler. 

Tablo 3.5. Muhasebe meslek mensuplarının mükelleflerin çıkarı ile kamu çıkarı 

arasında bir tercih yapmak zorunda olup olmadıkları  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 20 %45 5 %11 20 %44 45 %100 

SMMM 32 %52 4 %7 25 %41 61 %100 

YMM     2 %100 2 %100 

Toplam 52 %48 9 %8 47 %44 108 %100 

  

Tablo 3.5.’de muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken 

mükelleflerin çıkarı ile kamu çıkarı arasında tercih yapmak zorunda oldukları görüşüne 

katılıp katılmadıkları araştırılmaya çalışılmış;  meslek mensuplarının % 48’i (52 kişi) bu 

görüşe katıldıklarını ifade etmişler, % 8’i (9 kişi) görüş beyan etmemişler, % 44’ü (47 
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kişi) katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Meslek unvanlarına göre Serbest Muhasebeciler 

% 45 (20 kişi)  oranında bu görüşe katılırken % 44 (20 kişi) oranında bu görüşe 

katılmamışlardır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ise % 52 (32 kişi)  oranında bu 

görüşe katılırken % 41 (25 kişi) oranında bu görüşe katılmamışlardır. Bu duruma göre 

muhasebe meslek mensuplarının mükelleflerin çıkarı ile kamu çıkarı arasında bir tercih 

yapmak zorunda oldukları hususunda kararlı bir tutum sergilemediklerini 

görülmektedir.    

Tablo 3.6. Vergi mükelleflerinin ve işverenlerin muhasebe meslek mensupları 

üzerinde yaptırım güçlerinin etkili olması nedeniyle, muhasebecilerin mesleki 

faaliyetlerini ve sosyal sorumluluklarını tam olarak yerine getirip getirmedikleri 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 14 %31 6 %13 25 %56 45 %100 

SMMM 28 %46 9 %15 24 %39 61 %100 

YMM     2 %100 2 %100 

Toplam 42 %39 15 %14 51 %47 108 %100 

 

Tablo 3.6.’da Vergi mükelleflerinin ve işverenlerin muhasebe meslek mensupları 

üzerinde yaptırım güçlerinin etkili olması nedeniyle, muhasebe meslek mensuplarının 

mesleki faaliyetlerini ve sosyal sorumluluklarını tam olarak yerine getiremedikleri 

görüşüne katılıp katılmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarından  % 39’u (42 kişi) bu 

görüşe katıldıklarını, % 47’si (51 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler, % 14’ü (15 kişi) 

görüş beyan etmemişlerdir. Mesleki unvanlara göre analiz yapıldığında ise Serbest 

Muhasebecilerin % 31’i (14 kişi), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 46’sı (28 

kişi) bu görüşe katıldıklarını ifade etmişlerdir. Serbest Muhasebecilerin % 56’sı (25 

kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin % 39’u (24 kişi), Yeminli Mali 

Müşavirlerin  % 100’ü (2 kişi) bu görüşe katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya 

katılan muhasebe meslek mensuplarının demografik özellikleri dikkate alındığında 

eğitim seviyesi yüksek olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin, Serbest 

Muhasebecilere göre Tablo 4’de ifade edilen görüşü benimsedikleri görülmektedir.  
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Tablo 3.7. Muhasebe meslek mensuplarının meslekte geçerli olan yasal 

düzenlemeler ve etik kurallar çerçevesinde mesleki faaliyette bulunduğu 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 26 %58 4 %9 15 %33 45 %100 

SMMM 32 %53 13 %21 16 %26 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 60 %55 17 %16 31 %29 108 %100 

 

Tablo 3.7.’de araştırmaya katılan meslek üyelerine muhasebe meslek 

mensuplarının  mesleki  faaliyetlerini  yürütürken  yasalara ve etik kurallara göre 

hareket ettikleri  görüşüne katılıp katılmadıkları  belirlenmek istenmiştir. Muhasebe  

meslek mensuplarının % 55’i (60 kişi) katılıyorum, % 16’sı (17 kişi) kararsızım, % 29’u 

(31 kişi) katılmıyorum cevabı vermişlerdir.Yeminli mali müşavirlerin tamamı (2 kişi) 

da bu görüşe katıldıklarını ifade etmişlerdir.Mesleki  unvanlara  göre  analiz  

yapıldığında  Serbest Muhasebecilerin  % 58’i  (26 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali 

Müşavirlerin  % 53’ü (32 kişi) bu görüşe katıldıklarını ifade etmişlerdir.Buna göre 

araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının var olan yasal düzenlemelere ve 

etik kurallara göre mesleki faaliyetlerini yerine getirdiklerini düşündükleri 

görülmektedir. 

Tablo 3.8. Vergi mükellefleri arasında Devlet’e en az verginin ödenmesini  

sağlayan muhasebe meslek mensubu, en iyi muhasebecidir; anlayışının yerleşik olduğu  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 13 %29 4 %9 28 %62 45 %100 

SMMM 18 %29 4 %7 39 %64 61 %100 

YMM 1 %50   1 %50 2 %100 

Toplam 32 %30 8 %7 68 %63 108 %100 

  

Tablo 3.8.’de Muhasebe meslek mensuplarına  Devlet’e en az verginin 

ödenmesini  sağlayan muhasebe meslek mensubu, en iyi muhasebecidir; anlayışının 

yerleşik olduğu görüşüne katılıp katılmadıkları araştırılmış,  meslek üyelerinin % 30’u 

(32 kişi) bu görüşe katıldıklarını, % 7’i (8 kişi) kararsız kaldıklarını, % 63’ü (68 kişi) ise 
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katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Mesleki unvanlarına göre dağılıma bakıldığında ise 

tablodan anlaşılacağı üzere Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

%29 oranında bu görüşe katılmışlar, fakat Serbest Muhasebeciler % 62 oranında, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler % 64 oranında bu görüşe katılmadıklarını ifade 

etmişlerdir.Araştırmaya katılan meslek üyelerinin toplumda yaygın olduğu düşünülen 

Devlet’e en az verginin ödenmesini sağlayan muhasebe üyelerinin en iyi muhasebeci 

olduğu görüşünü benimsemedikleri görülmektedir. 

Tablo 3.9. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken 

kamu yararını gözeterek, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiği  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 33 %73 4 %9 8 %18 45 %100 

SMMM 27 %44 17 %28 17 %28 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 62 %57 21 %20 25 %23 108 %100 

  

Tablo 3.9.’da muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken 

kamu yararını gözeterek, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiği görüşüne katılıp 

katılmadıkları sorulmuş; ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının % 57’si (62 

kişi)  bu görüşe katıldıklarını, % 23’ü (25 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler, % 20’si 

(21 kişi) ise kararsız kaldıklarını ifade etmişlerdir. Muhasebe meslek mensuplarının 

mesleki faaliyetlerini  icra ederken kamu yararını gözettiklerini düşünen meslek 

üyelerinin oranı Serbest Muhasebeci olanlarda % 73 (33 kişi) ile Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlere göre daha yüksektir.Yeminli Mali Müşavirlerin tamamı da (2 kişi) bu 

görüşe katıldıklarını beyan etmişlerdir.  
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Tablo 3.10. Türkiye’de muhasebe mesleğinin yasal statüye kavuşması, mesleğin 

örgütlü bir meslek haline gelmesi ve meslek ahlakının somut kurallar haline getirilmiş 

olmasının, mesleğin saygınlığını artırdığı, ekonominin kayıt altına alınmasını sağladığı  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 38 %84 3 %7 4 %9 45 %100 

SMMM 48 %79 12 %20 1 %1 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 88 %81 15 %14 5 %5 108 %100 

 

Tablo 3.10.’da Türkiye’de muhasebe mesleğinin yasal statüye kavuşturulması, 

muhasebe mesleğin örgütlü bir meslek haline gelmesi ve meslek etiğinin somut kurallar 

haline getirilmiş olmasının, mesleğin saygınlığını artırdığı ve ekonominin kayıt altına 

alınmasını   sağladığı   hususu   meslek  üyelerine  sorulmuş;  Serbest Muhasebecilerin 

% 84’ü (38 kişi), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 79’u (48 kişi), Yeminli Mali 

Müşavirlerin % 100’ü (2 kişi) bu görüşe katıldıklarını ifade etmişlerdir. Bu görüşe 

katılmayanların oranı Serbest Muhasebecilerde % 9 (4 kişi), Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerde % 1 (1 kişi) olarak gerçekleşmiştir. Buda göstermektedir ki ülkemizde son 

yıllarda muhasebe ve vergi ile ilgili uygulamalarda teknoloji kullanımının 

yaygınlaştırılmasının, internet ortamından azami derecede yararlanılmasının, vergi 

yasalarında ve muhasebe meslek mevzuatında yapılan yeni yasal düzenlemelerin 

kayıtdışı ekonominin önlenmesinde etkili olduğunun    muhasebe meslek mensupları 

tarafından önemli görüldüğü anlaşılmaktadır.      

Tablo 3.11. Muhasebe meslek mensuplarının yakın arkadaşlık içinde oldukları 

mükelleflerinin yasalara aykırı uygulamaları karşısında sessiz kalmaları, mesleğe olan 

güveni azalttığı ve aynı zamanda vergi kayıp ve kaçaklarına neden olduğu 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 18 %40 2 %4 25 %56 45 %100 

SMMM 27 %44 11 %18 23 %38 61 %100 

YMM 1 %50   1 %50 2 %100 

Toplam 46 %43 13 %12 49 %45 108 %100 
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Tablo  3.11.’de muhasebe meslek mensuplarının yakın arkadaşlık içinde oldukları 

mükelleflerinin yasalara aykırı uygulamaları karşısında sessiz kalmalarının, muhasebe 

mesleğine olan güveni azalttığı ve aynı zamanda vergi kayıp ve kaçaklarına neden 

olduğu görüşüne katılıp katılmadıkları belirlenmek istenilmiştir. 

