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I 

                                         
                                         ÖNSÖZ 

Elli bir senelik bir süreç olan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik 

sürecinde siyasi kriterlerin tamamlanmasıyla birlikte müzakere başlıklarının açılması 

aşamasına gelinmiştir. Türkiye’nin tam üyelik sürecinde önüne birçok siyasi engelle 

birlikte ekonomik engel de çıkmaktadır. Kayıt dışı ekonominin istatistikî veriler ve 

ekonomik hayat üzerine olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmada 

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile müzakere sürecine Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin 

dolaylı ve doğrudan olumsuz olarak yaptığı etkiler anlatılmıştır. Tezimi 

sonuçlandırmamda görüşleri ile katkıda bulunan degerli hocam Doç. Dr. Gülay Yılmaz 

Akgül’e ve destegini esirgemeyen aileme çok tesekkür eder, çalısmanın tüm ilgililere 

yararlı olmasını dilerim. 

   
İstanbul 2010       Yılmaz TOKTAŞ 
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Kayıt dışı ekonomi resmi istatistikleri olumsuz yönde tahrip ettiğinden dolayı 
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güvenirliği azalmakta ve kamunun sağlıklı bir denetim mekanizması işletmesini hem 
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1 

     GİRİŞ 

Kayıt dışı ekonomini gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak bir 

sorunudur, kayıt dışı ekonomi oranları arasındaki farkın başta ekonomilerin gelişmişlik 

düzeyine ve kurumsallaşmaya bağlı olarak çok sayıda faktöre dayalı olarak ortaya 

çıktığı bilinmektedir.  

 

Kayıt dışı ekonomi resmi istatistikleri olumsuz yönde etkilemekte ve tahrip 

etmektedir. Politika yapıcıların ekonomi üzerine politikalarını yaparken yanıltıcı 

verilerden faydalanmaları sonucu doğru ve etkin politikaların belirlenmesi mümkün 

olmamaktadır. Kayıt dışı ekonomi bütçe açığı, borçlanma ve faiz oranları üzerinde 

olumsuz etkileri sonucu kamu maliyesini negatif yönde etkilemektedir. Kayıt dışı 

ekonomi kamunun sağlıklı bir denetim mekanizması işletmesini hem hukuki açıdan 

hem de kontrol açısından engellemektedir. Bu yönleriyle olumsuz bir olgudur. 

 

Türkiye 31 Temmuz 1959 tarihinden itibaren gelişmekte olan bir ülke olarak 

1958 yılında kurulmuş olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun bir üyesi olabilme çabası 

içindedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde kayıt dışı ekonominin bir 

engel teşkil edip etmeyeceğini ortaya koymak bu tezin temel amacıdır. Bu bağlamda 

Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin hacminin Avrupa Birliğine ülkelerdeki kayıt dışı 

ekonomi hacmine göre büyüklüğü ortaya konularak, Avrupa Birliği’nin üye ülkelerdeki 

ekonomik kriterlerin gerçekleştirmek bakımından bu hacimdeki kayıt dışı ekonominin 

bir sorun teşkil edip etmeyeceğin araştırılmış ve bu konuda bir yargıya varılmaya 

çalışılmıştır. 

 

Çalışmanın ilk bölümünde, kayıt dışı ekonominin tanımı, bünyesinde 

gerçekleşen faaliyetler, kayıt dışı ekonomiyi ölçme yöntemleri ve kayıt dışı istihdam 

ortaya konulmaya çalışılmış ve kayıt dışı ekonominin yarattığı olumlu ve olumsuz 

sonuçlar incelenmiştir. 
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İkinci bölümde, AB fikrinin oluşumu, Birliğe öncülük eden birleşmeler, 

Türkiye-AB ilişkilerine ve genişleme süreçlerine değinilmiştir. 

 

Üçüncü bölümde, farklı yöntemlerle hesaplanmış, Türkiye’deki  kayıt dışı 

ekonomi oranlarına yer verilmiştir. AB-15 ülkelerinde yer alan kayıt dışı ekonomi 

oranları her ülke için ayrı ayrı incelenerek, ülkelerdeki kayıt dışı ekonomin temel yapısı 

incelenerek, mücadele süreçleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Avrupa Birliği’ne yeni 

üye ülkeler için kayıt dışı ekonomi oranları tek başlık altında incelenmiş ve yeni üye 

devletlerin genel yapısı üzerinden değerlendirilme yapılmıştır. Avrupa Birliği’ni 

oluşturan ilk onbeş ülke kayıt dışı istihdam oranları ortak olarak incelenerek Birliğin 

kayıt dışı istihdama bakışı irdelenmiştir. Avrupa Birliği’ne son genişleme de dahil 

olarak yeni üye ülkelerin kayıt dışı ekonomi oranlarını incelenerek eski ve yeni üye 

ülkeler arasında karşılaştırmalı değerlendirme yapılmıştır. 

 

Dördüncü bölümde, müzakere başlıkları doğrultusunda kayıt dışı ekonominin 

doğrudan olarak malların serbest dolaşımı, tarım ve balıkçılık, hizmetlerin serbest 

dolaşımı, işçileirn serbest dolaşımı, fikri mülkiyet hakları, gıda güvenliği, rekabet 

politikası, ulaştırma politikası, sosyal politika ve istihdam, işletme ve sanayi politikası, 

çevre politikası, tüketici ve sağlığının korunması  konularındaki politikalarına etkileri 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Avrupa Birliği’nin ekonomik kriterleri olan Maastricht 

kriterleri açıklanarak Avrupa Birliği ülkelerinin Maastricht kriterleri karşısındaki 

durumu incelenmiştir. Türkiye’nin Maastricht kriterlerine göre durumu incelenenerek, 

Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin üyelik sürecine olan ekonomik, mali, sosyal ve 

hukuki açıdan etkileri ortaya konularak olası üyelik durumunda AB bütçesine yapılacak 

katkı ve yararlanılacak fonların durumu açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

Bu çalışmada, kayıt dışı ekonominin müzakere sürecine doğrudan ve dolaylı 

olarak yaptığı etkiler ortaya konmuş ve AB’ye üyelik sürecinde Türkiye ve AB 
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ülkelerinin kayıt dışı ekonomi oranları incelenerek Türkiye’deki kayıt dışı ekonomi 

hacminin Birlik içindeki durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAYIT DIŞI EKONOMİ: TANIMI, ÖZELLİKLERİ, ÖLÇME 

YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARI 

 1.1. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı 

Günümüz ekonomilerinin önemli sorunlarından biri olan kayıt dışı ekonomi, 

nedenleri, sonuçları ve işleyişi bakımından karmaşık bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması hem gelişmekte olan ülkeler 

için hem de gelişmesinin tamamlamış ülkeler için çözümlenmesi gereken ciddi bir 

sorundur. Gelişme yolunda olan ülkelerin iktisadi sorunları içerisinde kayıt dışı 

ekonominin diğerlerine nazaran ayrı bir yeri ve önemi vardır. Kayıt dışı ekonominin 

nedenlerine ve sonuçlarına bakıldığında diğer ekonomik sorunlardan etkilendiğini ve bu 

sorunları etkilediğini son derece kompleks yapılı bazen bağımlı bazen bağımsız 

değişken bir olgu olduğu görülmektedir.1 

Kayıt dışı ekonomi kavramı içerik olarak geniş bir alanı kapsamakta olup, 

konuyu inceleyenlerin bakış açılarına göre anlamı değişmektedir.2 

Kayıt dışı ekonomiyi açıklamaya yönelik değişik tanımlar yapılmıştır. Bu 

tanımlardan, bir kısmı, kayıt dışı ekonominin vergisel yönde kayıp yaratan özelliğini 

vurgulamış, bir kısmı ise istatistiksel yöntemlerle kapsanamamasını vurgulamış, bazıları 

ise her iki özelliği de ortaya koyacak şekilde olmuştur. 

Türkçe literatürde yer alan tanımlamalara göre kayıt dışı ekonomi;  

''Ekonomiyi düzenleyen yasalara ve yönetmeliklere aykırı olarak 

gerçekleştirilen, belgeye bağlanmamış, -kanuni defterlere işlenmemiş işlemler. 

(Faturasız satışlar, sigortasız işçi çalıştırılması, tefecilik, gecekondu yapımı, otopark 

                                                
 
1 Güneri Akalın, ''Kayıt Dışı Ekonomi ve Yasa Tasarısı (I)'', Vergi Dünyası , Haziran 1996, Sayı: 178,  
s.28. 
2 Burak  Ali Han Tecim, ''Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Denetiminin Önemi'', Vergi Raporu, 
Sayı:76 ,Nisan-Mayıs-Haziran 2005, s.177. 
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kahyalığı, işportacılık; defin, mevlit, hatim, zekat evde terzilik, dilencilik, hallaçlık, 

serbest dişçilik, sınıkçılık, tetikçilik, üfürükçülük, medyumluk, falcılık vb.)''3 

 Bir başka tanım : ''Geleneksel ölçüm teknikleri ile ölçülemeyen, resmi 

makamlara yansımamış ve belli bir çıkar karşılığında mal ya da hizmet olarak sunulan 

faaliyetlerin tümünü kapsar. Çok boyutlu ve değişik faaliyetlerin tümünü kapsar. Çok 

boyutlu ve değişik faaliyetleri kapsayan bu olgu, yasalara aykırı olabileceği gibi yasal 

faaliyetleri de içerebilir.''4 

Başka bir tanım ise : ''Resmi GSMH'yı tahmin etmek için kullanılan mevcut 

istatistiksel yöntemlerce ölçülemeyen ve bu sebeple resmi GSMH hesapları dışında 

kalan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerdir'' 5 şeklindedir. 

1.2. Kayıt Dışı Ekonominin Özellikleri  

Kayıt dışı ekonominin özellikleri tanımında yer alan yasalara aykırılık, ahlaki 

normlara aykırılık, istatistiksel olarak ölçülemezlik, gelir veya fayda elde etme, 

ekonomik sisteme uygunluk unsurlarından oluşmaktadır. Bu özelliklere aşağıda kısaca 

değinilmiştir. 

1.2.1. Yasalara Aykırılık 

Her ülkenin kendine özgü bir hukuk sistemi mevcuttur. Bu yüzden kimi 

faaliyetler bazı ülkelerde hukuken yasal olurken kimi ülkelerde yasa dışı olarak 

adlandırılmaktadır. Buna örnek olarak kumarhane işletmeciliği verebilir. Ülkemizde 

yasa dışı faaliyet olan kumarhane işletmeciliği yasal, düzenlemeler nedeniyle yapıldığı 

takdirde kayıt dışı ekonomi içinde yer almaktadır. Kumarhane faaliyeti K.K.T.C’ de 

yasa dışı faaliyet değildir. Burada kumarhane faaliyetleri ölçülememe veya beyan 

dışında bırakılma gibi nedenlerle kayıt dışı ekonomi içinde yer alabilir.6 

                                                
 
3 Osman Altuğ, Kayıt Dışı Ekonomi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, Ocak, 1999, s.3. 
4 Ahmet Fazıl Özsoylu, ‘‘Suç Ekonomisi ve Mafya’’, Ekonomik Forum, TOBB Yayını, 15 Kasım 1998, 
s.12. 
5 Gülay Akgül Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, İSMMO Yayını, İstanbul, 2006, s.121. 
6 İlhan Bibirkaya, ‘’Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi Ve Vergi Boyutu’’,  İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1996, s.66. 
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1.2.2 Ahlaki Normlara Aykırılık 

Bazı ekonomik faaliyetler yasal olmalarına karşı ahlaki normlara uygun 

olmayabilir. Bu faaliyetlerden bireyin kendisini satması (fuhuş) veya organlarını 

pazarlaması veyahut yalan beyanlarla satıcının müşteriyi kandırması bu kritere göre 

kayıt dışı özelliği taşımaktadır.7  

1.2.3. İstatistiksel Olarak Ölçülemezlik  

Bazı faaliyetler ekonomik değere sahip olmakla beraber, geleneksel olarak 

ölçümler dışında tutulmaktadırlar. Örnek olarak ev işleri verilebilir. Ev işleri yasal 

olmasına rağmen istatistiksel olarak ölçülemediğinden kayıt dışı ekonomi içinde yer 

almaktadır. Bu tür faaliyetler bu kriterden dolayı kayıt dışı ekonomi içine alınmaktadır. 

.Bu tür faaliyetlerin hiç ölçülememesinin nedenleri faaliyetlerin beyan edilmemesi, 

parasal değerinin bulunmaması, hesaplanmalarının imkansız olduğu ve bu tür 

faaliyetlerin normatif, rasyonel ve etik olarak kabul edilmemesi sonucunda milli gelir 

hesaplamalarına dahil edilmemesi olarak belirtilebilir.8 

1.2.4. Gelir veya Fayda Elde Etme  

Yukarıda yer alan ev işleri örneğinde olduğu gibi ev işlerinin yapılmasından 

dolayı ev hanımı herhangi bir gelir elde etmemekte yalnız fayda sağlamaktadır. Ev 

hanımı işe girip çalışmaya başladığında ev işlerinin yapılması için tutulan hizmetçi 

yaptığı ev işlerinden gelir elde etmekte böylece ev işleri faaliyeti piyasa çerçevesinde 

parasal bir nitelik kazanmaktadır. Bu kriter çerçevesinde kayıt dışı ekonomik faaliyetten 

bir gelir veya bir fayda elde edilmesi onun kayıt dışılık durumunu belirlemektedir. 

1.2.5. Ekonomik Sisteme Uygunluk 

Kayıt dışı ekonomi bazı ekonomik sistemlerde farklı bir anlam ifade 

etmektedir. Serbest piyasa ekonomisinin geçerli olmadığı bir ekonomik sistemde üretim 

araçlarının devlet elinde olduğu için yapılan her türlü faaliyet kayıt dışı olmaktadır. 
                                                
 
7 Ahmet F. Özsoylu, Tükiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul,1996, s.11. 
8 Burcu Dinçer, ‘‘Kayıt Dışı Ekonomi Ve Rekabetçi Politika Üzerine Etkilsi’’, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,  2007, s.20. 
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Türkiye’de ithal sigara alım ve satımı gibi kimi faaliyetler günümüzde kayıt dışı 

olmamakla beraber, 24.Ocak.1980 öncesi yasal düzenlemelerin izin vermemesinden 

dolayı kayıt dışı içinde yer almaktaydı.9 

1.3. Kayıt Dışı Ekonominin Sınıflandırılması 

Kayıt dışı ekonomi çok kapsamlı bir konudur. Kayıt dışı ekonomiyi 

tanımlarken kullanılan bazı kavramlar alt başlık olarak kayıt dışı ekonomi kavramı 

içinde yer almaktadır. Kayıt dışı ekonomi sınıflandırılırken üç ana başlık altında 

toplanabilir. Bunlar beyan dışı ekonomi, enformel ekonomi, yasa dışı ekonomidir. 

1.3.1. Beyan Dışı Ekonomi 

Kayıt dışı ekonomi kapsamında, onun bir parçasını oluşturan beyan dışı 

ekonomi, ‘‘vergi yasalarınca konulmuş kurallara göre vergi idaresine edilmesi gerektiği 

halde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen faaliyetlerle bunlar sonucu elde edilen 

gelirler’’ olarak tanımlanmıştır. Yani beyan dışı ekonominin içine, gelir yaratıcı 

ekonomik faaliyetlerden vergi kanunlarına göre beyan edilmesi gerektiği halde beyan 

edilmeyenler girmektedir.10 Bu tanım ile kayıt dışı ekonominin bileşenlerinden biri olan 

beyan dışı ekonomiyi tanımlamak amacı güdülmüştür. Kayıt dışı ekonomi de, resmi 

GSMH tahminlerine dahil edilmemiş gelirler olduğu için, tanım dar tutulmuş ve 

yasalara göre beyan edilmesi gerektiği halde beyan edilmeyen gelirler kapsama 

alınmıştır. Bu durumda, vergi istisna ve muafiyetlikleri kapsamında olduğu için beyan 

dışı kalan gelirler, servet veya harcama vergileriyle ilgili kanunlara göre beyan edilmesi 

gerektiği halde edilmeyen servet unsurları ve harcamaların ise geniş anlamda beyan dışı 

ekonomi kapsamında ele alınması daha doğru olacaktır.  

     Geniş anlamda beyan dışı ekonomi, milli gelirden hareketle hesaplanan vergi 

matrahı ile beyan edilen matrah arasındaki farkı oluşturmakta ve böylece ekonomide her 

ne sebeple olursa olsun beyan dışı kalan gelirleri ve hatta diğer suretle doğan beyan 

                                                
 
9 Binbirkaya, a.g.e., 67. 
10 Yılmaz, (2006), a.g.e., s.28. 
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dışılıkları da kapsamına almalıdır.11  Geniş anlamda beyan dışı ekonomi kavramı, 

ekonomik ve hukuki anlamdaki vergi kayıplarının tamamını kapsamına alırken, dar 

anlamda beyan dışı ekonomi sadece gelir vergisi bakımından hukuki anlamda vergi 

kaybını içermektedir.12 

1.3.2. Yasa Dışı Ekonomi 

Hizmet üretiminin ekonomik faaliyet olmasında ahlaki kurallar söz konusu 

değildir. Yasal olmayan kayıt dışı ekonomide ekonomik faaliyetin bizzat kendisinin 

kanunlarla yasak olması söz konusudur. Bu tür faaliyetlerin vergilendirilmesi veya 

kontrol edilmesi değil, bunlara karşı mücadele edilmesi gerekmektedir. Yasal olmayan 

kayıt dışı ekonomiyi ifade etmek için ayrıca ''Yeraltı Ekonomisi'' , ''Kara Ekonomi'' , 

''Mafya Ekonomisi'' , ''Suç Ekonomisi'' gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Bu 

faaliyetlere göre örnek olarak; uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, tefecilik, kadın 

ticareti gibi faaliyetler verilebilir. Ayrıca, kamu kesimindeki yolsuzluklar, rüşvet, 

hırsızlık ve dolandırıcılık gibi faaliyetler de bu gruba dahil edilmektedir.13 

1.3.3. Enformel Ekonomi  

Enformel ekonomi, yasalarda konulmuş resmi kurallarca tanımlanmamış veya 

belirlenmiş olan kuralların dışında kalan ekonomik faaliyetlerden oluşmaktadır. 

Enformel kelimesi devlet kontrolünün eksikliğini ifade etmek için kullanılır,  ‘‘devletin 

düzenleyici kurallarından kaçınan kurumsal kuralları takip etmede başarısız olan ve 

devlet tarafından korunmayan faaliyetleri’’ kapsar.  

Başka bir deyişle, bir taraftan yasalar ve idari düzenlemelerin getirdiği 

maliyetleri ortadan kaldırırken diğer taraftan yine bunların mülkiyet ilişkileri, ticari 

lisanslar, iş sözleşmeleri, işçilerle yapılan iş akitleri, finansal kredi ve sosyal güvenlik 

                                                
 
11 Yılmaz, (2006), a.g.e., s.29. 
12 Yılmaz, (2006), a.g.e., s.30. 
13 Kayıt Dışı Ekonomi, Özel İhtisas Komisyonu Raporu,  s.44. 
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sistemi arıcılığı ile sağladığı haklar ve faydaların da dışında kalan, bunlardan 

yararlanamayan ekonomik faaliyetlerdir.14  

1.4. Kayıt Dışı Ekonomiyi Ölçme Yöntemleri 

Kayıt dışı ekonomiyi tahmin etmek için geliştirilen her yöntemde farklı bir 

açıdan kayıt dışılığa yaklaşılmakta, farklı varsayımlar ve göstergeler kullanılmakta ve 

çoğu zaman da kapsamı değişik olmaktadır. Bu nedenler, aynı ülke ekonomisiyle ilgili 

ve aynı dönem için oldukça farklı kayıt dışılık rakamları ortaya çıkmaktadır.15 

 ‘‘Eldeki rakamlar sonuçta, kayıt dışı  ('gözlenemeyen') sektörde gerçekleşen 

gelişmelerin 'gözlenebilen' sektörde bıraktığı izlerin takip edilmesi ile elde edilen 

rakamlardır. Dolayısıyla, kayıt dışı ekonominin etkileri, özellikle ekonometrik veya 

istatistiksel araçlarla değerlendirilirken eldeki verilerin nihayet bir ‘‘tahmin’’ olduğu 

unutulmamalıdır. Bu bağlamda özellikle keskin ve aceleci sonuçlardan kaçınmanın 

gerekliliği hatırlatılmalıdır.’’16 

Kayıt dışı ekonomiyi tahmine yönelik yöntemler farklı şekillerde tasnif 

edilebilmektedir. Yaygın olarak kullanılan tasnif doğrudan yöntemler - dolaylı 

yöntemler şeklindedir. Bunun  yanında kayıt dışı ekonomiyi tahmin yöntemleri, mikro 

ve makro yöntemler, nokta tahmini veren yöntemler -zaman serisi tahmini veren 

yöntemler, detaylı bilgi veren yöntemler– tek bir büyüklük veren yöntemler olarak da 

tasnif edilebilmektedir. 

1.4.1 Dolaylı Ölçme Yöntemleri 

Dolaylı tahmin yöntemleri, resmi göstergeler ile ifade edilen kayıtlı 

ekonomide, kayıt dışı ekonominin bıraktığı düşünülen izlerin takip edilmesiyle kayıt 

dışı ekonominin boyutlarının tahmini esasına dayanmaktadır. Dolaylı tahmin 

yöntemlerinde göz önünde tutulan başlıca göstergeler, genellikle makro düzeydeki 

parasal, demografik ve kayıt dışı ekonomiye yol açan vergi vs. gibi faktörlerle ilgili 
                                                
 
14 Yılmaz, (2006), a.g.e., s.32. 
15 Ayşegül Şimşek Tandırcıoğlu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, DPT Yayını, Ankara, 2002, s.10. 
16 Fatih Savaşan, ‘‘Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Tahminleri’’, Türkiye’de Vergi Kayıp 
ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları: 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 10-14 Mayıs 2004, s.55. 
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göstergeler ile milli muhasebe hesapları olmaktadır. Bu yöntemlerin avantajı, kayıt dışı 

ekonominin makro ölçüde büyüklüğünü ve zaman içinde gelişmesini ortaya çıkarmaya 

imkan vermeleri ve maliyetlerinin düşük olmasıdır.  

Ancak belli büyüklükte bir kayıt dışı ekonominin var olduğunun bilinmesi 

pratik olarak çok yararlı olmamakta niteliğinin ne olduğu, hangi sektörlerde, hangi gelir 

ve istihdam gruplarında, hangi sebepler ile yoğunlaştığı konusunda fikir vermemekte, 

dolayısıyla kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması konusunda spesifik tedbirler 

önermek mümkün olmamaktadır.17Dolaylı Yöntemler; karşılaştırma yöntemi, parasalcı 

yaklaşımlar, istihdam  yaklaşımı ve üretim girdilerini esas alan yaklaşım olmak üzere 

dört başlıkta toplanabilir.18 

1.4.1.1 Gelir ve Harcama Arasındaki Uyumsuzluk 

Bu yöntem gelir ve harcamaların karşılaştırılması esasına dayalıdır. 