Araştırmaya katılan meslek mensuplarından % 43’ü (46 kişi) bu görüşe 

katıldıklarını, % 45’i (49 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler, % 12’si (15 kişi) görüş 

beyan etmemişlerdir. Mesleki unvanlara göre analiz yapıldığında ise Serbest 

Muhasebecilerin % 40’ı (18 kişi), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 44’ü (27 

kişi),  Yeminli  Mali  Müşavirlerin % 50’si (1 kişi) bu görüşe katıldıklarını ifade 

etmişlerdir. Serbest Muhasebecilerin % 56’sı (25 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  

Müşavirlerin % 38’i (23 kişi), Yeminli Mali Müşavirlerin  % 50’si (1 kişi) bu görüşe 

katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Tablodan çıkan sonuca göre muhasebe meslek 

mensuplarının bu görüşle ilgili olarak muhasebe meslek mensuplarının fikir birliği 

içinde olduğu söylenemez. 

Tablo 3.12. Mesleki faaliyetlerin yasal düzenlemeler çerçevesinde 

yürütülmesinde muhasebe meslek  çalışanlarının  kişisel ve ahlaki özelliklerinin, 

mesleki bilgi ve deneyimden daha önemli olduğu  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 24 %53 9 %20 12 %27 45 %100 

SMMM 31 %51 15 %24 15 %25 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 57 %53 24 %22 27 %25 108 %100 

 

Tablo 3.12.’de mesleki faaliyetlerin yasal düzenlemeler çerçevesinde 

yürütülmesinde muhasebe meslek çalışanlarının  kişisel ve ahlaki özelliklerinin, mesleki 

bilgi ve deneyimden daha önemli olduğu hususunda muhasebe meslek mensuplarının 

düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Muhasebe meslek üyelerinin  % 53’ü (57 kişi)  

katıldıklarını, % 25’i (27 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler, % 22’si (24 kişi) kararsız 

kaldıklarını ifade etmişlerdir.Mesleki unvanlara göre değerlendirme yapıldığında ise 

Serbest Muhasebecilerin  % 53’ü (24 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin  % 

51’i (31 kişi),  Yeminli  Mali  Müşavirlerin % 100’ü (2 kişi) bu görüşe katıldıklarını 
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ifade etmişlerdir. Serbest Muhasebecilerin % 27’si (12 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  

Müşavirlerin % 25’i (15 kişi),  bu görüşe katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuca 

göre muhasebe meslek mensupları, muhasebe mesleğini icra ederken, meslek 

mensuplarının mesleki bilgi ve deneyimlerinin yanında kişisel ve ahlaki özelliklere  

sahip olmasının gerekli ve önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 3.13. Mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde muhasebe meslek 

mensuplarının mesleki sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirdiği  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 19 %42 6 %13 20 %45 45 %100 

SMMM 23 %38 20 %33 18 %29 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 44 %41 26 %24 38 %35 108 %100 

 

Tablo 3.13.’de muhasebe meslek üyelerine mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde 

muhasebe meslek mensuplarının mesleki sorumluluklarını tam anlamıyla yerine 

getirdiği görüşüne katılıp katılmadıkları incelenmek istenilmiş; araştırmaya katılan 

muhasebe meslek mensuplarından % 41’i (44 kişi) bu görüşe katıldıklarını, % 35’i (38 

kişi) katılmadıklarını ifade etmişler, % 24’ü (26 kişi) görüş beyan etmemişlerdir. 

Mesleki unvanlara göre analiz yapıldığında ise Serbest Muhasebecilerin % 42’si (19 

kişi), Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlerin % 38’i (23 kişi), Yeminli Mali 

Müşavirlerin  % 100’ü (2 kişi)  bu görüşe  katıldıklarını ifade etmişlerdir. Serbest  

Muhasebecilerin   % 45’i (20 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin % 29’u 

(18 kişi), katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu bulguların da işaret ettiği gibi muhasebe 

meslek mensupları mesleki faaliyetlerini yerine getirirken tam olarak mesleki 

sorumluluklarını yerine getirmediklerini düşünmektedirler.Anketi cevaplayan muhasebe 

meslek mensuplarının  % 24 (26 kişi) oranında yüksek sayılabilecek bir yüzde ile 

kararsız kalmaları bu görüşü desteklemektedir. 
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Tablo 3.14. Kayıtdışı ekonominin varlığının ülke kalkınmasına katkısı  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 8 %18 4 %9 33 %73 45 %100 

SMMM 12 %20 4 %6 45 %74 61 %100 

YMM     2 %100 2 %100 

Toplam 20 %19 8 %7 80 %74 108 %100 

        

Tablo 3.14.’de muhasebe meslek mensupların kayıtdışı ekonominin  ülke 

kalkınmasına katkı sağladığı konusunda düşüncelerinin ne olduğu belirlenmek  

istenilmiştir.  

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının  % 19’u  (20 kişi)  bu görüşe   

katıldıklarını,  % 74’ü (80 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler,  % 14’ü (15 kişi) ise 

kararsız kalmışlardır. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına göre analiz 

yapıldığında meslek mensupları arasında yine birbirine çok yaklaşık değerler bulunmuş,  

Serbest Muhasebecilerin % 18’i (8 kişi), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 20’si 

(12 kişi) bu görüşe katıldıklarını beyan ederken, Serbest Muhasebecilerin % 73’ü (33 

kişi),  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 74’ü (45 kişi), Yeminli Mali 

Müşavirlerin  % 100’ü (2 kişi) bu görüşe katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla 

muhasebe meslek mensuplarının kayıtdışı ekonominin varlığının ülke kalkınmasına 

katkı sağladığı görüşüne katılmadıkları söylenebilir. 

Tablo 3.15. Türkiye’de kayıtdışı ekonominin vergi kayıp ve kaçağına neden 

olduğu  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 37 %82 2 %5 6 %13 45 %100 

SMMM 52 %85 4 %7 5 %8 61 %100 

YMM 1 %50   1 %50 2 %100 

Toplam 90 %83 6 %6 12 %11 108 %100 

 

Tablo 3.15’de Türkiye’de kayıtdışı ekonominin vergi kayıp ve kaçağına neden 

olduğu görüşü meslek üyelerine sorulmuş ve bu konudaki görüşleri belirlenmek 
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istenmiştir. Ankete cevap veren meslek üyelerinin % 83’ü (90 kişi) katılıyorum, % 6’sı 

(6 kişi) kararsızım, % 11’i (12 kişi) katılmıyorum cevabını vermişlerdir. 

Mesleki unvanlara göre analiz yapıldığında Yeminli Mali Müşavirler dışında 

diğer meslek mensupları birbirlerine yaklaşık oranlarda görüş beyan etmişlerdir. Serbest  

Muhasebecilerin % 82’si (37 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin  % 85’i 

(52 kişi) bu görüşe katıldıklarını, Serbest Muhasebecilerin % 13’ü (6 kişi),  Serbest  

Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin % 8’i (5 kişi),  bu görüşe katılmadıklarını ifade 

etmişlerdir. Buna göre muhasebe meslek mensupları kayıtdışı ekonominin varlığının 

vergi kayıp ve kaçağına neden olduğu görüşüne kesinlikle katıldıkları anlaşılmaktadır. 

       Tablo 3.16. Türkiye’de vergi kayıp ve kaçağının sadece özel sektörden 

kaynaklandığı  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 8 %18 4 %9 33 %73 45 %100 

SMMM 10 %17 10 %16 41 %67 61 %100 

YMM     2 %100 2 %100 

Toplam 18 %17 14 %13 76 %70 108 %100 

 

Tablo 3.16.’da Türkiye’de vergi kayıp ve kaçağının sadece özel sektörden 

kaynaklandığı görüşü araştırılmak istenmiştir. 

 Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının % 17’si (18 kişi) bu görüşe 

katıldıklarını, % 70’i (76 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler, % 13’ü (14 kişi) görüş 

beyan etmemişlerdir. Mesleki unvanlara göre değerlendirme yapıldığında ise Serbest 

Muhasebecilerin % 18’i (8 kişi), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 17’si (10 

kişi) bu görüşe katıldıklarını ifade etmişlerdir. Serbest Muhasebecilerin % 73’ü (33 

kişi),  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 67’si (41 kişi), Yeminli Mali 

Müşavirlerin  % 100’ü (2 kişi) bu görüşe katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 3.17. Türkiye’de vergi kayıp ve kaçağının kayıtdışı ekonomi kadar kayıtlı 

ekonomiden de kaynaklandığı 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 30 %67 5 %11 10 %22 45 %100 

SMMM 40 %66 10 %16 11 %18 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 72 %67 15 %14 21 %19 108 %100 

 

Tablo 3.17.’de Türkiye’de vergi kayıp ve kaçağının kayıtdışı ekonomi kadar 

kayıtlı ekonomiden de kaynaklandığı görüşü hakkında muhasebe meslek mensuplarının 

düşünceleri belirlenmek istenilmiştir.  

Araştırmaya katılan meslek mensuplarından % 67’i (72 kişi) bu görüşe 

katıldıklarını, % 19’u (21 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler, % 14’ü (15 kişi) görüş 

belirtmemişlerdir.Meslek üyelerinin mesleki unvanlarına göre değerlendirme 

yapıldığında ise Serbest Muhasebecilerin % 67’si (30 kişi), Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerin % 66’sı (40 kişi), Yeminli Mali Müşavirlerin  % 100’ü (2 kişi)  bu görüşe 

katıldıklarını ifade etmişlerdir. Serbest Muhasebecilerin % 22’si (10 kişi),  Serbest  

Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin % 18’i (11 kişi), bu görüşe katılmadıklarını ifade 

etmişlerdir. Elde edilen verilere bakıldığında muhasebe meslek mensupları kayıtlı  vergi 

mükelleflerinin ticari faaliyetlerini tamamen kayıt altına almadıklarından dolayı 

kayıtdışı ekonomiye neden oldukları görüşünde oldukları görülmektedir.   