Karşılaştırma ulusal düzeyde ve hane halkı düzeyinde yapılır. Ulusal düzeyde, 

GSMH’nın gelir ve harcama yöntemlerine göre tahmin edilen büyüklükleri 

karşılaştırılır. Hane halkı düzeyinde ise, hane halkı anketlerine dayalı olarak birbirinden 

bağımsız elde edilen gelir ve harcama tahminleri karşılaştırılır.19  

Belli bir dönemde gelir ve harcama yönünden hesap edilen GSMH 

rakamlarının birbirine uyması gerekir. Ancak, genellikle harcamaların gelirden fazla 

olması şeklinde bir uyumsuzluk gözlenir. Bu uyumsuzluğun başlıca üç hatadan 

kaynaklandığı kabul edilmektedir. 20 

Bu hatalar; 

1.Faktör gelirlerinin olduğundan düşük beyan edilmesi, 

2.Zamanlama Hataları 

                                                
 
17 Yılmaz Ilgın, Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutları, DPT Yayını,  Ankara,  Ocak 1999, 
s.52. 
18 Yılmaz, (2006), a.g.e., s.121. 
19 Yılmaz, (2006), a.g.e., s.121. 
20 Yılmaz, (2006), a.g.e.,  s.122. 



 

 

11 

3.Diğer Hesaplama Hataları (istatistiksel hatalar, veri kaynaklarından     

kaynaklanan hatalar) 

Zamanlama ve diğer hesaplama hataları tesadüfi görülürken, GSMH’nin gelir 

ve harcama yönlü hesapları sonucu elde edilen rakamlar arasındaki farklılığın beyan dışı 

geliri gösterdiği varsayılır. 

1.4.1.2. Parasalcı Yaklaşımlar 

Parasalcı yaklaşımların kabul etmiş olduğu en önemli varsayım, kayıt dışı 

ekonomide yapılan ödemelerin büyük bir çoğunluğunun, bu konudaki denetimlere 

imkan vermemek bakımından, nakit para ile yapılmakta olduğudur. Buna göre, kayıt 

dışı ekonomide oluşacak gelişmeler kendisini parasal büyüklüklerde, özellikle nakit 

para stokunda gösterecektir.21 Parasalcı yaklaşım da kendi içinde, sabit oran, işlem 

hacmi ve ekonometrik yaklaşım olarak üçe ayrılmaktadır. 

1.4.1.2.1. Sabit Oran Yaklaşımı 

İlk defa Phillipe Cagan tarafından 1958’de geliştirilmiş olan yöntem daha 

sonra Gutmann’ın 1977’de uygulamasıyla popüler olmuştur. Bu yaklaşım bazı temel 

varsayımlara dayanmaktadır.  Bu varsayımlara göre, kayıt dışı ekonomide yürütülen 

işlemlerde çek, kredi kartı ve diğer ödeme araçlarından ziyade nakit kullanılmakta, baz 

alınan yılda kayıt dışı ekonomi sıfır olarak kabul edilmekte ve kayıt dışı ve kayıt içi 

ekonomide yani tüm ekonomide paranın dolaşım hızının aynı olduğu kabul 

edilmektedir. Bulunan oranın zaman içinde yükselmesi paraya olan talebin arttığı 

anlamına gelmektedir. Bu da kayıt dışı ekonominin genişlediğini göstermektedir. Ayrıca 

sabit katsayının en düşük olduğu yıl baz yıl olarak alınmakta ve bu yılda kara para 

olarak kabul edilmektedir. Sabit oran yaklaşımında nakit para miktarının  (C), vadesiz 

mevduata (D) oranı (C/D) esas alınmakta ve bazı varsayımlar yapılmaktadır. Sabit oran 

                                                
 
21 Türkmen Derdiyok, ''Vergi Kaçakçılığını Etkileyen Faktörler'', Maliye Yazıları, Ocak – Mart 1993, 

Sayı:38,      s.36. 
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yaklaşımı yapılan teorik varsayımlara karşı çok duyarlıdır. Bu duyarlılık sebebiyle çok 

sayıdaki yazar tarafından eleştirilmiştir.22 

Yönteme yöneltilen eleştiriler üç noktada yoğunlaşmıştır; 23 

Birinci eleştiri, paranın dolaşım hızının, kayıt dışı ekonomi ile kayıtlı 

ekonomide aynı olduğuna dair yapılmış varsayıma yöneliktir. Gerçekte kayıt dışı 

ekonomideki paranın dolaşım hızından yüksek olabileceği ileri sürülmüştür. Eğer kayıt 

dışı ekonomideki ekonomik birimlerin, gizli gelirlerini dayanıklı veya dayanıksız 

tüketim mallarını satın almak için hızla harcayabilecekleri düşünülürse bu doğru olur. 

Fakat kara paranın belli bir süre gizli kalması ve harcanmaması gerekiyorsa kayıt dışı 

ekonomideki paranın dolaşım hızı resmi ekonomideki paranın dolaşım hızından düşük 

olacaktır. Bu sebeple kayıt dışı ekonomideki paranın dolaşım hızının, kayıtlı 

ekonomideki paranın dolaşım hızına eşit olduğunu varsaymak teorik olarak pek tatmin 

edici bulunmamaktadır. 

İkinci eleştiri, temel yıl seçimiyle ilgilidir. Temel yıl seçiminin değişmesi 

durumunda kayıt dışı ekonomisinin hacmi hakkında yapılan tahminin farklılaştığı ileri 

sürülmüştür.  

Üçüncü eleştiri, C/D oranın sabit varsayılmasına ve orandaki bir değişikliğin 

nakit miktarındaki bir artıştan kaynaklandığına ve nakit, kayıt dışı ekonominin 

vazgeçilmez aracı olduğu için, bu durumun kayıt dışı ekonominin varlığına işaret 

gösterilmesine dairdir. Oysa C/D oranındaki değişikliklerin sadece nakit miktarındaki 

artışa bağlanamayacağı söz konusu oranı etkileyen çok sayıda faktörün olduğu 

belirtilmiştir. C/D oranındaki artışın nakitteki artıştan çok vadesiz mevduattaki 

yavaşlamaya bağlı olabileceği çok sayıdaki yazar tarafından belirtilmiştir. Ayrıca 

yapılan ekonometrik çalışmalar sonucu C/D oranında gözlenen artışın vadesiz 

mevduattaki gelişmeler tarafından gerçekleştirildiği gösterilmiştir. Bütün bu eleştirilere 

rağmen dün olduğu gibi bugün de en yaygın kullanılan yöntemdir.  

                                                
 
22 Yılmaz, (2006), a.g.e., s.124. 
23 Yılmaz, (2006), a.g.e., s.126. 
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1.4.1.2.2. Ekonometrik Yaklaşım  

Ekonometrik yaklaşımda, nakit para talebi ekonometrik bir denklem ile tahmin 

edilmektedir. 1983 yılında Tanzi tarafından kullanılan bu yöntemde, nakit paranın, 

geniş anlamlı paraya oranının bir takım farklı faktörlere bağlı olduğu varsayılmakta ve 

nakit paranın geniş anlamlı paraya oranı, bir regresyon analizi ile elde edilmektedir. Bu 

yaklaşımın temel varsayımları; kayıt dışı ekonominin, yüksek vergi oranlarına bağlı 

olarak ortaya çıkmakta olduğu ve kayıt dışı ekonomide işlemlerin nakit para aracılığı ile 

yürütüldüğüdür. Ayrıca paranın dolaşım hızının, kayıtlı ve kayıt dışı ekonomilerde aynı 

olduğu varsayılmaktadır. Bu yaklaşımın üstünlüğü, herhangi bir yılda kayıt dışı 

ekonominin olmadığı varsayımına gerek duyulmamasıdır.24 Yöntem hem teorik olarak 

hem de ampirik yönden eleştiriler almıştır. Teorik eleştiriler öncelikle kavramsal 

yönden ve modelin varsayımlarına yöneliktir. Kavramsal yönden eleştiri, yöntemle 

kayıt dışı ekonomi adı altında ölçülmek istenen şeyin ne olduğunun belirsiz olduğuna 

dairdir.  

Yöntemde her ne kadar ölçülmek istenen şeyin, aşırı nakit kullanımı yoluyla 

yaratılmış olan gelirlerden vergi idaresine beyan edilmemiş olanının olduğu belirtilmiş 

olsa da söz konusu beyan dışı gelirlerin GSMH’nın hesaplarında yer alıp almadığının 

‘‘belirsiz’’  olduğunun ifade edilmiş olması söz konusu eleştirinin gelmesine sebep 

olmuştur.25 

1.4.1.2.3. İşlem Hacmi Yaklaşımı 

Bu yaklaşımda Fisher’in Miktar Teorisi eşitliği kullanılmaktadır. İşlem 

hacminin milli gelire oranındaki değişiklikten kayıt dışı ekonominin büyüklüğü 

hakkında bilgi edinilebileceği düşünülmektedir. Fisher’in Miktar Teorisi;26 

 MV=PT 

         M: Para miktarı 

                                                
 
24 Şinasi Aydemir, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, İstanbul, 1995, s.32. 
25 Yılmaz, (2006), a.g.e., s.126. 
26 Ilgın, a.g.e, s.59. 
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 V: Paranın dolaşım hızı 

 P: Genel fiyat endeksi 

 T: İşlem hacmi 

 C: Dolaşımdaki toplam para 

 D:Toplam vadesiz mevduat 

 M=C+D 

 (C+D)V=PT 

 Kayıt Dışı Ekonomi = VM-Yr 

 

            = Y-Yr 

Kayıt dışı ekonomide yaratılan geliri, MV’nin belirlediği GSMH rakamı ile 

istatistiklerde açıklanan GSMH arasındaki fark vermektedir.  

Bu yaklaşımda PT/Nominal GSMH oranı bilinmekte olup sabittir.27 

1.4.1.3. İstihdam Yaklaşımı 

Bu yöntemde nüfusun, sivil işgücü arzının ve istihdamın zaman içindeki 

gelişimine bakılarak kayıt dışı ekonominin varlığı ve büyüklüğü konusunda tahminde 

bulunulmaya çalışılmaktadır.  

Sivil işgücü arzının toplam nüfusa oranı ile istihdamın toplam nüfus içindeki 

payında, zaman içinde benzer gelişmenin olması beklenir. Eğer bu gelişim olmuyor ve 

zamanla istihdamın toplam nüfusa oranı, işgücü arzının toplam nüfusa oranının altında 

kalıyorsa, kayıt dışı istihdamın varlığından söz edilebilir.28 İstihdam yaklaşımı kayıt dışı 

ekonominin ölçülmesi bakımından iyi bir hareket noktası olmakla birlikte, yasadışı 

faaliyetlerden elde edilen geliri kapsamaması, resmi istatistiklerin istihdama ilişkin 

verilerinin doğruluğu, kayıt dışı çalışanların elde edileceği varsayılan tutarın 

                                                
 
27 Ilgın, a.g.e, s.61. 
28 Aydemir, a.g.e., s.27. 
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gerçekçiliği, bazı gelirlerin birden fazla kez hesaplamaya katılma olasılığı gibi 

nedenlerle, eleştiriye açık bir yöntemdir.29 

1.4.1.4. Üretim Girdilerini Esas Alan Yaklaşım 

Bu yöntemde, üretimde kullanılan belli girdilerin miktarı esas alınarak 

ekonomideki toplam üretim miktarı tahmin edilir. Bu şekilde tespit edilen miktar ile 

kayıtlı GSMH arasındaki fark kayıt dışı ekonominin hacmi olarak değerlendirilir. Söz 

konusu yöntem, Hindistan’da temel girdi olarak ‘‘elektrik kullanımı’’ seçilerek 

kullanılmıştır. Yöntemin zayıflığı, bazı girdiler ile çıktı miktarı arasında sabit bir ilişki 

olduğuna dair yapılmış varsayımdır. Elektrik tüketimi ile ulusal üretim arasında 

doğrudan bir bağlantının olduğunu ispat etmek güçtür. Elektrik tüketimi ile ulusal 

üretim arasında doğrudan bir bağlantının olduğunu ispat etmek güçtür. Zira ulusal 

üretim, elektrik tüketmeksizin artırılabileceği gibi elektrik sadece ara malı değil aynı 

zamanda tüketim malı da  olduğu için nispi kullanımındaki artış kayıt dışı ekonominin 

hacmindeki artış olarak değerlendirilemez.30 

Kısaca yöntemin uygulanmasında tercih edilen girdi ile GSMH arasında birebir 

ilişkinin gösterilmesi sonucu vardır.31 

1.4.1.5. Çoklu Sebep Çoklu Göstergeler (MIMIC) Yöntemi 

Daha çok psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal alanlarda kullanılan MIMIC (çoklu 

gösterge–çoklu neden) model yaklaşımı KDE’yi tahmin etme de kullanılmaktadır. İlk 

defa Frey -Weck –Hanneman (1984) tarafından bir grup OECD ülkesi KDE’lerinin 

tahmini için kullandıktan sonra MIMIC modeli, ABD (Aigner vd. 1988), Latin Amerika 

(Loayza 1996), Yeni Zelanda (Giles 1999), Kanada (Tedds ve Giles 2000), Rusya 

(Prokhorov 2001) ve Türkiye (Savaşan 2003) gibi birçok ülkenin KDE’sini tahmin için 

kullanılmıştır.32 

                                                
 
29 Aydemir, a.g.e., s.31. 
30 Yılmaz, (2006), a.g.e., s.132. 
31 Yılmaz, (2006), a.g.e.,  s.132. 
32 Savaşan, a.g.e., s.58. 
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MIMIC model yaklaşımının en önemli özelliği, yukarıda özetlenen metotların 

aksine KDE’nin para, işgücü ve üretim piyasalarında bıraktığı izlerden sadece birinden 

hareketle değil, hepsinden ve eş anlı olarak faydalanarak tahmin edilmeye 

çalışılmasıdır. Bu göstergeleri, kayıt dışılığa neden oldukları teorik olarak ileri sürülen 

vergi yükü, devletin dayattığı diğer yükler (düzenlemeler, bürokrasi ve kamu sektörü 

istihdam düzeyi vs.), enflasyon, işsizlik ve vergi ahlaki gibi değişkenlerle bir 

istatistiksel  çerçeve içinde ve birlikte (bir model yaklaşımı içerisinde) ele almaktadır. 

MIMIC modeli, sonuçlarının istatistiksel testlere tabi tutulmasına izin verilmesiyle de 

diğer metotlardan ayrılmaktadır. Ancak, özellikle vergi ahlakı ve bürokratik yapılanma 

ya da kurumsal kalite gibi değişkenlere dair veri eksikliği, bu model yaklaşımını 

tartışma yaratmayacak kalitede verilerle her ekonomi için kullanılabilir olmaktan 

uzaklaştırmaktadır.33 

1.5. Kayıt Dışı İstihdam 

Kayıt dışı istihdam, yasal olarak istihdama dahil olan nüfus ile yabancı işçi ve 

çocuk işçiler gibi yasal olarak çalışmalarına izin verilmeyen kişilerce ifa edilen ve 

kısmen ya da  tamamen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmeyen her türlü yasal 

iş ve faaliyeti kapsamaktadır. Bu tanımlamada yasa dışı (kriminal) iş ve faaliyetler kayıt 

dışı istihdamın dışında tutulmaktadır. Ayrıca, karşılığında herhangi bir ödemenin 

yapılmadığı iş ve faaliyetler de kayıt dışı istihdamın dışında değerlendirilmektedir.34 

Kayıt dışı ekonomi ile kayıt dışı istihdam arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. 

Kayıt dışı üretimde bulunan işlemler kayıt dışı istihdamın temel kaynağını 

oluşturmaktadır. Ayrıca, kayıt içinde bulunan işletmeler de eksik ve kısmi bildirim 

nedeniyle kayıt dışı istihdamı artırabilmektedir. Kayıt dışı istihdam ile vergi, sosyal ve 

ekonomik hayatı düzenleyen ilgili mevzuata uyulmaktadır.35 

 

 
                                                
 
33 Savaşan, a.g.e., s.58. 
34 Metin Ercan,  Kayıt Dışı Ekonomi ve Hızlı Tüketim Malları Sektörü, Nurol Matbaacılık, Ankara, 
Şubat 2006, s.19-20. 
35 Ercan, a.g.e., s.20. 
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1.6. Kayıt Dışı Ekonominin Sonuçları 

Kayıt dışı ekonomi farklı ekonomilerde farklı boyutlarda farklı nedenlerle 

meydana gelmekte ve farklı sonuçlar doğurmaktadır. Mali, sosyal ve çalışma hayatına, 

ülkenin ekonomik verilerine yönelik etkileri ortaya çıkmaktadır. Genel olarak olumsuz 

sonuçları konuşulsada kimi yazarlarca olumlu yanlarından da bahsedilmektedir. Burada 

ilk önce az konuşulan olumlu sonuçlarına değinilecek daha sonra ekonomik, mali, 

sosyal ve çalışma hayatına yönelik olumsuz sonuçlarına değinilecektir. 

1.6.1. Kayıt Dışı Ekonominin Olumlu Sonuçları 

Kayıt dışı ekonominin olumlu etkilerinden ilki olarak, kayıt dışı ekonomi ile 

GSMH seviyesi arasında ki pozitif yönlü ilişki gösterilmektedir. Kayıt dışı ekonominin 

boyutunun arttığı durumda GSMH seviyesinin daha yüksek olması başlıca iki nedene 

dayandırılmıştır.  Bunlardan ilki, kayıt dışılığın arttığı dönemlerde 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. İkincisi ve daha da önemli olan ise, GSMH kendi başına 

tüketim düzeyinden etkilenecek ve tüketimin artmasıyla çarpan etkisiyle GSMH 

seviyesi yükselecektir.36  

Kayıt altında bulunan ekonominin yüksek maliyetler, kapasitenin eksik 

kullanımı ve kaynakların sınırlı olması gibi nedenlerle herkese iş yaratma imkanı 

yoktur. Kayıt dışı ekonomi, açıkta kalan bu işsiz kitlelere iş imkanı sağladığı için bir 

çok insanın geçim kaynağı olma özelliği taşır. Kayıt alında olan sektörlerde çalışanlar, 

eğitim düzeyleri belirli bir seviyede ve ayrıca kalifiye elemanlardır. Kayıt dışı 

ekonomide ise, her seviyeden insana istihdam olanağının sağlanması hem işsizliği 

azaltır hem de işverenlere daha düşük maliyetle işgücü çalıştırma olanağı sağlar. Kayıt 

dışı ekonominin enformel üretim tarzı içinde (seyyar satıcılık, ev içi üretim, bahçe 

tarımı vb.) özellikle işsizliğin yoğun ülkelerde yahut zamanlarda çok sayıda kişiye 

                                                
 
36 Yusuf Kıldiş, ''Kayıt Dışı Ekonomi ve Etkileri-1'', Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 144, Eylül 2000, 
s.170. 
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istihdam olanağı temin etmesinin gelir dağılımı bakımından da olumlu sonuçları vardır. 

Bu özelliği itibariyle kayıt dışı ekonomi, ekonomik ve toplumsal sigorta olarak da 

görülmektedir.37 Kayıt dışı ekonomi, bir yandan çalışanlar arasında haksız rekabet 

yaratırken, diğer taraftan da resmi ekonomiye göre üretim maliyetlerinin düşük olması 

nedeniyle iç ve dış piyasalarda rekabet gücünü arttırmaktadır. Çeşitli nedenlerle kayıtlı 

ekonomiden kayıt dışı ekonomiye kayan gelirler, tasarruflar üzerinde çarpan etkisi 

yaratarak ekonomiye canlılık getirir ve rekabet gücünü artırır. Kayıt dışı ekonomide yer 

alan mal ve hizmetlere talep yaratmaktadır. Dolayısıyla, kayıt dışı ekonomiden elde 

edilen gelirlerin tüketim aşamasında kayıt altına alınamayan gelirler harcanması 

aşamasında kayıt altına alınabilir. Son olarak kayıt dışı ekonomi, ekonomide katma 

değer yaratması bakımından da ekonomik büyüme oranının yüksek çıkmasına yardımcı 

olur.38 

 Kişiler ve kurumlar, vergiyi oto-finansman yöntemi olarak kullanarak 

büyümelerini sürdürebilmektedirler.  Ekonomik büyümenin öncelikli tercih edildiği bir 

ülkede; eğer alınan vergilerle devlet tarafından gerçekleştirilen büyüme oranı,  bu 

vergiler mükelleflerin elinde kalsaydı sağlanacak büyümeden daha düşük ise, kayıt dışı 

çalışmanın olumlu sonuçlar meydana getireceği ileri sürülebilir. Aynı zamanda, kayıt 

dışı çalışan ekonomik birimlerin kayıtlı ekonomik birimlerin karşısındaki rekabet 

avantajı ve hareket yeteneği dikkate alınırsa ekonomik büyüme ivme kazanabilir.39 

 Kayıt dışı ekonomide vergi ve sosyal güvenlik yükümlüklerinin getirdiği 

yüklerden kurtulmanın sağladığı düşük maliyetle üretimi yapma olanağı kayıtlı 

ekonomiye göre düşük fiyatla mal arz edebilme olanağı sağlar. Bu durum değişik etkiler 

doğurur; bir taraftan kayıtlı ekonomilere göre düşük fiyatla mal ve hizmet satın 

alabilmesi sebebiyle tüketicilerin elde ettikleri ‘‘tüketici rantı’’  ve vergi ile benzeri 

yükümlülüklerinden kurtulma sebebiyle üreticilerin elde ettikleri ‘‘üretici rantı’’ 

ekonomide ilave talep yaratır. İlave talep ekonomik canlılık demektir. Diğer taraftan, 
                                                
 
37 Gülay Akgül Yılmaz, Yer Altı Ekonomisi ve Vergi Kaybı, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1996, s.106. 
38 Mustafa Ali Sarılı, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Kayıtlı Hale 
Getirebilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:167, Ağustos 2002, 
s.147. 
39  Kıldiş, a.g.e, .s.207. 



 

 

19 

düşük fiyatla mal üretebilmek ulusal olduğu kadar uluslar arası alanda da rekabet 

avantaj sağlar. Aynı zamanda düşük fiyatla mal ve hizmet arz etmenin enflasyon 

üzerinde de etkisi vardır. Kayıt dışı ekonomi enflasyonun bireylerin satın alma güçleri 

üzerindeki etkisini azaltır ve daha fazla satın alma gücü sağlar.40 

Kayıt dışının yararları arasında sayılan bir diğer özellik de kayıt dışılığın 

toplumda sosyal patlamaları engelleyebileceği 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 engellenmekte ve buna 

ilave olarak ekonomiye canlılık getirmekte, resesyon ve depresyon görülmemektedir.41 

1.6.2 Kayıt Dışı Ekonominin Olumsuz Sonuçları 

1.6.2.1. Ekonomik Sonuçları 

 Bir ülkede ulaşılmaya çalışılan temel ekonomik amaçlar; 

 Kaynak dağılımında adalet, 

 Yeterli ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, 

 Ekonomik istikrar, 

 Gelir dağılımında adalet, 

 Dış dengenin sağlanması olarak özetlenebilir. 

 Ülkenin refah düzeyi, istihdam ve fiyatlar genel seviyesi ve gelir dağılımı 

konularındaki iktisadi gerçeklerin doğru saptanamaması şeklinde ortaya çıkan istatistiki 

kayıt dışılığın; bu sayılan amaçlara ulaşma konusunda etkisi bulunmaktadır. 42 

                                                
 
40 Yılmaz, (1996), a.g.e., s.106. 
41  Kıldiş, a.g.e., s.208. 
42 Yılmaz Ilgın, Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutları, DPT Yayını,  Ankara,  Ocak 1999, 
s.36. 
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Kayıt dışı ekonominin büyüme hızının kayıtlı ekonomiden daha yüksek ise, 

toplam ekonomide meydana gelen (kayıt dışı + kayıt içi) büyüme hızı, resmi 

rakamlardan daha yüksek olur. Bu durumda ekonomide gerçekleşen gerçek büyüme hızı 

doğru olarak resmi rakamlara yansıtılamaz. Bir ülkenin genel refah düzeyini gösteren 

göstergelerin başında gelen milli gelir gelmektedir. Kayıt dışı ekonomi sonucunda milli 

gelir, ülkede yapılan üretimin, elde edilen gelirin, tüketimin ve yatırımların tamamını 

kapsayamaz. Bunun sonucunda ekonominin sektörel dağılımının doğru olarak bilinemez 

ve eksik ifade edilen milli gelir rakamları sonucunda, ülkenin refah düzeyi ve verimlilik 

verileri olduğundan daha düşük görünür. Milli gelir rakamlarının gerçeği yansıtmaması 

ve kaynakların nasıl dağıldığının doğru bilinememesi sonucu, gelirlerin kısmen veya 

tamamen devletten saklanması dolayısıyla ekonomiden pay alanların tam olarak 

bilinememesine bağlı olarak gelir dağılımı rakamları toplumun her kesimi için sapmalı 

olarak ortaya çıkar. Kayıt dışı ekonomi istihdam verilerinde de deformasyonlara neden 

olur. Kayıt dışı ekonomi sonucunda işsizlik rakamları gerçekte olduğundan daha yüksek 

görünür. İstihdam rakamlarının mutlak ve oransal olarak düşük  görünmesine yol açar. 