Tablo 3.18. Türk vergi sisteminde sık sık yapılan değişikliklerin vergi gelirlerinin 

azalmasına yol açtığı  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 25 %55 4 %9 16 %36 45 %100 

SMMM 36 %59 7 %11 18 %30 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 63 %58 11 %10 34 %32 108 %100 
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Tablo 3.18.’de muhasebe meslek mensuplarının Türk Vergi Sisteminde sık sık 

yapılan değişikliklerin vergi gelirlerinin azalmasına yol açtığı görüşüne katılıp 

katılmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmaya katılan meslek mensuplarından % 58’i (63 kişi) bu görüşe 

katıldıklarını, % 32’si (34 kişi) katılmadıklarını belirtmişlerdir. Kararsızların oranı ise  

% 10 (11 kişi) dur.Mesleki unvanlara göre analiz yapıldığında ise Serbest 

Muhasebecilerin % 55’i (25 kişi), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 59’u (36 

kişi), Yeminli Mali Müşavirlerin  % 100’ü (2 kişi)  katılıyorum yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Serbest Muhasebecilerin % 36’sı (16 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  

Müşavirlerin % 30’u (18 kişi), bu görüşe katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 3.19. Vergi kanunlarındaki istisna ve muafiyetlerin kayıtdışı ekonomiyi artırdığı   

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 16 %36 2 %4 27 %60 45 %100 

SMMM 13 %21 9 %15 39 %64 61 %100 

YMM   1 %50 1 %50 2 %100 

Toplam 29 %27 12 %11 67 %62 108 %100 

 

Tablo 3.19.’da vergi kanunlarındaki istisna ve muafiyetlerin kayıtdışı ekonomiyi 

artırıp artırmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.  Bu soruya cevap veren muhasebe meslek  

mensuplarının   % 27’si (29 kişi)  bu  görüşe  katılıyorum   derken, % 62’si (67 kişi) 

katılmıyorum cevabı vermiştir,  kararsızım   cevabı  veren   meslek   üyeleri  % 11(12 

kişi)’dir. Meslek mensuplarının kendi aralarındaki  dağılımı incelendiğinde ise Serbest 

Muhasebecilerin   % 36’ı (16 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin  % 21’i 

(13 kişi) katılıyorum cevabı verirken,  Serbest Muhasebecilerin % 60’ı (27 kişi),  

Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin % 64’ü (39 kişi), katılmıyorum cevabı 

vermiştir. Bu sonuçlara göre muhasebe meslek mensupları vergi yasalarında yer alan 

muafiyet ve istisnaların kayıtdışı ekonominin varlığı konusunda etkili olmadığını 

düşündükleri ortaya çıkmaktadır.   
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Tablo 3.20. Sık sık vergi aflarının çıkarılmasının vergi ödeme bilinci ve 

alışkanlığının yok olmasına yol açması 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 28 %62 2 %5 15 %33 45 %100 

SMMM 34 %56 5 %8 22 %36 61 %100 

YMM 1 %50   1 %50 2 %100 

Toplam 63 %58 7 %7 38 %35 108 %100 

 

Tablo 3.20.’de muhasebe meslek mensuplarının; sık sık vergi aflarının 

çıkarılmasının vergi ödeme bilinci ve alışkanlığının yok olmasına yol açtığı görüşüne 

katılıp katılmadıkları belirlenmek istenilmiştir. 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının  % 58’i (63 kişi)  

katılıyorum, % 35’i (38 kişi) katılmıyorum,  cevabını verirken, kararsızım cevabını 

verenlerin oranı % 7 (7 kişi) dir.Mesleki unvanlara göre elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde Serbest Muhasebecilerin % 62’si (28 kişi), Serbest  Muhasebeci 

Mali Müşavirlerin % 56’sı (34 kişi), Yeminli Mali Müşavirlerin  % 50’i (1 kişi)  bu  

görüşe  katıldıklarını  ifade etmişlerdir. Serbest   Muhasebecilerin   % 33’ü (15 kişi),  

Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin % 36’sı (22 kişi) ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin  % 50’si (1 kişi) bu görüşe katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Ortaya çıkan sonuca göre muhasebe mesleğini yürüten meslek mensuplarının 

vergi aflarının çıkarılmasına sıcak bakmadıklarını söyleyebiliriz.Vergi aflarının 

toplumdaki vergi ödeme bilincine olumsuz yönde katkıda bulunduğu 

söylenebilir.Araştırmaya katılan muhasebe meslek üyeleri de aynı yönde görüş beyan 

etmişlerdir. 

 

Tablo 3.21. Kayıt ve belge düzeninin yerleştirilmemiş olması kayıtdışı 

ekonomiye neden olmaktadır 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 
 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 
SM 35 %78 2 %4 8 %18 45 %100 
SMMM 50 %82 3 %5 8 %13 61 %100 
YMM 2 %100     2 %100 
Toplam 87 %80 5 %5 16 %15 108 %100 
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Tablo 3.21.’de kayıt ve belge düzeninin yerleştirilmemiş olmasının kayıtdışı 

ekonomiye neden olduğu hususunda veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Bu soruya 

araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarından % 80 (87 kişi) oranında büyük 

çoğunluk katılıyorum cevabını vermiş,  % 15’i (16 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler,  

% 5’lik (5 kişi) kesim ise görüşte bulunmamışlardır. Oranlar mesleki unvanlar esas 

alınarak incelendiğinde ise Serbest Muhasebecilerin % 78’i (35 kişi), Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 82’si (50 kişi), Yeminli Mali Müşavirlerin  % 100’ü 

(2 kişi) katılıyorum cevabı vermiş, Serbest Muhasebecilerin % 18’i (8 kişi),  Serbest  

Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin % 13’ü (8 kişi), katılmıyorum cevabı vermişlerdir.  

Veriler analiz edildiğinde muhasebe meslek mensuplarının  işletmelerde belge 

düzeninin yerleştirilmi ş olmasının kayıtdışı ekonomiyi önleyeceği görüşünde oldukları 

görülmektedir.Ticari faaliyetlerin belgelerle kayıt altına alınması vergi kayıp ve 

kaçaklarını önleyeceği gibi kayıtdışı ekonominin önlenmesinde önemli rol oynayacaktır. 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensupları aynı yönde görüş bildirmişlerdir.  

Tablo 3.22. Mükellefler üzerindeki ağır vergi yükünün kayıtdışı ekonomiyi 

körüklediği 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 36 %80 3 %7 6 %13 45 %100 

SMMM 58 %95 1 %2 2 %3 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 96 %89 4 %4 8 %7 108 %100 

 

Tablo 3.22.’de Mükellefler üzerindeki ağır vergi yükünün kayıtdışı ekonomiyi 

artırıp artırmadığı belirlenmek istenilmiştir. Araştırmaya katılan muhasebe meslek 

mensuplarından % 89’u (96 kişi) bu görüşe katıldıklarını, % 7’si (8 kişi) 

katılmadıklarını ifade etmişler, % 4’ü (4 kişi) ise  görüş beyan etmemişlerdir.Mesleki 

unvanlara göre analiz yapıldığında ise Serbest Muhasebecilerin % 80’ni (36 kişi), 

Serbest  Muhasebeci  Mali Müşavirlerin % 95’i (58 kişi), Yeminli  Mali  Müşavirlerin  

% 100’ü (2 kişi)  mükelleflerin üzerindeki ağır vergi yükünün kayıtdışı ekonomiyi 

körüklediği görüşüne kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir. Bu görüşe 



62 

 

katılmayanların oranı ise  Serbest Muhasebecilerde % 13 (6 kişi),  Serbest  Muhasebeci  

Mali  Müşavirlerde  % 3 (2 kişi), olarak gerçekleşmiştir. Bu görüşü destekleyen 

muhasebe mensupları ile desteklemeyen  muhasebe meslek mensupları arasında bariz 

bir fark vardır.Muhasebe meslek mensupları Türkiye’de mükellefler üzerindeki vergi 

yükünün ağır olduğu görüşünü kesinlikle desteklemektedirler.  

 

Tablo 3.23. Belirli iş ve meslek gruplarında vergi kaçakçılığının daha kolay ve 

daha yaygındır 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 27 %60 5 %11 13 %29 45 %100 

SMMM 39 %64 8 %13 14 %23 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 68 %63 13 %12 27 %25 108 %100 

 

Tablo 3.23.’de belirli iş ve meslek gruplarında vergi kaçakçılığının daha kolay ve 

daha yaygın olduğu görüşü test edilmeye çalışılmıştır. Muhasebe meslek üyelerinden 

araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının  % 63’ü (68 kişi) bu görüşte 

olduklarını, % 25’i (27 kişi) katılmadıklarını, % 12’si (13 kişi) kararsız kaldıklarını 

beyan etmişlerdir. Mesleki unvanlara göre ise Serbest Muhasebecilerin % 60’ı  (27 

kişi),  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 64’ü (39 kişi), Yeminli Mali  

Müşavirlerin  % 100’ü (2 kişi) bu görüşe katılmışlardır. Bu görüşe katılmayanların oranı 

ise  Serbest Muhasebecilerde % 29 (13 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerde  

% 23 (14 kişi), olarak gerçekleşmiştir. Buradan muhasebe meslek mensuplarının belirli 

iş ve meslek gruplarında daha kolay vergi kaçırıldığını düşündüklerini söyleyebiliriz. 

Tablo 3.24. Kayıtdışı ekonominin Devletin gelir dağılımında adaleti sağlama 

yönündeki çalışmalarını engellediği  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 
 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 
SM 26 %58 9 %20 10 %22 45 %100 
SMMM 44 %72 6 %10 11 %18 61 %100 
YMM 1 %50   1 %50 2 %100 
Toplam 71 %66 15 %14 22 %20 108 %100 
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Tablo 3.24.’de kayıtdışı ekonominin Devletin gelir dağılımında adaleti sağlama 

yönündeki çalışmalarını engellediği konusunda muhasebe meslek mensuplarının 

düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının  % 66’sı (71 kişi)  bu görüşe 

katılıyorum, % 20’i (22 kişi) katılmıyorum,  cevabını verirken, kararsızım cevabını 

verenlerin oranı % 14 (15 kişi) dür. Mesleki unvanlara göre elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde Serbest Muhasebecilerin % 58’i (26 kişi), Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlerin % 72’si (44 kişi), Yeminli Mali Müşavirlerin  % 50’i (1 kişi)  bu  

görüşe  katıldıklarını  ifade etmişlerdir. Serbest Muhasebecilerin   % 22’i (10 kişi),   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 18’i (11 kişi) ve Yeminli Mali Müşavirlerin  

% 50’si (1 kişi) bu görüşe katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 3.25. Vergi denetimlerinin yetersiz oluşunun mükelleflerin vergi 

kaçırmalarına etkisi  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 25 %56 5 %11 15 %33 45 %100 

SMMM 42 %69 4 %6 15 %25 61 %100 

YMM 1 %50 1 %50   2 %100 

Toplam 68 %63 10 %9 30 %28 108 %100 

 

Tablo 3.25.’de araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının Türkiye’de 

vergi denetimlerinin yetersiz oluşunun mükelleflerin vergi kaçırmalarında etkili olduğu 

görüşüne katılıp katılmadıkları belirlenmek istenmiştir.Muhasebe meslek mensuplarının 

% 63’ü (68 kişi) bu görüşe katıldıklarını, % 28’i (30 kişi) katılmadıklarını ifade 

etmişler, % 9’u (10 kişi) ise görüş beyan etmemişlerdir.Meslek mensupları tek tek  

değerlendiğinde ise Serbest Muhasebecilerin % 56’ı (25 kişi), Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerin % 69’u (42 kişi) bu görüşe katıldıklarını ifade etmişlerdir. Serbest 

Muhasebecilerin  % 33’ü  (15 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin % 25’i 

(15 kişi),  katılmadıklarını ifade etmişlerdir.Muhasebe meslek mensupları vergi 

denetimlerinin yetersiz olduğunu düşünmektedirler.Türkiye’de vergi denetimlerinin 

yetersiz olduğu bir gerçektir. 
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Kayıt dışılık ve vergi kaçağına karşı daha etkin denetim öngören Maliye 

Bakanlığında 9 bin 168 denetim kadrosunun 3 bin 628'inin dolu, 5 bin 540’ının ise boş 

olması dikkat çekmektedir. Türkiye, denetim elemanı sayısının vergi ile uğraşan toplam 

personele oranı itibariyle de en düşük orana sahip ülkeler arasında bulunuyor. 

Türkiye'de vergi denetim elemanlarının, toplam vergi personeline oranı yüzde 10,7 

civarındadır.31 

Tablo 3.26. Sık sık vergi aflarının çıkarılmasının mükellefleri vergi kaçırma 

yönünde teşvik ettiği  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 23 %51 4 %9 18 %40 45 %100 

SMMM 27 %44 6 %10 28 %46 61 %100 

YMM     2 %100 2 %100 

Toplam 50 %46 10 %9 48 %45 108 %100 

 

Tablo 3.26.’da sık sık vergi aflarının çıkarılmasının mükellefleri vergi kaçırma 

yönünde teşvik edip etmediği belirlenmek istenilmiştir. 

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının % 46’sı (50 kişi) bu görüşe 

katıldıklarını, % 45’i (48 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler, % 9’u (10 kişi) görüş 

beyan etmemişlerdir. Mesleki unvanlara göre değerlendirme yapıldığında ise Serbest 

Muhasebecilerin   % 51’i (23 kişi), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 44’ü (27 

kişi) bu görüşe katıldıklarını ifade etmişlerdir. Serbest Muhasebecilerin % 40’ı (18 kişi),  

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 46’sı (28 kişi), Yeminli Mali Müşavirlerin  % 

100’ü (2 kişi) bu görüşe katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Muhasebe meslek 

mensuplarının tablodan elde edilen verilere göre bu konuda görüş birliği içinde 

olmadıkları görülmektedir. Burada ankete katılan Yeminli Mali Müşavirlerin bu görüşe 

katılmamaları dikkat çekmektedir.   

  

                                                 

31 http://www.objektifhaber.com/Ekonomi/40289-Vergi-denetiminde-kadro-yetersiz.html(04.07.2010) 
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Tablo 3.27. Mükelleflerin sosyal, kültürel ve ahlaki durumlarının ve kişisel 

özelliklerinin vergi kaçırma eğilimine etkisi  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 29 %64 4 %9 12 %27 45 %100 

SMMM 44 %72 6 %10 11 %18 61 %100 

YMM 1 %50   1 %50 2 %100 

Toplam 74 %69 10 %9 24 %22 108 %100 

   

Tablo 3.27.’de vergi mükelleflerinin sosyal, kültürel ve ahlaki durumlarının ve 

kişisel özelliklerinin vergi kaçırma eğiliminde etkili olduğu görüşü test edilmek 

istenmiştir.Bu soruya muhasebe meslek mensuplarından % 69’u (74 kişi) katılıyorum, 

% 22’si (24 kişi) katılmıyorum, % 9’u (10 kişi) kararsızım cevabı vermişlerdir.Bu 

soruya  Serbest Muhasebecilerin % 64’ü (29 kişi), Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerin % 72’si (44 kişi) katılıyorum cevabı verirken,   Serbest  Muhasebecilerin 

% 27’si (12 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin % 18’i (11 kişi), 

katılmıyorum cevabı vermişlerdir.Bu sonuca göre muhasebe meslek mensuplarının; 

vergi mükelleflerinin sosyal, kültürel ve ahlaki durumlarının ve kişisel özelliklerinin 

vergi kaçırma eğiliminde etkili olduğu görüşünü benimsedikleri görülmektedir. 

Tablo 3.28. Ülkemizde meydana gelen yolsuzlukların, vergi mükellefleri 

üzerindeki olumsuz etkisi ve  mükelleflerin vergi ödememe eğilimine katkısı  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 32 %71 2 %5 11 %24 45 %100 

SMMM 53 %87 5 %8 3 %5 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 87 %81 7 %6 14 %13 108 %100 

 

Tablo 3.28.’de Ülkemizde meydana gelen yolsuzlukların, vergi mükellefleri 

üzerinde olumsuz etki yaratarak,  mükelleflerin vergi ödememe eğilimine katkı sağlayıp 

sağlamadığı hakkında meslek üyelerinin düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır.    

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarından % 81’i (87 kişi) bu görüşe 

katıldıklarını, % 13’ü (14 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler,  % 6’sı (7 kişi) ise  bir 
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fikirde bulunmamışlardır. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanları dikkate 

alınarak  yapılan analize göre  Serbest Muhasebecilerin % 71’i (32 kişi), Serbest  

Muhasebeci  Mali Müşavirlerin % 87’si (53 kişi), Yeminli  Mali  Müşavirlerin  % 100’ü 

(2 kişi), ülkemizde meydana gelen yolsuzlukların mükelleflerin vergi ödememe 

eğilimlerine ciddi katkı sağladığını düşünmektedirler. Buna karşılık bu görüşte 

olmayanların oranı  Serbest Muhasebecilerde % 24 (11 kişi) ile yüksek sayılabilecek bir 

oranda gerçekleşmiştir.  Bu oran Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerde  % 5 (3 kişi), 

olarak gerçekleşmiştir.Burada meslek mensuplarının eğitim düzeyleri dikkate alınarak 

değerlendirme yapıldığında %77’si fakülte mezunu olan Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerin yolsuzluklar konusunda daha duyarlı oldukları görülmektedir.Yeminli 

Mali Müşavirlerde yolsuzluklara karşı hassas olduklarını Tablo 26’da test edilen görüşe 

tamamen katılmak suretiyle göstermişlerdir.Buna rağmen elde  edilen veriler analiz 

edildiğinde meslek üyelerinin ülkemizdeki yolsuzlukların mükellefler üzerinde olumsuz 

etki yaparak vergi ödememelerine sebep olduğunu düşündükleri görülmektedir.     