Dış ticaret göstergeleri de kayıt dışı ithalat ve ihracattan dolayı olması gerektiğinden 

daha düşük değerleri gösterir.  

Devletin vergi gelirlerinin azalması sonucu doğan bütçe açıkları da ya 

borçlanma ya da para basma yoluyla karşılanır. Bütçe açıkları, borçlanma yoluyla 

karşılandığı taktirde faiz oranları yükselmekte dolayısıyla özel sektörün yatırım 

maliyetlerini artırarak (Dışlama Etkisi) yatırımlarını azaltabilmektedir. Yatırımların 

azalması, işsizliği artırarak işsiz kitlelerin kayıt dışı ekonomide çalışmasına neden 

olmaktadır. Bütçe açıklarının borçlanma yoluyla karşılanması sonucu artan faiz oranları 

nedeniyle kamu borçlanma maliyeti de artmakta, dolayısıyla bütçe açıkları daha da 

artmaktadır. Bütçe açıklarının Merkez Bankası aracılığıyla para basılarak karşılanması, 

enflasyon oranın yükselmesine dolayısıyla gelir dağılımının bozulmasına neden 

olmaktadır.43 Açıkların kendisi enflasyonist beklentileri artırmakta, para  basma ve/veya 

                                                
 
43 Sarılı, a.g.e., s.146. 
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iç ve dış borçlanma yöntemleriyle açıkların kapatılmaya çalışılması da enflasyonist 

baskıların ortaya çıkmasına yol açar.44  

Kamu kesimi açıkları, hükümetin ekonomiyi yönlendirmede kullanacakları 

para ve maliye politikalarının etkinliğini azaltmaktadır. Faaliyetlerin kayıt dışı 

yürütülmesinin gelir dağılımına etkisi kayıt dışı ekonomiden kimlerin daha çok istifade 

ettiğine bağlı olarak değişmektedir. Eğer daha düşük gelirli kesim kayıt dışı 

ekonomiden pay alıyor ise gelir dağılımı bunlar lehine değişir.  

Yüksek gelir grubunun kayıt dışı ekonomiden daha çok pay alması durumunda ise 

gelir dağılımı, gruplar arasında gelir dağılımı farkını azaltmaya yönelik amacın aksi 

yönünde bozulur.45 

1.6.2.2. Mali Sonuçları 

Kayıt dışı ekonominin olumsuz sonuçlarından birisi, devletin temel gelir 

kaynağı olan vergi gelirlerinin azalmasıdır. Devlet gelirleri içerisinde en önemli yeri, 

vergiler oluşturmaktadır.46 

Devletin, gelirlerini arttırmak amacıyla vergi oranlarında yapacağı yükselme, 

kaçakçılığı daha cazip hale getireceğinden yeni vergi gizlemelerine neden olacaktır. 

Kayıt dışı ekonomi, sosyal güvenlik ve vergi tabanını aşındırarak vergi tahsilatında bir 

azalışa, dolayısıyla daha büyük bütçe açıklarına ve hem doğrudan vergilerde hem de 

dolaylı vergilerde daha büyük bir artışa neden olabilir. Bu durum ise sonuçta artan 

vergileme sürekli büyüyen kayıt dışı ekonomi şeklinde kısır bir döngü yaratabilir.47 

Kamu yönetiminin yerine getirmek zorunda olduğu savunma ve iç güvenlik ile 

adalet, eğitim, sağlık ve altyapı gibi pek çok hizmet, kamu harcamalarının aşağı 

çekilmesini güçleştirmektedir. Kamunun asli gelir kaynağı olan vergiler yeterince 

                                                
 
44 Ilgın, a.g.e., s.40. 
45 Ilgın, ag.e., s.40. 
46 Sinan Arslan, “Vergi Kaybının Sebepleri ve Sonuçları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:98, Kasım 
1996, s.128. 
47 Hakan  Çetintaş ve Hasan Vergil, ''Türkiye’de Kayıt Dışının Tahmini'', Doğuş Üniversitesi Dergisi, 
Sayı:4, Ocak 2003, s.20. 
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toplanamayınca büyüyen kamu açıkları sorunu ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu da 

kamusal hizmetlerin zamanında ve etkin olarak gerçekleştirilmesi zorlaşmaktadır. Bu da 

yaşam kalitesinde ve refah düzeyinde düşme anlamına gelmektedir.48 

1.6.2.3. Sosyal Sonuçları 

Yasa dışı faaliyetlerin yaygınlaşması, bireylerin devlet otoritesine olan 

güvenlerini azaltır. Devlete olan güvenlerinin azalması sonucu, bireyler sorunlarını yasa 

dışı yollarla çözme yoluna gidebilirler. Özellikle, bireyler sorunlarını rüşvet, suistimal 

yoluyla ya da yasa dışı örgütler yoluyla giderebilir. Kayıt dışı ekonomi devlete karşı bir 

başkaldırı, diğer bir deyişle ekonomik anarşi yaratır, moral değerleri bozar.49 

 Kayıt dışı gelirlerin büyükçe bir kısmı çıkar amaçları suç örgütlerince haraca 

bağlanmak suretiyle toplanmakta, bu haraçlar kamu kurum ve kuruluşlarında bu suç 

örgütlerinin işlerini takip eden veya onların önündeki her türlü bürokratik engeli ortadan 

kaldıran bazı kamu görevlilerine rüşvet olarak dağıtılmaktadır. Bu durum, bürokratik ve 

toplumsal yapıyı çürütmekte; toplumun yapısını ve dokusunu yozlaştırmakta, toplum 

ahlakında çöküntü yaratmaktadır.50  

Kayıt dışı ekonominin toplumun manevi değerleri üzerinde de etkisi vardır. 

Zira, yasal olmayan şekilde, haksız ve kolay yoldan para kazanma düşüncesinin kabul 

görmesine neden olmaktadır. Kayıt dışı faaliyetlerin, kayıtlı faaliyetler karşısında 

sağladığı avantajlar nedeniyle gelirlerini kayıt dışında bırakmak isteyenler, 

ikametgahlarını gizlemekte, bir takım bilgileri gerekli yerlere vermekten kaçınmakta ve 

kayıt dışında kalmaya çalışmaktadır. Bu durum kamu güvenliği, seçmen kütüklerinin 

                                                
 
48 Ilgın, a.g.e., s.41. 
49 Osman Altuğ, ‘ ‘Kayıt Dışı Ekonomi: Vergiye Karşı Başkaldırı’’, Görüş Dergisi, Sayı:14, Mart 1994, 
s.66 
.50 Hamza Kaçar, “Yolsuzluk ve Kayıt Dışı Ekonomi İle Sürdürülebilir Bir Kalkınma 
Gerçekleştirilemez”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 9, Sayı:97, Ocak 2001, s.68. 
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oluşturulması, yargının etkin işlemesi, nüfus sayımı ve ekonomik anlam taşımayan 

diğer istatistiksel bilgilerin elde edilmesi açısından da sakıncalar doğurmaktadır51 

 Kayıt dışı ekonomiye, ekonomik ve sosyal sistemlerin işleyişi üzerindeki 

etkileri ve bu sistemlerin geleceğinde oynayacağı rol açısından da önem verilmektedir. 

Bu konuda Handy, geliştirildiği modelinde gelecekle ilgili olarak, küçük işlerin ve kendi 

işinde çalışmanın, part time işlerin ve kendi ihtiyacını kendi karşılamanın (do-it-

yourself), sonuçta kayıt dışılığın yaygın olduğu bir ekonomik yapı öngörmektedir. 

Gersuny de, hane halkı üretimi ve imece şeklindeki üretim yapısından, büyük değişimle 

(great transformation)  geçilen düzenli endüstriyel üretim safhasından sonra, tekrar hane 

halkı üretiminin (household production) yaygın olduğu sisteme dönüleceğini ileri 

sürmektedir.52 

1.6.2.4. Çalışma Hayatı İle İlgili Sonuçlar 

Çalışma hayatı ile ilgili olumsuz sonuçlar büyük ölçüde kayıt dışı istihdamdan 

kaynaklanmaktadır. Kayıt dışı istihdam, her şeyden önce sosyal güvenlik sisteminin 

etkinliğini bozmaktadır. Kayıt dışı istihdam demek, çalışanların gerekli vasıflara sahip 

olmaması ve asgari yaş haddi, asgari ücret, fazla mesai ve işyeri standartları gibi 

konulardaki düzenlemelere uyulmaması, gerekli sosyal güvenlik, vergi ve diğer fonların 

eksik ödenmesi  veya hiç ödenmemesi demektir. Böyle olunca, çalışan nüfus sosyal 

güvenlik şemsiyesi altında kapsanamamakta, yeterli prim toplanamamakta, sosyal 

güvenlik kuruluşları da, başta finansman zorlukları olmak üzere çeşitli zorluklarla 

karşılaşmakta ve kendilerinden beklenen hizmetleri etkin olarak yerine 

getirememektedirler.53 

 Kayıt dışı istihdamın bir diğer yönü de, kayıt dışı çalışanların sendikal haklardan 

yoksun olmasıdır. Kayıt dışı çalışan kesimlerin ağırlığının artması, sendikaların 

zayıflamasına ve çalışan geniş kesimin haklarının korunmasında zafiyete yol açar. 

Çeşitli gerekçelerle kayıt dışı çalışma durumunda olanlar, sendikasız olma ve sosyal 
                                                
 
51 Emine Koban, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu ve Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü, 
Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 3, Ekim 1998, s.75. 
52 Ilgın, a.g.e., s.41. 
53 Ilgın, a.g.e., s.43-44. 
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güvenlik kapsamı dışında olma, çalıştıkları işyerinin ruhsatsız olması gibi nedenlerle, 

sağlıksız ortamlarda, işyeri ve iş güvenliği olmadan, pazarlık gücünden yoksun ve 

korumasız, istismara açık ve sigortasız olarak çalışmak zorunda kalırlar. Bu da iş 

hayatında sağlıksız bir ortamın oluşmasına ve çalışma ilişkilerinin ve işgücü piyasasının 

işleyişinin bozulmasına yol açar. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde kadın ve çocuk 

işçilere de talep olduğundan, bu kesimin de zor şartlarda çalışması söz konusudur.54 

                                                
 
54 Ilgın, a.g.e., s.44. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

2.1. Avrupa Birliği Fikrinin Oluşumu 

Avrupa’da bir birlik kurmaya yönelik hareketlerin kökeni, çok eskilere dayanır. 

Geçen yüzyıllar ile 20. yüzyılda La Rochefoucaould, Saint Simon, William Penn, Due 

de Sully, Agustin Thierry, Emile de Girardin, Victor Hugo, Count Coudenhove Kalergi, 

De Gasperi, M. Briand gibi düşünürler, Avrupa Birliğinin kurulmasına inanan kişilerdir. 