Tablo 3.29. Kayıtdışı ekonominin önlenmesinde muhasebe meslek mensupların 

önemli görevler düştüğü  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 38 %85 1 %2 6 %13 45 %100 

SMMM 51 %84 4 %6 6 %10 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 91 %84 5 %5 12 %11 108 %100 

 

Tablo 3.29.’da kayıtdışı ekonominin önlenmesinde muhasebe meslek 

mensuplarına önemli görevler düşüp düşmediği konusunda muhasebe meslek üyelerinin 

düşünceleri belirlenmek istenmiştir. 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının  % 84’ü (91 kişi) bu görüşe 

katıldıklarını, % 11’i (12 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler, % 5’i (5 kişi) görüş beyan 

etmemişlerdir.Meslek üyelerinin mesleki unvanlarına göre değerlendirme yapıldığında 

ise Serbest Muhasebecilerin % 85’i (38 kişi), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 

84’ü (51 kişi), Yeminli Mali Müşavirlerin  % 100’ü (2 kişi)  bu görüşe katıldıklarını 

ifade etmişlerdir. Serbest Muhasebecilerin % 13’ü (6 kişi),  Serbest  Muhasebeci  Mali  
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Müşavirlerin % 10’u (6 kişi), bu görüşe katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Ortaya çıkan 

sonuca göre muhasebe meslek üyelerinin  kayıtdışı ekonominin önlenmesinde 

muhasebe meslek mensuplarına önemli görevler düştüğü görüşüne kesinlikle 

katıldıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.30. Kayıtdışı ekonominin ülke kalkınmasına engel bir durum teşkil ettiği 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 41 %91 1 %2 3 %7 45 %100 

SMMM 53 %87 5 %8 3 %5 61 %100 

YMM 2 %100     2 %100 

Toplam 96 %89 6 %5 6 %6 108 %100 

 

Tablo 3.30.’da kayıtdışı ekonominin ülke kalkınmasına engel bir durum teşkil 

ettiği görüşüne katılıp katılmadıkları hususunda muhasebe meslek mensuplarının 

görüşleri belirlenmek istenmiştir. 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının  % 89’u (96 kişi) bu görüşe 

katıldıklarını, % 6’sı (6 kişi) katılmadıklarını ifade etmişler, % 5’i (6 kişi) görüş beyan 

etmemişlerdir.Meslek mensuplarının  mesleki unvanlarına göre değerlendirme 

yapıldığında  Serbest Muhasebecilerin % 91’i (41 kişi), Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerin % 87’si (53 kişi), Yeminli Mali Müşavirlerin  % 100’ü (2 kişi)  bu görüşe 

katıldıklarını ifade etmişlerdir. Serbest Muhasebecilerin % 7’si (3 kişi),  Serbest  

Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin % 5’i (3 kişi), aynı görüşte olmadıklarını  ifade 

etmişlerdir. Tablodan elde edilen verilere göre  muhasebe meslek mensuplarının  

kayıtdışı ekonominin ülke kalkınmasına engel bir durum olduğu  görüşüne kesinlikle 

katıldıkları görülmektedir. 

Tablo 3.31. Kayıtdışı ekonominin önlenmesinde mevcut yasal düzenlemelerin 

yetersizliği 

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 
 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 
SM 37 %82 3 %7 5 %11 45 %100 
SMMM 46 %75 7 %12 8 %13 61 %100 
YMM 1 %50   1 %50 2 %100 
Toplam 84 %78 10 %9 14 %13 108 %100 
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Tablo  3.31.’de  kayıtdışı ekonominin önlenmesinde mevcut yasal düzenlemelerin 

yetersiz kaldığı görüşüne katılıp katılmadıkları ile ilgili muhasebe meslek mensuplarının 

düşünceleri belirlenmek istenmiştir.  

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının  % 78’i (84 kişi)  bu görüşe 

katılıyorum, % 13’ü (14 kişi) katılmıyorum  cevabını verirken, kararsızım cevabını 

verenlerin oranı, % 9 (10 kişi) dur.Mesleki unvanlara göre elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde Serbest Muhasebecilerin % 82’si (37 kişi), Serbest  Muhasebeci 

Mali Müşavirlerin % 75’i (46 kişi), Yeminli Mali Müşavirlerin  % 50’si (1 kişi)  bu  

görüşe  katıldıklarını  ifade etmişlerdir. Serbest   Muhasebecilerin   % 11’i (5 kişi),   

Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin % 13’ü (8 kişi) ve Yeminli Mali Müşavirlerin  

% 50’si (1 kişi) bu  görüşe  katılmadıklarını  belirtmişlerdir. Ortaya çıkan sonuca göre 

muhasebe meslek mensuplarının mevcut yasal düzenlemelerin kayıtdışı ekonominin 

önlenmesinde yeterli olmadığı görüşünü benimsedikleri görülmektedir. Kayıtdışı 

ekonominin önlenmesi açısından yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği 

konusunda görüş birliği içinde oldukları görülmektedir. 

Tablo 3.32. Muhasebe meslek eğitiminin iyileştirilmesinin, muhasebe etiğinin 

yerleşmesine ve buna bağlı olarak kayıtdışı ekonominin önlenmesinde yardımcı olacağı  

 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Toplam 

 Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran Frekans Oran 

SM 37 %82 4 %9 4 %9 45 %100 

SMMM 51 %84 3 %5 7 %11 61 %100 

YMM 1 %50   1 %50 2 %100 

Toplam 89 %82 7 %7 12 %11 108 %100 

 

Tablo  3.32.’de muhasebe meslek eğitiminin iyileştirilmesinin,  muhasebe etiğinin 

yerleşmesine ve buna bağlı olarak kayıtdışı ekonominin önlenmesine yardımcı olacağı 

görüşüne katılıp katılmadıkları konusunda  muhasebe meslek mensuplarının fikirleri 

belirlenmek istenmiştir.  

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının  % 82’si (89 kişi)  

katılıyorum, % 11’i (12 kişi) katılmıyorum, % 7’si (7 kişi) kararsızım cevabını 

vermişlerdir.Mesleki unvanlara göre elde edilen veriler değerlendirildiğinde Serbest 
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Muhasebecilerin % 82’si (37 kişi), Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlerin % 84’ü (51 

kişi), Yeminli Mali Müşavirlerin  % 50’si (1 kişi)  bu  görüşe  katıldıklarını  ifade 

etmişlerdir. Serbest   Muhasebecilerin   % 9’u (4 kişi),   Serbest  Muhasebeci  Mali  

Müşavirlerin % 11’i (12 kişi) ve Yeminli Mali Müşavirlerin  % 50’si (1 kişi) bu  görüşe  

katılmadıklarını  ifade etmişlerdir. Tablo değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç; 

muhasebe eğitiminin ve meslek etiğinin yerleşmesinin, kayıtdışı ekonominin 

önlenmesinde önemli bir konu olduğudur.Araştırmaya katılan muhasebe meslek 

mensuplarının  % 82’sinin (89 kişi) bu görüşü destekledikleri görülmektedir. 

 

3.4.3. Muhasebe meslek mensuplarının değerlendirmeleri 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının kayıtdışı ekonomi ve 

muhasebe meslek mensupları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesine yönelik olarak 

anketin ikinci bölümü ile ilgili tablolar ve elde edilen veriler  değerlendirilmiştir. 

Muhasebe meslek mensuplarının anket çalışmasının ikinci bölümünden elde 

edilen  görüşlerine ilave olarak araştırmanın üçüncü bölümünde ifade ettikleri görüşleri 

aşağıda belirtilmiştir. Bu bölümde görüş beyan eden muhasebe meslek mensupları 

Serbest Muhasebeci ve Serbest muhasebeci Mali Müşavirlerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan Serbest Muhasebecilerin % 22’si (10 kişi), Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlerin % 33’ü (20 kişi) bu bölümde görüş beyan etmişlerdir. 

Araştırmaya katılan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerin kayıtdışı ekonomi ve muhasebe meslek mensupları ile ilgili  görüşleri;  

Muhasebe meslek eğitimi geliştirilerek meslek mensuplarının  kendilerini iyi 

yetiştirmeleri sağlanmalıdır. Ülkemizde vergi bilincinin yerleşmesi için  ilköğretimden 

başlayarak okullarda vergi ile ilgili dersler okutulmalıdır. Ayrıca vergi idaresinde 

görevli personelin iyi yetiştirilmesi gerekmektedir. Muhasebe meslek mensupları 

muhasebe ile ilgili   etik ilkelere uymalıdır. 

Türkiye’de batı illerine göre doğu illerinde halkın ekonomik ve sosyal 

durumlarından dolayı mesleği icra etmek zordur. Bölgeler arası ekonomik gelişmişlik 

farkının giderilmesi gerekir.Muhasebe meslek mensuplarının iş yükleri ağırdır. Meslek 

mensupları emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar. Muhasebe ücretlerinin Devlet 

tarafından tahsil edilmesi veya mükelleflere vergi ödemelerinde olduğu gibi muhasebe 

hizmetleri karşılığı zorunlu ücret ödemesi getirilmelidir. Muhasebe mesleği yasal 
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düzenlemelerle saygın bir meslek haline getirilmelidir. Devlet kayıtdışı ekonomiyi 

önlemek için meslek mensuplarına daha fazla yetki ve sorumluluk vermelidir. 

Vergi denetimleri artırılmalı, vergi oranları düşürülmelidir.Vergi sistemi 

basitleştirilmelidir.Vergi denetimlerinin iyileştirilmesi veya özelleştirilmesi 

gerekir.Siyasi iradenin vergi toplama gücü olması gerekir.Köklü bir vergi reformu 

yapılmalıdır. Bütün ticarethaneler ve vergi idaresinde mükellefiyeti olmayan esnaf ve 

tacirler kayıt altına alınmalı, basit usul yeniden düzenlenmelidir. Vergi idaresi ile 

meslek odaları birlikte çalışmalıdır. Meslekle ilgili yasal düzenlemeler yapılırken 

meslek odalarının görüşleri alınmalıdır.  Bankalardaki nakit hareketlilik ile muhasebe 

kayıtları arasındaki fark ortadan kaldırılmalı, banka kayıtları ile işyerindeki muhasebe 

kayıtlarının  uyumlu hale gelmesi sağlanmalıdır.Bütün ticari işlemlerde kredi kartı 

kullanılmalıdır. 

 

 

 

  



71 

 

SONUÇ  

Kayıtdışı ekonominin kayıtlı hale getirilmesi ülkemiz ekonomisi açısından önemli 

bir sorundur. Kayıtdışı ekonominin varlığını  tek bir nedenle açıklamak mümkün 

değildir. Bu sorunun sosyal, kültürel, siyasi  ve ekonomik boyutları vardır. Kayıtdışı 

ekonominin önlenebilmesi için yapısal düzeyde  sosyal, kültürel, mali ve idari anlamda 

yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Devlet, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler ve 

iş adamları, esnaf ve sanatkar birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, muhasebe meslek 

örgütleri, eğitim kurumları ve diğer ilgili kuruluşlar aralarında koordinasyon sağlayarak 

kayıtdışı ile ilgili birlikte çalışmak zorundadırlar. Ülkemizde kayıtdışı ekonominin 

varlığı bütün ekonomik çevreler tarafından kabul edilmekte ve bu konuda özellikle 

Gelir Đdaresi’ne, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve muhasebe meslek örgütlerine önemli 

görevler düşmektedir. 

Bu çalışmada, kayıtdışı ekonominin önlenmesi bakımından muhasebe meslek 

mensuplarına düşen görevlerin neler olduğu belirlenmek istenilmiştir. Muhasebe meslek 

mensupları vergi mevzuatı ve muhasebe meslek mevzuatı çerçevesinde muhasebenin 

genel kabul görmüş ilke ve kurallarına göre sosyal sorumluluk anlayışı içinde mesleki 

faaliyetleri yürütmek zorundadırlar.  

Çalışmanın birinci bölümünde muhasebe meslek mensuplarının yasal olarak görev 

ve sorumluluklarının neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Đkinci bölümde 

kayıtdışı ekonomi kavramı Türkiye’de ve Dünya’daki boyutları ile incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise muhasebe meslek mensuplarının  kayıtdışı ekonomi ile ilgili 

görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma ve elde edilen sonuçlar 

değerlendirilmiştir.   

3568 sayılı yasaya göre muhasebe meslek mensuplarının yerine getirdikleri 

hizmetleri kısaca   muhasebe  ve defter tutma hizmetleri, tasdik, denetim ve müşavirlik 

hizmetleri şeklinde sınıflandırabiliriz. Muhasebe meslek  mensuplarının   hizmet 

verdikleri müşterileri ile ilgili bilgileri bağlı oldukları mesleki odalara ve vergi dairesine 

bildirme,  vergi mevzuatına göre kendilerine verilen  imza yetkileri ve rapor düzenleme 

sorumluluklarını yerine getirme, vergi beyannamelerin  imzalanması, işe başlama ve işi 

bırakma bildirimlerinin ve vergi levhasının tasdiki ve benzeri görevleri de vardır. Ayrıca 

muhasebe meslek mensupları,  imzaladıkları vergi beyannamelerinde yer alan bilgilerin 

defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmamasından 
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dolayı ortaya çıkan vergi ziyanına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme 

faizlerden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

Dolayısıyla kayıtdışı ekonomi ile mücadelede muhasebe meslek mensupları önemli bir 

konuma sahiptir. 

Araştırmada elde edilen verilere bakıldığında kayıtdışı ekonomi ile  muhasebe 

mesleğinin birbirleri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Muhasebe mesleğinin toplumda 

saygınlığının artırılması, muhasebe eğitiminin iyileştirilmesi, meslek etik ilkelerine 

uyulması,  muhasebe hizmetleri karşılığı alınan ücretlerin vergi idaresi tarafından tahsil 

edilmesi ile meslek mensuplarının kişisel ve ahlaki özelliklerinin kayıtdışı ekonominin 

önlenmesinde   önemli olduğu  araştırmada ortaya çıkan önemli sonuçlardır.   

Araştırmada ortaya çıkan sonuçların yanında muhasebe meslek mensuplarının 

kayıtdışı ekonominin önlenmesinde etkili olabilecek nitelikleri ve çalışmaları şu şekilde 

sıralayabiliriz;   

-Meslek mensuplarının teorik ve pratik olarak mesleki eğitim düzeyi 

yükseltilmeli, internet kullanımı  yaygınlaştırılmalı, vergi ve mesleki mevzuatın takip 

edilebilmesi sağlanmalıdır. 

-Meslek mensuplarının iş yoğunluğunu azaltıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

-Haksız rekabet giderilmeli, hizmet kalitesi iyileştirilmeli, meslek mensuplarının  

hizmet bedelini zamanında tahsil edebilmesi sağlanmalı ve asgari ücret tarifesinin 

altında mesleki hizmet verme alışkanlığının yaygınlaşması engellenmelidir. 

-Meslek mensuplarının, vergi idaresi, vergi daireleri, Sosyal Güvenlik  Kurumu   

ve meslek örgütleriyle ilgili sorunları giderilmelidir. 

-Mükelleflerin muhasebe mesleğine ve  meslek mensuplarına gerekli ilgi ve özeni 

göstermelerini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.   

-Muhasebe meslek mensuplarının teknolojiyi iyi kullanmaları, bilgisayarlı 

muhasebe ve muhasebe yazılımları konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. 

-Muhasebe meslek mensuplarına mali tatil hakkı verilmelidir. 

-Meslek örgütleri meslek mensuplarına güvenmeli ve sahip çıkmalıdır. 

-Meslek mensupları ile mükellef sağlıklı ve verimli iletişim kurabilmelidir. 

Meslek mensubu mesleki standartları gereği  kaliteli hizmet sunmalı, mükellef de bu 

hizmetin özellikle bir kamu hizmeti olduğunu da bilerek meslek mensubuna gerekli 

itibarı göstermelidir.  
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-Muhasebe meslek mensubu bir kamu hizmeti ifa ettiğini asla unutmamalı, gerek 

mesleğini icra ederken gerekse toplumdaki sorumluluğunu yerini getirirken,   

mesleğinin gerektirdiği özeni, dikkati ve saygınlığını yitirmemelidir.  

-Vergi denetimleri konusunda Yeminli Mali Müşavirlerden azami ölçüde 

yararlanılmalıdır.Yeminli Mali Müşavirlere verilecek yetki sonucu, yapacakları 

denetimler nedeniyle, vergi inceleme elemanlarının denetleyeceği konu sayısı 

azalacaktır. Böylece mevcut denetim elemanları daha önemli ve güncel denetimleri 

yapabileceklerdir.  

-Muhasebe Meslek Mensupları, vergi idaresi ile mükellef arasında, kolayca irtibatı 

sağlamalı, karşılıklı ili şkiler daha hızlı ve gerçekçi olacak şekilde gerçekleştirilmeli,  

mükellefin devlete verdiği her türlü belge ve bilgilerdeki yanlışlıklar bu şekilde en aza 

indirgenmelidir. 

-Ekonomik yaşamın içinde yer alan işletme ve müesseselerle ilgilenen üçüncü 

kişilere gerçekçi ve güvenilir bilgiler sağlanabilecek, iç ve dış denetimin sağlıklı ve 

güvenilir yapılması devlet denetimini hızlandıracaktır. 

Gerçekleştirilebilecek bu faaliyetlerin yanında  araştırmada ortaya çıkan bulgulara 

göre kayıtdışı ekonominin önlenmesi açısından diğer önemli tedbirleri de  aşağıda ifade 

etmek mümkündür. 

Türkiye’deki vergi denetimleri yetersiz kalmaktadır. Vergi denetimlerinde çalışan 

personel sayı ve kalite bakımından yetersizdir.Teknolojik imkanlar yeterince 

kullanılmamaktadır.Vergi idaresinde çalışan nitelikli personel ücret yetersizliği 

nedeniyle özel sektörü tercih etmektedir. Vergi idaresi ile mükellef arasındaki 

uygulamadan doğan anlaşmazlıklar giderilmeli, vergi yargısının hızlı çalışması 

sağlanmalıdır.  

Vergi idaresi ile diğer kamu kuruluşları arasında sağlıklı ileti şim   kurulamamakta, 

koordinasyon sağlanamamaktadır. Vergi idaresi yaptıkları çalışmalar konusunda 

mükellefleri  yeteri derecede bilgilendirememektedir. Toplumda  vergi idaresine karşı 

güven ortamının oluşması sağlanmalıdır. Vergi bilincinin yerleşmesi için çalışmalar 

yapılmalıdır. Bunun için  ilk ve orta öğrenimden  başlayarak eğitim kurumlarında vergi 

ile ilgili dersler konulmalıdır. 

Türkiye’de köklü bir vergi reformunun yapılmasına  ihtiyaç vardır. Vergi sistemi 

basitleştirilmeli, vergi oranları düşürülmelidir. Tek ve düşük oranlı vergi rejimine 
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geçilmelidir. Basit usulde vergilendirme esasları yeniden düzenlenmelidir. Sık sık vergi 

afları çıkarılmamalıdır. Vergi kanunlarının karmaşıklığı, muafiyet ve istisnalar, vergi 

kanunlarının kendi aralarındaki uyuşmazlıkları, vergi kayıp ve kaçağını arttırmaktadır.  

Ülkemizde toplumsal çıkarı ön planda tutan mükellefler vergilerini öderken, 

bireysel çıkarı ön planda tutan mükellefler vergilerini ödememektedirler.  Bu durum 

vergisini ödeyen dürüst mükellefleri vergi kaçırmaya teşvik etmektedir. Dolayısıyla 

vergi kaçırılması sonucu oluşan kayıtdışılık nedeniyle vergisini ödeyen dürüst 

mükellefler cezalandırılmış olmaktadır. 

Kayıtdışı ekonominin önlenmesi açısından muhasebede belge kullanımı ve bütün 

mali ve ticari işlemlerin, belgelerle kayıt altına alınması önemli bir faktördür. Öte 

yandan işletmelerin muhasebe kayıtlarındaki  nakit hareketlilik ile banka kayıtları 

arasındaki fark ortadan kaldırılmalı, banka kayıtları ile işletmelerdeki muhasebe 

kayıtlarının  birbirleri ile denk  hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bütün ticari işletmelerde 

fatura kullanma zorunluluğu üzerinde önemle durulmalı, kredi kartı kullanımı 

yaygınlaştırılmalıdır.  