Tanınmış Fransız yazar Victor Hugo, Avrupa Birliği konusunda aynen şöyle demiştir: ‘‘ 

ABD nasıl yeni bir dünyayı taçlandırıyorsa, bir gün gelecek Avrupa Birleşik Devletleri 

de eski dünyayı süsleyecektir. İster benimsensin, ister reddedilsin, Birlik fikri hiç 

durmadan yakılıp yıkılan, kasılıp kavrulan bir kıtanın bin yıllık hülyası olarak her 

zaman varlığını sürdürmektedir.’’55 

18. yüzyıl Birleşik Avrupa için yapılan çalışmaların arttığı bir dönem olmuştur. 

Bu dönem de  yapılan ticari antlaşmalarla sanayi devrimiyle artan üretime pazar 

sağlayabilmek hedeflenmiştir. 18. yüzyılda ki bu olumlu gelişmelerin aksine 19. 

yüzyılın sonlarında Friederich List’in korumacı fikirlerinden etkilenen Avrupa 

devletleri kendi içlerine kapanmışlardır. 

Avrupa Devletleri kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından kaynaklanan iki 

büyük dünya savaşı yaşamış, sonucunda da kaybeden hep kendileri olmuşlardı. Bir daha 

bu tür savaşların yaşanmaması ülkelerin çıkarlarının kendilerinin de lehine düşündükleri 

bir noktada uyuşmalarıyla sağlanabilirdi. Bu ise ülkelerin ancak uluslar üstü bir organın 

denetimini, egemenlik haklarından kısmen de olsa vazgeçerek, kabul etmeleriyle 

mümkün olabilirdi.  

 

                                                
 
55 Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Basım Yayın, 2007, s.1. 
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Yaşanan tüm bu sorunlar, Avrupalı düşünürlerin yüzyıllardır çeşitli şekilleriyle 

ifade ettikleri ama temelinde aynı amaca yönelik olan ‘‘ Avrupa’da bir siyasi birlik 

kurmak ’’ fikrinin 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru daha ciddiye alınmasını sağladı.56 

Birleşme fikrine yönelik en ciddi girişim Fransa Planlama Örgütü Başkanı Jean 

Monnet’ten gelmiştir. Monnet, Avrupa’ya baktığında birleşmeye engel olan en önemli 

noktayı, Almanya ve Fransa arasında savaş sanayinin iki önemli hammaddesi olan 

kömür ve çelik alanında yaşanan kronik sorunlar olarak görmekteydi. Yapılması 

gereken kömür ve çelik üretiminin ve kullanımının uluslar üstü bir yapıya devredilerek 

bu iki ülke arasında ve nihayetinde tüm Avrupa’da barışın sağlanmasıydı.57 

Avrupa Birliğinin kurulmasında fikir babalığı yapan Monnet’in yukarıda 

değinilen düşüncelerinden esinlenen zamanın Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, 

9 Mayıs 1950 tarihinde, Fransa ile Almanya arasındaki kömür ve çelik kaynaklarının 

birleştirilmesini, savaş sanayinin temel girdileri olan bu maddelerin üretim ve 

kullanımının uluslar üstü bir organın sorumluluğuna bırakılmasını önermişti. Schuman 

Planı olarak bilinen bu Planı Almanya’nın kabul etmesinden sonra, İtalya, Belçika, 

Hollanda ve Lüksemburg da Fransa’nın önerisine 25 Mayıs’ta olumlu cevap vermiştir. 

Avrupa’da siyasi bir birleşmeye yönelik hareket niteliğindeki Schuman Planı’na diğer 

ülkelerin de olumlu yaklaşımları üzerine, altı ülke arasında demir-çelik ürünlerinde bir 

ortak Pazar yaratmaya yönelik görüşmeler, 20 Haziran 1950’de başlamıştır.58 

      2.2. Avrupa Birliği’ne Öncülük Eden Birleşmeler 

2.2.1. Benelüks  

Benelüks olarak bilinen ve 18 Temmuz 1932 tarihinde Hollanda, Belçika ve 

Lüksemburg arasında imzalanan Ouchy Sözleşmesi ile yaratılan Benelüks, Batı 

Avrupa’da 20 nci yüzyılda gerçekleştirilen ilk ekonomik birleşme (entegrasyon) olması 

açısından çok önemlidir. Aslında Avrupa Kıtası, dünya üzerinde kurulan ekonomik 

birleşmelerin kaynağını oluşturmakta ve bu Kıta’daki birleşmeler dünya ekonomi 
                                                
 
56 Turgay Berksoy, A. Kadir Işık, Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, Yayın No: 177, SPK Yayını, 2004, 
s.14. 
57 Berksoy ve Işık, a.g.e., s.14. 
58 Karluk, a.g.e., s.3. 



 

 

27 

tarihinde büyük başarıya ulaşmış bulunmaktadır. Benelüks ismi, Ouchy Sözleşmesi ile 

bir araya gelen üç ülkenin baş harflerinin birleştirilmesinden oluşmuştur. Sözleşmenin 

amacı, üç ülke arasında tedrici olarak bir gümrük birliği yaratmaktı.59 Nitekim 5 Eylül 

1944 tarihinde Gümrük Birliği Sözleşmesi imzalanması ve 1948 yılında yürürlüğe 

girmesi ile anılan ilk hedefe ulaşılmıştır. 3 Şubat 1958’de Lahey’de imzalanan 

Ekonomik İşbirliği Antlaşması ise ancak 1960’da yürürlüğe girebilmiştir. Bu 

antlaşmalara ilaveten, 5 Kasım 1955 tarihinde Benelüks ülkeleri arasında Parlamentolar 

arası Danışma Konseyi kurulmuştur.60  

Avrupa ülkeleri, Benelüks ülkeleri arasında yapılan gümrük birliğinin başarılı 

olmasından sonra benzer ekonomik birleşmelerin oluşturulmasını hızlandırmışlardır.  

2.2.2. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 

18 Nisan 1951 tarihinde Paris’te Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (The 

European Coal And Steel Community : ECSC) kuran Paris Antlaşması imzalanmış ve 

23 Temmuz 2002 tarihinde sona ermiştir. Paris Antlaşması metinleri 31 Ekim 1951 ile 

16 Haziran 1952 tarihleri arasında tarafların yasama organlarınca onaylanmış ve 25 

Eylül 1952’de AKÇT kurulmuş, Yüksek Otorite’nin Başkanlığına Jean Monnet 

atanmıştır. Topluluğun merkezi Lüksemburg olmasına rağmen, Ortak Meclis devamlı 

olarak Avrupa Konseyi’nin Strasbourg’taki salonunda faaliyetlerini yürütmüştür. 10 

Şubat 1953’de çelik için bir ortak Pazar kurulmaya başlanmıştır.  Geçiş döneminin 9 

şubat 1958 tarihinde son bulması ile, kömür ve çelik ürünlerinde Avrupa da bir ortak 

pazar yaratılmıştır. Böylece, kartel niteliği ağır basan Paris Antlaşması ile altı Batı 

Avrupa ülkesi arasında kömür, demir cevheri, hurda demir ve çelik ürünleri ticaretine 

konan kısıtlamalar tamamen kaldırılmış, Topluluk dışında kalan ülkelere ortak gümrük 

tarifesi uygulanmaya başlanmıştır. Topluluğa, 1973 yılında İngiltere, İrlanda ve 

Danimarka üye olmuştur.61  

                                                
 
59 Karluk, a.g.e., s.5. 
60 Dilek Yılmazcan, Avrupa Topluluğu Bütçe Politikası, İstanbul, 1999, s.5. 
61 Karluk, a.g.e., s.8. 
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    AKÇT’nun amaçları, üye ülke ekonomilerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak, tam istihdamı gerçekleştirerek işsizliği önlemek ve hayat seviyesinin 

yükseltilmesini sağlamaktır. Ayrıca, sektörde tekelleşmenin önlenmesi, yatırımların 

hızlandırılması ve işçilerin konut edinmelerine yardımcı olunması da amaçlar arasında 

bulunmaktadır.62 

AKÇT kurulduğunda 5 organa sahipti. Bunlar, Yüksek Otorite, Bakanlar 

Konseyi, Danışma Komitesi, Ortak Meclis ve Adalet Divanı’dır.63 

Paris Antlaşması, bütçe ile ilgili olarak üç madde içermektedir. Madde 49’da, 

Yüksek Otorite’nin görevlerini yerine getirebilmek için kömür ve çelik üretimi üzerine 

vergi koyabileceği ve borçlanmaya gidebileceği belirtilmiştir. Madde 50’de ise 

harcamaların vergilerle karşılanacağı bildirilmiştir. Bu vergiler yıllık olacak ve önceden 

Konsey tarafından kararlaştırılmadıysa %1’i aşamayacaktır. Madde 78’e göre de, 

Topluluğun dört kurumu idari harcamalarını ayrı ayrı tahmin edecek ve yapılan 

tahminler kurum başkanları tarafından oluşan komite tarafından birleştirilecektir. 

Ayrıca, AKÇT Antlaşması’nın birlik içinde ilk uluslar üstü kurum antlaşması olması  

dolayısıyla ayrı bir önemi vardır.64 

       2.2.3.  Batı Avrupa Birliği (BAB) 

Batı Avrupa’da ilk Avrupa Topluluğu olan Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğu’nun (AKÇT) 18 Nisan 1951 tarihli Paris antlaşması ile kurulup AKÇT’nun 

25 Eylül 1952’de resmen faaliyete başlaması, Avrupa’da birlik düşüncesinin daha da 

kuvvetlenmesine yol açmıştır. 1950 yılında Jean Monnet tarafından Avrupa Savunma 

Topluluğu (The European Defence Community) oluşturulması önerisi getirilmiş ve bu 

doğrultuda 27 Mayıs 1952 tarihinde AKÇT üyesi altı ülke tarafından Avrupa Savunma 

Topluluğu Antlaşması imzalanmıştır. Ancak antlaşma Fransız Meclisinde 

onaylanmayınca yürürlüğe girmemiş, amaçlanan siyasi birliktelik de sağlanamamıştır. 

                                                
 
62 Karluk, a.g.e., s.8. 
63 Karluk, a.g.e., s.8. 
64 Ünal Tekinalp ve Gülören Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Beta Yayını, 2000, 
s.6. 
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Doğan boşluk İngiltere’nin önerisi ve yedi ülkenin katılmasıyla, savunma amaçlı Batı 

Avrupa Birliği’nin (BAB) kurulmasıyla kapatılmaya çalışılmıştır.65 

BAB’ın asıl üyeleri İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya, 

Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Yunanistan’dır. İzlanda, Norveç, Türkiye, 

Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ortak üyelerdir. Avusturya, Danimarka, 

Finlandiya, İrlanda ve İsveç gözlemci statüsündedirler. Bulgaristan, Estonya, Letonya, 

Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya ortak işbirliği üyeleridir.66 

Haziran 1999’da yapılan Köln Zirvesi’nde Petersbeg görevleri olarak bilinen 

insani yardım ve kurtarma operasyonlarının yapılması, barış sağlama ve koruma ve kriz 

yönetimi görevleri AB’ye devredilmiştir. Ayrıca Kasım 1999’da AB Ortak Dışişleri ve 

Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Javier Solana, BAB Genel Sekreteri olarak 

atanmıştır. 2001 yılında BAB Merkezi Brüksel’e taşınmış, BAB Askeri Karargahı 

kapatılmış, Ocak 2002’de BAB Uydu Merkezi ve BAB Güvenlik Araştırmaları 

Enstitüsü AB’ye devredilmiştir. Halihazırda BAB sınırlı görevleri olan sembolik bir 

yapı durumundadır.67 

2.2.4. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun 1952 yılında kurulmasından sonra ortaya 
koyduğu başarılı gelişme, Avrupa’da sektör bazında olmayan daha geniş kapsamlı bir 
ekonomik birleşmenin gerçekleştirilmesi konusundaki görüşlerin ağırlık kazanmasına 
yol açmıştır. Ayrıca, Fransa’da Avrupa Savunma Topluluğu Antlaşması kabul 
edilmeyince yeni bir ‘‘Birleşik Avrupa Devletleri İçin Eylem Komitesi’’ 
oluşturulmuştur. Kısmen bu Komite’nin çalışmaları kısmen de Benelüks ülkelerinin 
girişimi sonucunda AKÇT’yew üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, İtalya’nın Messina 
şehrinde 1-2 Haziran 1955 tarihlerinde yaptıkları toplantıda, Belçika Dışişleri Bakanı 
Paul Henri Spaak başkanlığında bir komite kurmuşlardır. Komite, Batı Avrupa’da 
öncelikle ekonomik entegrasyonu gerçekleştirilecek yeni bir Topluluğun kurulması 
konusundaki çalışmalarını bir yıl içinde tamamlamıştır. Hazırlanan Rapor, (Spaak 
Raporu) AKÇT yanında Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu isimli iki yeni topluluğun kurulmasını öneriyordu. Üç Topluluğun üç ayrı 

                                                
 
65 Karluk, a.g.e., s.9-10. 
66İKV, Avrupa Birliği Tarihçesi,  
 http://www.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=abtarihce&baslik=Tarihçe, (Erişim Tarihi: 9.10.2008) 
67İKV, Avrupa Birliği Tarihçesi, a.g.e., (Erişim Tarihi: 9.10.2008) 
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komisyonu, üç ayrı Bakanlar Konseyi, ortak bir Adalet Divanı ve Parlemontosu 
bulunacaktı.68 
 
 29-30 Mayıs 1956 tarihlerinde Venedik’te yapılan toplantıda AKÇT Dışişleri 
Bakanları, Spaak Komitesi’nin hazırladığı Raporu görüşerek kabul etmiştir. Antlaşma 
taslağı üzerinde yapılan ayrıntılı görüşmelerden sonra Roma’da 25 Mart 1957’de 
imzalanan antlaşmalar ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu kurulmuştur. Antlaşmalar, 1 Ocak 1958’de yürürlüğe girmiştir. AET 
Antlaşması’nın süresi sonsuzdur ve AKÇT ile Benelüks Antlaşmalarını yürürlükten 
kaldırmamıştır. Roma Antlaşması, 248 Madde ve 6 Bölüm’den oluşmuştur. Bunlar; 
ilkeler, Topluluğun temel kuralları, denizaşırı bölge ve toprakların katılımı ile genel ve 
son hükümlerdir.69 
 
 Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nun kuruluş 
aşamasında, Avrupalı ülkeler arasında önemli görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan en önemlisi, İngiltere ile Fransa arasında Avrupa’da gerçekleştirilecek yeni 
ekonomik bütünleşmenin derecesi ile ilgili olanıdır. O tarihlerde İngiltere, İngiliz 
Uluslar Topluluğu’nun lideri durumunda bulunan ve Topluluğa üye ülkeler ile önemli 
ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri olan bir ülkedir. Bu niteliği dolayısıyla Batı 
Avrupa’da ortak Pazar özelliğinde olmayan, daha az bağlayıcı ve serbest ticaret bölgesi 
ilkesine dayanan bir bütünleşmeden yana olmuştur. AET’nin kurulmasından sonra da 
İngiltere, bütün Avrupayı kapsayacak bir serbest ticari bölgesinin yaratılmasını, buna 
AET’nin tek birim, diğer ülkelerinde kendi başlarına katılmalarını Topluluğa önermiştir. 
Fakat bu teklif, Fransa tarafından red edilmiştir. Çünkü Avrupa’da sıkı bir işbirliğine 
yönelik bir birlik istemekteydi. Bütüm bu gelişmeler üzerine İngiltere, AET’ye rakip 
olacak bu kuruluşa girmeyen Avrupalı ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ni 
(EFTA) kurmuştur.70 
 

 Roma Antlaşması’nın en büyük özelliği ‘‘demokrasi ile yönetilen her 

Avrupa ülkesinin AET’ye girebileceğini’’ belirtmesidir. Antlaşmayı yapanlar kapalı bir 

sistemi öngörmemektedir. Bu ileride Avrupa’da bir siyasi entegrasyonun kurulması 

düşüncesinin daha o yıllarda var olduğunun açık bir kanıtıdır. Nitekim ilerleyen yıllarda 

birçok Avrupa ülkesi bu doğrultuda topluluğa ‘‘ortak üyelik’’ ve ‘‘tam üyelik’’ 

başvurusunda bulunacaktır.71 

 
 
 
 

                                                
 
68 Karluk, a.g.e., s.11. 
69 Karluk, a.g.e., s.11. 
70 Karluk, a.g.e., s.12 
71 Berksoy ve İşık, a.g.e., s.17-18. 
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2.2.5. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) 

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM), 1 Ocak 1958 yılında 

yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kurulmuştur. Topluluk, atom enerjisinin sanayi ve 

enerji üretiminde barışçıl amaçlar için kullanılmasını amaçlamıştır. Topluluğu kuran 

ülkeler o tarihlerde enerji ihtiyaçlarını atom enerjisi kullanarak gidermeyi 

düşünmüşlerdir. Özellikle 1956 yılında patlak veren Mısır-İsrail Savaşı ve ardından 

İngiltere ve Fransa’nın Süveyş Kanalına müdahale etmesiyle başlayan buhran 

döneminde, Avrupa’ya Ortodoğu’dan petrol ikmali önemli ölçüde aksamıştır.  

Bu durum, petrole bağımlılığın azaltılması ve diğer enerji kaynaklarının 

devreye sokulması konusunda o dönemde Avrupa’da önemli çabaların harcanmasına 

yol açmıştır. Bunların ürünü olan EURATOM, daha sonra petrolün Afrika’nın 

güneyinden dev tankerler ile taşınması ve fiyatlarda da 1970’li yıllara kadar önemli artış 

olmaması üzerine, diğer Avrupa Toplulukları kadar gelişme gösterememiştir.72  

2.3. Füzyon Antlaşması  

1 Temmuz 1967 tarihinde yürürlüğe giren Birleşme (Füzyon) Antlaşması 

(Avrupa Toplulukları için tek bir Konsey ve tek bir Komisyon kuran Antlaşma) ile, üç 

ayrı Avrupa Topluluğu’nun (Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) yürütme organları birleştirilmiştir. Her 

Toplulukta ayrı ayrı bulunan Konsey ve Komisyonlar her üç Topluluk için bire 

indirilmiştir. Kuruluşlarından itibaren AET ve AKÇT için ortak bir kurum olan Avrupa 

Parlamentosu ile Avrupa Adalet Divanı , EURATOM’a da teşmil edilmiştir. 73 

       2.4. Topluluğun Genişlemesi 

Avrupa Toplulukları’nın kuruluşundan itibaren üye ülkelerde meydana gelen 

olumlu gelişmeler, 20. yüzyılın ikinci yarısının başında bu tür entegrasyonlara sıcak 

                                                
 
72 Karluk, a.g.e., s.15. 
73İKV, Avrupa Birliği Tarihçesi, a.g.e., (Erişim Tarihi: 9.10.2008) 
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bakmamış Avrupa Devletleri’nin, bu topluluklara üyelik başvurusunda bulunmalarına 

neden olmuştur.74 

2.4.1. İlk Genişleme: İngiltere, İrlanda ve Danimarka  

İngiltere’de 1959 yılındaki seçimlerde iktidarda kalan hükümet savaşlar sonucu 

ortaya çıkan sorunların yanı sıra ekonomik sıkıntılarla da karşı karşıyaydı, artık 

Britanya için ‘‘güçlü yalnızlık’’ sona erdiğini düşünüyordu. İlerleyen yıllarda İrlanda’da 

meydana gelen siyasi ve sosyal olumsuzluklar hükümetin bu düşüncesinin ne kadar 

doğru olduğunu destekler nitelikteydi. Tüm bunları dikkate alan İngiltere Başbakanı 

Macmillan siyasetini, kıta Avrupa’sına yakınlaşma yönünde kullandı. Macmillan, 31 

Temmuz 1961 tarihinde Avrupa  Ekonomik Topluluğu’na (AET) giriş müzakerelerine 

başlayacağını ilan ederek; Roma Antlaşması’nın 237. maddesine göre AET’ye tam 

üyelik başvurusunda bulundu.  İngiltere’nin bu ilk başvurusu Fransa tarafından olumsuz 

şekilde cevaplanmıştır.75  İngiltere’nin AET’ye katılımı konusundaki ilk girişiminin 

başarısızlığa uğramasından 4 yıl sonra iktidardaki İşçi Partisi Hükümeti, 2 Mayıs 

1967’de AET’ye giriş için ikinci defa başvuruda bulunacaklarını açıklamıştır. İlk 

başvuruda olumsuz bir görüşe sahip olan İşçi Partisi’nin tutumu, zaman içinde 

değişmiştir. 10 Mayıs 1967’de İngiltere ve İrlanda, 11 Mayıs 1967’de Danimarka, 

AET’ye tam üyelik başvurularını yapmışlardır. Bunları 21 Temmuz’da Norveç 

izlemiştir. 13 Eylül 1967’de Komisyon dört ülkeye ilişkin üyelik başvuruları konusunda 

olumlu görüş açıklamıştır.76 İki yıl süren müzakerelerden sonra İngiltere, İrlanda ve 

Danimarka, 22 Ocak 1972 tarihinde Topluluğa katılmışlar, bu ülkelerin Topluluğa 

katılmasıyla ilk genişleme gerçekleşmiş ve üye sayısı altıdan dokuza yükselmiştir.  

1973 yılında iki EFTA kurucu üyesi ülkenin - İngiltere ve Danimarka – Topluluğa 

katılımı sonucunda Topluluk EFTA ülkeleri ile ilişkilerini yeniden düzenlemiştir. 

(Norveç’in Katılım Antlaşması ise, ülkede yapılan bir referandum ile reddedilmiştir.77 

 

                                                
 
74 Berksoy ve Işık, a.g.e., s.28. 
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2.4.2. İkinci Genişleme : Yunanistan 

Yunanistan, Roma Antlaşması’nın 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe 

girmesinden bir buçuk yıl sonra Avrupa Topluluğu’na  ‘‘ortak üyelik’’ başvurusunda 

bulunan ilk ülkedir. 12 Haziran 1975’te Avrupa Topluluğu’na tam üyelik başvurusunda 

bulunan Yunanistan’ın bu başvurusu; 9 Şubat 1976’da, Komisyonun ekonomik 

gerçeklerle olumsuz görüş bildirmesine rağmen, Bakanlar Konseyi’nde kabul edilmiştir. 

22 Temmuz 1976’da başlayan tam üyelik süreci 28 Mayıs 1979’da Atina’da ‘‘Katılma 

Antlaşması’’nın imzalanmasıyla son bulmuştur.  

Bu antlaşmaya göre 1 Ocak 1981 tarihinden itibaren Yunanistan resmen 

Avrupa Topluluğu’nun bir üyesi olmuştur.78 

2.4.3. Üçüncü Genişleme: İspanya ve Portekiz 

İspanya ile Topluluk arasında görüşmeler ilk aşamada ticari çerçevede sürmüş 

ve 29 Haziran 1970 tarihinde Tercihli Ticaret Antlaşması’nın imzalanmasıyla 

sonuçlanmıştır. 20 Kasım 1975’te diktatör Franco’nun ölümünden sonra İspanya-AT 

ilişkileri ekonomik anlamın yanı sıra siyasi bir anlamda kazanmış ve 28 Temmuz 

1977’de Topluluğa tam üyelik için başvurulmuştur. 1979 yılında başlayan görüşmeler, 

12 Haziran 1985 tarihinde Madrid’de Katılım Antlaşması’nın İmzalanmasıyla son 

bulmuş ve 1 Ocak 1986’da yürürlüğü girmiştir. Tarım kesimi için on, diğer alanlar için 

ise yedi yıllık bir geçiş dönemi öngörülmüştür.79  

Portekiz tam üyelik başvurusunu 28 Mart 1977 tarihinde yapmıştır. EFTA’nın 

kurucu üyelerinden olan Portekiz, İngiltere ve Danimarka’nın ayrılmasından sonra 

Toplulukla birçok ticaret antlaşması imzalamıştır. Adı geçen ülkeye özellikle tarımsal 

alanlarda ayrıcalık tanınmış ve mali yardımlarda bulunulmuştur. 1974 yılında 

diktatörlük rejiminin yıkılmasından sonra ilişkiler daha da yakınlaşmıştır. 12 Haziran 
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1985 tarihinde Katılım Antlaşması imzalanmıştır. Yedi yıllık bir uyum dönemi tanınan 

Portekiz, 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren Portekiz Topluluğun tam üyesidir.80 

2.4.4. Dördüncü Genişleme : Avusturya, İsveç ve Finlandiya 

Avusturya’nın izlediği tarafsızlık politikası ve anayasasında öngörülen 

bağımsızlık anlayışı, bu ülkenin uzun yıllar Avrupa Topluluğu gibi kısmen de olsa 

egemenlik hakkının devrini öngören siyasi oluşumlara, bir Avrupa ülkesi olmasına 

rağmen, kayıtsız kalınmasına neden olmuştur. Dünyada değişen siyasi güç dengeleri 

Avusturya’nın uyguladığı tarafsızlık politikasını gözden geçirmesine neden olmuştur. 