Sonuç olarak ülkemizin kalkınması, istikrarlı bir şekilde ekonomik büyüme ve 

gelişmenin sağlanması için bütün Dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de 

kayıtdışı ekonominin önlenmesi gereken önemli bir sorun olduğu görülmektedir. 

Kayıtdışı ekonominin ortadan kaldırılabilmesi için ekonominin kayıt altına alınması 

gerekmektedir. Bu çalışma ile muhasebe mesleği,  ve kayıtdışı ekonomi hakkında 

bilgiler verilerek, Van Đlinde mesleki faaliyetlerini yürüten muhasebe meslek 

mensuplarının muhasebe mesleğine bakış açıları ve kayıtdışı ekonomi hakkındaki 

görüşleri incelenmiş ve kayıtdışı ekonominin önlenmesinde muhasebe meslek 

mensuplarına önemli görevlerin düştüğü görülmüştür.  
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EKLER: 

         EK 1: Meslek Mensuplarının Uyması Ve Sahip Çıkması  Gereken  Kurallar 

         Meslek Unvanı Đle Yeterlilik Đlkesi 

Mesleki unvanları alarak, Kanunun belirttiği mesleki yeterliliği kanıtlamış olan 

meslek mensupları, meslek unvanlarının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde 

hareket etmek zorundadırlar.Sahip olunan unvanların dışında başka unvanların 

kullanılmaması gerekmektedir. 

Dürüstlük, Güvenilirlik ve Tarafsızlık 

Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsız olma şartı mesleğin temelini oluşturur.Meslek 

mensuplarının, mesleki konulardaki çalışmalarında başarıya ulaşmaları dürüstlük, 

güvenilirlik ve tarafsız olmaları ile mümkündür.Meslek mensupları çalışmaları sırasında 

çıkar çatışmalarından uzak kalırlar ve görevlerini sürdürürken gereken mesleki özen ve 

titizli ği gösterirler. 

Sır Saklama 

Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar mesleki faaliyetleri 

dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa 

edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar; 

ancak adli yargıya göre suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması 

mecburidir.Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün 

dışındadır.Tanıklık sırrın ifşası sayılmaz. 

Sorumluluk 

a) Sosyal Sorumluluk: Meslek mensupları; mesleği ifa ederken toplum ve Devlete 

karşı sorumluluk taşırlar. 

b) Đşletme Sahip ve Yöneticilerine Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, işletme 

salip ve yöneticilerine, isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgiler 

sağlarlar. 

c) Meslektaşlara Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler 

çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak 

sorumluluğunu taşırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için 

aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar. Meslek mensupları hakkında ilgili kuruluşlara 

asılsız ihbar ve şikayette bulunulmaması gerekmektedir. 
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d) Odaya Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları yıllık maktu ve nisbi aidatlarını 

süresi içerisinde Odaya ödemeleri gerekmektedir.Meslek mensupları süresi içerisinde 

adres değişikli ğini Odaya bildirmeleri gerekmektedir. 

e) Yasa ve Yönetmeliklere Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları 3568 sayılı 

Meslek Yasasına, ilgili Yönetmeliklerine ve Meslek Kararlarına uymaları 

gerekmektedir. 

Hukuki Sorumluluk 

Meslek mensupları verdikleri hizmet sırasında Vergi Usul Kanunu'nda yer alan 

iştirak, teşvik ve yardım hükümlerine uyan fiilleri sebebiyle sorumludurlar. Kanun ve 

Yönetmeliklerde belirtilen ceza hükümleri ayrıca uygulanır.Meslek mensupları 

beyanname imzalarken, denetim yaparken ilgili düzenlemelere, ilan olunmuş norm ve 

standartlara uygun olarak hizmet vermeye özen gösterirler.Meslek mensuplarınca sahte 

veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği resmi kurum ve kuruluşlarca saptanan 

iş sahiplerinin Odalar ve Birlik tarafından ilanından sonra defterlerinin tutulmaması ve 

işlerinin görülmemesi gerekmektedir. 

Bağımsızlık 

Meslek Mensupları, çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir 

bağımsızlıkla yürütürler. Bağımsızlık mesleğin temeli ve vazgeçilmez bir 

unsurudur.Meslek mensupları bağımsızlıklarına gölge düşürecek ilişkilerden ve 

davranışlardan kaçınmalıdırlar. 

Büro Edinme Zorunlulu ğu 

Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu Oda 

bilgisinde iş yeri açmak zorundadır.Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde de 

işyeri açılması mecburidir.Şube açılabilir. Ancak; mesleğin gereği gibi yürütülmesini 

sağlayacak şekilde şubenin bağlı olduğu Odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu 

ortak görevlendirmeden ve bu ortak sayısından fazla şube açılamaz.Odaların çalışanlar 

listesine kayıtlı olmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulamaz.Çalışanlar 

kütüğüne kayıtlı olmadan birden fazla beyanname imzalanamaz. Meslek mensupları 

sahip oldukları mesleki ruhsatlarını hiçbir koşulda kiraya veremez. Yeminli Mali 

Müşavirler muhasebe bürosu açamaz ve muhasebe bürosuna ortak olamazlar.Mesleki 

faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgahlarının bulunduğu bölgenin odasına 

kaydolurlar.Đşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların 
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kurdukları ortaklık büroları ve şirketler on beş gün içinde yeni adreslerini bağlı 

oldukları odalara bildirmek zorundadırlar. 

Haksız Rekabet 

Meslek mensupları, mesleki dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak haksız 

rekabete neden olacak durum ve davranışlardan kaçınırlar.Meslek mensupları, başka bir 

meslek mensubu ile mesleki sözleşmesi devam eden gerçek ve tüzel kişilere mesleki 

hizmet vermeye girişemezler.Aynı şekilde ücret ve eleman temini gibi konularda 

meslek mensupları birbirlerine zarar verecek davranışlarda bulunamazlar. 

Tabela Asma Zorunluluğu 

Her meslek mensubu; işyerinin bulunduğu binanın herkesin kolaylıkla 

görebileceği biçimde bir yerine, sadece adı ve soyadı ile meslek unvanını taşıyan bir 

tabela asmak zorundadır.Birden çok meslek mensubu çalışmalarını ortaklık bürosu veya 

şirket şeklinde birleştirdikleri takdirde; tabelaya ayrıca ortaklık bürosu veya şirket 

unvanı yazılır. Ayrıca ortaklar ad ve soyadları ile unvanlarını da tabelaya yazabilirler. 

Bildirim Mecburiyeti 

Meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları odalara 6 ayda 

bir ili şikteki form ile bildirmek zorundadırlar.Serbest muhasebeciler ve serbest 

muhasebeci  mali müşavirler Kanunun 2. maddesinin a ve b fıkralarında belirtilen işleri 

bürolarında yapabilecekleri gibi teşebbüs veya işletme sahiplerinin işyerlerinde de 

yapabilirler.Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler tuttukları 

defterleri ve bunlarla ilgili belgeleri itinalı şekilde muhafaza altına almak zorundadırlar. 

Ticaret Faaliyette Bulunamama  

Meslek mensupları, Türk Ticaret Kanununa göre (Ticari) veya (esnaf) 

sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Meslek mensupları kendi mesleki 

faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari 

vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kollektif şirketlerde ortak veya komandit 

şirketlerde komandite ortak olamazlar. Limited ve anonim şirketlerin yönetim kurulu 

üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunamazlar. 
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Hizmet Akdi Đle Çalışamama 

Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali 

müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi 

ile çalışamazlar. 

Reklam Yasağı 

Meslek mensupları; iş elde etmek için, açık ve kapalı dolaylı veya dolaysız 

yöntemlerle reklamlarını yapamazlar ve yaptıramazlar.Meslek mensuplarının; 

tabelalarına, kartvizit, rapor ve bunlara benzer diğer yazışma kağıtlarına ; melek 

ünvanlarını, iletişim araçlarının numaralarını, açık adereslerini yazmaları reklam 

sayılmaz. Bunlardan başka hususların yazılması reklam sayılır ve yasaktır.Meslek 

mensupları, unvanlarını kullanarak mesleki konularda ve bilimsel nitelikte, gazete ve 

dergilerde devamlılık arz etmemek üzere yazı yazabilirler. Yayıncılık 

yapamazlar.Sadece iş tekliflerinde kullanılmak ve yazılı, sözlü ve görüntülü yayın 

araçları ile yayınlanmamak üzere kendilerinin, ortaklık veya şirket şirket kuruluşlarında 

görev yapan diğer meslek mensuplarının öz geçmişlerini kapsayan tanıtıcı broşür 

bastırabilirler. Bu broşürlerde evvelce veya halen iş yaptıkları müşteriler açıklanamaz. 

Kendileri veya mesleki ortaklık veyahut şirketleri adına işin gerektirdiği ciddiyet ve 

boyutta eleman arama ilanı verebilirler.Đş ili şkisinde bulunduğu firmalar adına bu 

ilanları veremezler. 

Meslek Mensubu Müşteri Adına Para Alıp, 3. Kişilere Ödeme Yapamaması 

a) Meslek mensupları müşteri adına üçüncü kişilere (Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur 

ve benzeri kurumlara) ödeme yapmak üzere her ne isim altında olursa olsun, Mali 

Değerler (Para, Çek, Senet, Menkul Değerler ve benzerlerini) alamazlar 

b) Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullanamazlar. 

Meslek Mensuplarının Kaşe Kullanma Zorunlulu ğu  

Çalışanlar kütüğüne kayıtlı meslek mensupları imzalamak durumunda 

bulundukları resmi ve mesleki belgelerde TÜRMOB tarafından darphanede yaptırılan 

kaşeleri kullanmak zorundadırlar. 

Đş Kabulü 

Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilirler, red 

kararı iş sahibine gecikmeden bildirilir.Đki meslek mensubu tarafından reddedilen iş 

sahibi ilgili odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek mensubu belirler.Başka bir 
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meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere bilerek iş önerilemez ve diğer 

meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulmaz. 

Sözleşme Yapılması 

Taraflar, mesleki konularda yapılacak işler için sözleşme yapabilirler.Aşağıdaki 

çalışma konularında sözleşme yapılması zorunludur;Defter tutmak, Süreklilik arz eden 

müşavirlik hizmetlerinde, Đnceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili, rapor 

ve benzerlerini düzenlemek, Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri, 

Ücretin Belirlenmesi 

Meslek mensupları asgari ücretin altında iş kabul edemezler.Ücret yönetmeliğine 

aykırı davrandığı için işi geri verilmiş ve Oda ve Birlikçe ismi olunmuş iş sahiplerinin 

işleri kabul edilemez. 

Sözleşmenin Feshi 

Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile, aralarındaki sözleşmeyi her 

zaman feshedebilirler.Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler sahiplerine geri 

verilir.Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir. 

Defter Ve Belgelerin Saklanması Ve Đadesi 

Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin 

gereketirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek 

zorundadırlar. Şu kadar ki defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirmiş 

olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona 

erer. Đşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve 

belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir. 

Çalışanlar Listesinden Silinmeyi Gerektiren Haller 

Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden silinir. 

a) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak 

bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması, 

b) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş bulunması, 

c) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması, 

d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş 

olması, 

e) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplein 

varlığının sonradan tespit edilmiş olması. 
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Meslekle ve Meslek Onuru Đle Bağdaşmayan Đşler 

Meslek mensuplarının aşağıda belirtilen davranışlarda bulunmaları meslekle ve 

meslek onuru ile bağdaşmayan hallerden sayılır. 

a) Yanında çalıştırdığı kişilere karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak, 

b) Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak, 

c) Meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara göre bilgi vermek zorunda olduğu 

kişi ve kuruluşlara bilgi vermemek veya kasten yanıltıcı bilgi vermek, 

d) Kanunlara göre yapılması yasak olan işlerden herhangi birini yapmak. 

Meslekle Bağdaşan Đşler 

Aşağıda belirtilen işler meslekle bağdaşan işlerden olup yapılmasında bir sakınca 

yoktur. 

a) Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu 

üyeliği görevlerinde bulunmak, 

b) Limited ve anonim şirketlerde ortak, komandit şirketlerde komanditler ortak 

olmak veya murakıplık yapmak, 

c) Meslek mensuplarının, üyesi oldukları ve kurumlar vergisinden muaf olan yapı, 

kalkınma ve tüketim kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim 

kurulları üyelikleri görevlerinde bulunmak, 

d) Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek, 

e) Devamlılık arz etmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak, 

f) Seminer ve konferanslara katılmak.32 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

32 http://www.alomaliye.com/3568_meslek_kurallari.htm (01.06.2010) 
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EK 2: Muhasebe Meslek Elemanlarının, Kayıtdışı Ekonomi Ve Muhasebe 

Meslek Mensupları  Hakkındaki Görüşleri Anketi  

 

ANKET FORMU 

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

1-Yaş                 :….. 

 

2-Cinsiyet          : (  ) Bayan                                   (  ) Erkek 

 

3-Eğitim Düzeyi: (  ) Lise ve Dengi Okul              (  ) Đki Yıllık Yüksekokul                                                       

                             

                             (  ) Dört Yıllık Yüksekokul       (  ) Fakülte  

                              

                             (  ) Yüksek Lisans                      (  ) Doktora 

  

4-Aşağıda verilen meslek unvanlarından hangisine sahipsiniz? 

 

(  ) Serbest Muhasebeci (  ) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (  ) Yeminli Mali 

Müşavir 

 

5-Kaç yıldır muhasebe mesleğini icra ediyorsunuz? 

 

(  ) 1-5 Yıl       (  ) 6-10 Yıl        (  ) 11-15 Yıl        (  ) 16-20 Yıl       (  ) 20 Yıl ve üzeri 

 

 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

 

1-Muhasebe meslek elemanlarının toplumda saygın ve güvenilir kişiler olduğu görüşüne 

katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   
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2- Muhasebe meslek mensuplarının yeterli bilgi ve deneyime sahip olmamasından 

dolayı, muhasebe mesleğinin toplumda saygın bir meslek olamadığı görüşüne katılıyor 

musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

3- Muhasebe meslek mensuplarının mükelleflerin çıkarı ile kamu çıkarı arasında bir 

tercih yapmak zorunda oldukları görüşüne katılıyor musunuz?  

 (  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

4-Vergi mükelleflerinin ve işverenlerin muhasebe meslek mensupları üzerinde yaptırım 

güçlerinin etkili olması nedeniyle, muhasebecilerin mesleki faaliyetlerini ve sosyal 

sorumluluklarını tam olarak yerine getiremedikleri görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

5- Muhasebe meslek mensuplarının meslekte geçerli olan yasal düzenlemeler ve etik 

kurallar çerçevesinde mesleki faaliyetlerini yürüttüğü görüşüne katılıyor musunuz? 

 (  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

6-Vergi mükellefleri arasında Devlet’e en az verginin ödenmesini  sağlayan muhasebe 

meslek mensubu, en iyi muhasebecidir; anlayışının yerleşik olduğu görüşüne katılıyor 

musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

7-Muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken kamu yararını 

gözeterek, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiği görüşüne  katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

8-Türkiye’de muhasebe mesleğinin yasal statüye kavuşması, mesleğin örgütlü bir 

meslek haline gelmesi ve meslek ahlakının somut kurallar haline getirilmiş olmasının, 

mesleğin saygınlığını artırdığı ve buna bağlı olarak ekonominin kayıt altına alınmasına 

katkı sağladığı görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   
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9-Muhasebe meslek mensuplarının yakın arkadaşlık içinde oldukları mükelleflerinin 

yasalara aykırı uygulamaları karşısında sessiz kalmaları, mesleğe olan güveni 

azaltmakta ve aynı zamanda vergi kayıp ve kaçaklarına neden olmaktadır, görüşüne 

katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

10-Mesleki faaliyetlerin yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesinde muhasebe 

meslek çalışanlarının  kişisel ve ahlaki özelliklerinin, mesleki bilgi ve deneyimden daha 

önemli olduğu  görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

11-Mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde muhasebe meslek mensuplarının mesleki 

sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirdiği görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

12-Kayıtdışı ekonominin varlığının ülke kalkınmasına katkı sağladığı görüşüne katılıyor 

musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

13-Türkiye’de kayıtdışı ekonominin  vergi kayıp ve kaçağına neden olduğu görüşüne 

katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                          (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

14-Türkiyede vergi kayıp ve kaçağının sadece özel sektörden kaynaklandığı görüşüne 

katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

 

15-Türkiyede vergi kayıp ve kaçağının kayıtdışı ekonomi kadar kayıtlı ekonomiden de 

kaynaklandığı,  görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   
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16-Türk vergi sisteminde sık sık yapılan değişikliklerin vergi gelirlerinin azalmasına yol 

açtığı görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

17-Vergi kanunlarındaki istisna ve muafiyetlerin kayıtdışı ekonomiyi artırdığı görüşüne 

katılıyor musunuz?   

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

18-Sık sık vergi aflarının çıkarılmasının vergi ödeme bilinci ve alışkanlığının yok 

olmasına yol açtığı görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

19-Kayıt ve belge düzeninin yerleştirilmemiş olması kayıtdışı ekonomiye neden 

olmaktadır, görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

20-Mükellefler üzerindeki ağır vergi yükünün kayıtdışı ekonomiyi körüklediği görüşüne 

katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

21-Belirli iş ve meslek gruplarında vergi kaçakçılığının daha kolay ve daha yaygın 

olduğu görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

22-Kayıtdışı ekonominin Devletin gelir dağılımında adaleti sağlama yönündeki 

çalışmalarını engellediği görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

23-Vergi denetimlerinin yetersiz oluşunun mükelleflerin vergi kaçırmalarında etkili 

olduğu görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   
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24-Sık sık vergi aflarının çıkarılmasının mükellefleri vergi kaçırma yönünde teşvik 

ettiği görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

25-Mükelleflerin sosyal, kültürel ve ahlaki durumlarının ve kişisel özelliklerinin vergi 

kaçırma eğiliminde etkili olduğu görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

26-Ülkemizde meydana gelen yolsuzlukların, vergi mükellefleri üzerinde olumsuz etki 

yaratarak,  mükelleflerin vergi ödememe eğilimine katkı sağladığı görüşüne katılıyor 

musunuz? 

(  )Katılıyorum                          (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

27-Kayıtdışı ekonominin önlenmesinde muhasebe meslek mensuplarına önemli görevler 

düştüğü görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

28-Kayıtdışı ekonominin ülke kalkınmasına engel bir durum teşkil ettiği görüşüne 

katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

29-Kayıtdışı ekonominin önlenmesinde mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığı 

görüşüne katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   

 

30-Muhasebe meslek eğitiminin iyileştirilmesinin, muhasebe etiğinin yerleşmesine ve  

buna bağlı olarak kayıtdışı ekonominin önlenmesinde yardımcı olacağı görüşüne 

katılıyor musunuz? 

(  )Katılıyorum                              (  )Kararsızım                           (  ) Katılmıyorum   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

  

Bu  çalışma konusu ile ilgili ayrıca eklemek istediğiniz kendi görüşleriniz ve 

teklifleriniz var ise aşağıda belirtiniz? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 
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