17 Ağustos 1989’da Topluluğa tam üyelik için başvurmuştur. Komisyon’un 1 Ağustos 

1991 tarihinde olumlu görüş bildirmesi sonucu 1 Şubat 1993 tarihinde Avusturya ile 

üyelik müzakerelerine başlanmasına karar verilmiştir.81  İsveç 1 Temmuz 1991’de, 

Finlandiya ise 18 Mart 1992 tarihinde Topluluğa üyelik başvurusunda bulunmuşlardır. 

Birlik, üç ülke için müzakereleri eş zamanlı olarak 1 Şubat 1993 tarihinde başlatmış ve 

bu ülkelerin Birliğe üye devletlerle ortak değerleri taşıması ve refah seviyelerinin 

yüksek olması nedeniyle, katılım müzakereleri Birlik tarihindeki en kısa sürede (13 ay) 

tamamlanmıştır. Ancak Avusturya’ya malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin 

serbest dolaşımı, dış ilişkiler ve Gümrük Birliği, mali ve bütçesel hükümler ve rekabet 

politikası konularında, İsveç’e aynı konulara ek olarak tarım ve balıkçılık politikası 

konusunda ve  Finlandiya’ya da her iki ülke için de ortak olan konularda ve yine 

balıkçılık politikası konusunda geçiş süresi tanınmıştır. Bu ülkelerin 1995 yılında 

katılımları ile Birlik, Orta ve Kuzey Avrupa’ya doğru genişleyerek üye sayısını on beşe 

çıkarmıştır.82 

2.4.5. Beşinci Genişleme: Merkez Doğu Avrupa Ülkeleri 

12/13 Aralık 1997 Lüksemburg zirvesinde, üyelik başvurusunda bulunan on bir 

ülkenin mevcut durumunu Komisyonun görüşleri doğrultusunda değerlendirmiştir. 
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Komisyon tarafından Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdikleri düşünülen 

Macaristan, Polonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi ile üyelik müzakerelerinin 1998 yılı ilkbaharında başlatılmasına karar 

verilmiştir.83 “İkinci dalga ülkeler” ya da “Helsinki Grubu” olarak adlandırılan 

Bulgaristan, Romanya, Malta, Letonya, Litvanya ve Slovakya için Aralık 1999 tarihli 

Helsinki Zirvesi’nde oybirliği ile müzakerelere başlanmasına karar verilmiştir.84 

12/13 Aralık 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi Avrupa 

Birliği’nin genişleme sürecinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Zirvede, Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta ile yürütülen müzakerelerin sonuçlandırılmıştır. 

16 Nisan 2003 tarihinde Atina’da Katılım Antlaşması’nın imzalanmasının ardından 10 

aday ülke 1 Mayıs 2004 tarihinde Birlik üyesi olmuşlardır.85 

Helsinki Grubu’nda yer alan Bulgaristan ve Romanya 1 Mayıs 2004’teki 

katılımda yer alamamışlardır. Yapılan müzakereler sonucu komisyon tarafından 1 Ocak 

2007 tarihinde üyeliğe uygun görülmüşler ve AB üyesi olmuşlardır. Böylece Romanya 

ve Bulgaristan’la birlikte AB üye sayısı 27'ye yükselmiştir. 

      2.5. Avrupa Birliğinin Kurulması 

Avrupa Toplulukları’nın, kuruluşundan itibaren üye ülkelerde beklenen 

ekonomik genişlemeyi sağlaması ve uluslar arası düzeyde güç katması Avrupa’da birlik 

fikrinin gelişmesini sağlamıştır. İngiltere gibi birlik fikrine uzak duran ülkeler, 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla tek kutuplu hale gelen dünyada, siyasi ve ekonomik 

olarak bir güç haline gelmenin yolunun Avrupa’da geniş bir birliğin oluşturulmasıyla 

meydana gelebileceği ortaya çıkmıştır.  

 

                                                
 
83 Murat Kavalalı, ‘‘Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci’’, AB’nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı 
Balkan Ülkeleri İle İlişkileri, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekim 2005, s.21. 
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/kavalalim/genislem.pdf, (Erişim Tarihi: 8.10.2008) 
84 İKV, Avrupa Birliği Genişleme Süreci, a.g.e., (Erişim Tarihi: 9.10.2008) 
85 İKV, Avrupa Birliği Genişleme Süreci, a.g.e., (Erişim Tarihi: 9.10.2008) 
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2.5.1. Avrupa Tek Senedi 

1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa 

Topluluklarını kuran Antlaşmalar, ilk kez kapsamlı bir biçimde tadil edilmiştir. Avrupa 

Tek Senedi ile yeni ortak politikalar saptanmış, mevcut olanlar geliştirilmiştir. Bu 

çerçevede (Roma Antlaşması’na) sosyal politika, ekonomik ve sosyal uyum, çevre gibi 

konularda yeni maddeler eklenmiştir. Ayrıca, “işbirliği usulü” adı verilen bir sistem 

çerçevesinde Avrupa Parlamentosu’na Komisyon’un yasa koyma önerilerini ikinci kez 

değerlendirmek suretiyle yasama sürecini daha yakından etkileme imkanı verilmiştir. 

Yine Tek Senet ile, daha önce oybirliğinin gerekli olduğu, Ortak Gümrük Tarifesi’nde 

değişiklik yapılması, hizmetler, sermayenin serbest dolaşımı, ortak ulaşım politikaları 

konularında alınan kararların nitelikli çoğunluğa dayanması kararlaştırılmıştır. Üye 

ülkeler arasında “Avrupa Siyasi İşbirliği” aracılığı ile dış politikada işbirliği yapılması 

da Tek Senet ile karara bağlanmıştır.86 

2.5.2. Maastricht Antlaşması 

Avrupa Toplulukları, 1991 yılında Hollanda’nın Maastricht şehrinde yapılmış 

olan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile iç bütünleşme yolunda tarihi bir dönüm 

noktasından geçmişlerdir. Maastricht Zirvesi’nin hazırlıkları 14-15 Aralık 1990 

tarihlerinde Roma Zirvesi’nde belirlenmiştir. Bu Zirve’de topluluk, Avrupa Birliği 

sürecinin daha da hızlanmasını sağlayacak kararlar almıştır.  Bu kararlar uyarınca, 

‘‘Ekonomik ve Parasal Birlik’’ ile ‘‘Siyasi Birlik’’ alanında düzenlenen iki Hükümetler 

arası Konferans yoluyla Roma Antlaşması’nda değişikler yapılması ve 1992 yılı 

sonunda Tek Pazara daha bütünleşmiş bir şekilde ulaşılması açıklanmıştır. Uluslararası 

alanda seslerini daha çok duyurmak arzusundaki AT ülkeleri, Ekonomik ve Parasal 

Birliğin yanı sıra, Siyasi Birlik hedefleri doğrultusunda ortak bir dış güvenlik politikası 

oluşturmaya yönelmiştir. 15 Aralık  1990 tarihinde çalışmalarına başlayan bu iki 

Hükümetler arası Konferans, Maastricht Zirve’sinde kurulan yeni Avrupa Birliği’nin 

temellerini atmıştır.87 

                                                
 
86 İKV, Avrupa Birliği Genişleme Süreci, a.g.e., (Erişim Tarihi: 9.10.2008) 
87 Karluk, a.g.e, s.75. 
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9-10 Aralık 1991 tarihinde Maastricht’de toplanan AT Devlet ve Hükümet 

Başkanları, ‘‘Avrupa Birliği Antlaşması’’ üzerinde anlaşarak, metni 7 Şubat 1992’de 

imzalamışlardır. Böylece Avrupa Birliği’nin hukuki temelleri atılmıştır. Söz konusu 

hukuki dönüşüm, Roma  Antlaşması’nı değiştiren, siyasi ve ekonomik nitelik taşıyan, 

biri Siyasi Birliğe ve diğeri Ekonomik Birliğe ilişkin iki sözleşmenin Topluluğa üye 

ülke Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından paraflanmasıyla sağlanmıştır. 88 

Avrupa Birliği’nde üzerinde anlaşma sağlanan başlıca noktalar şunlardır:89 

 Ekonomik ve Parasal Birliğin tamamlanması, 

 Topluluğun nispeten fakir ülkelerine yardım fonu, 

 Ortak dış politika, 

 Ortak savunma ve güvenlik politikası, 

 Federalizm yerine sıkı birlik, 

 Sosyal Konular, 

 Avrupa Parlamentosu’nun yetkilerinin arttırılması, 

 Ortak vize uygulaması. 

Birliğin bugünkü halini almasında Maastricht Antlaşması’nın rolü büyüktür. 

Özellikle adalet ve içişleri alanında işbirliği ve genişleme ile ilgili değişikler 

Topluluğun temel taşı niteliğindeki yeniliklerdir. Maastricht kriterlerine son bölümde 

ayrıntılı olarak değinilecektir. 

2.6. AB Türkiye İlişkileri 

1958 yılında kurulmuş olan  Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun bir üyesi 

olabilmek için 31 Temmuz 1959 yılında topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmuş olan 

Türkiye’nin tam üyelik süreci, AET Bakanlar Konseyinin başvuruyu kabul ederek 

‘‘üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar’’ geçerli olmak üzere önerdiği Ortaklık 

                                                
 
88 Karluk, a.g.e., s.76. 
89 Karluk, a.g.e., s.77. 
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Antlaşmasının (Ankara Antlaşması) 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanması ve 1 Aralık 

1964 tarihinde yürürlüğe girmesiyle başlamış olup, günümüze kadar yaklaşık asırlık 

periyodu kapsamıştır.90 

 Anlaşma, hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olarak üç devre 

öngörmüştür. Geçiş döneminin sonunda ise Gümrük Birliği’nin tamamlanması 

planlanmıştır. Anlaşmada öngörülen hazırlık döneminin sona ermesiyle birlikte, 13 

Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokolde 

geçiş döneminin hükümleri ve tarafların üstleneceği yükümlülükler belirlenmiştir. 91 

Hazırlık dönemi içinde AT 1971 yılından itibaren tek taraflı olarak bazı petrol ve tekstil 

ürünleri dışında Türkiye’den ithal ettiği tüm sanayi mallarına uyguladığı gümrük 

vergileri ve miktar kısıtlamalarını sıfırlamıştır. 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren 

Katma Protokol ile hazırlık dönemi tamamlanmış, geçiş dönemin ilişkin koşullar 

belirlenmiştir. Geçiş döneminde, taraflar arasında sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve 

kişilerin serbest dolaşımının sağlanması ve Gümrük Birliği’nin tamamlanması 

öngörülmüştür. Bu bağlamda geçiş döneminde Türkiye, AB’den ithal ettiği sanayi 

ürünlerine uyguladığı gümrüklerini 12 – 22 yıllık listeler dahilinde kademeli olarak 

azaltarak sıfırlamayı ve Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi’ne (OGT) uyum sağlamayı 

üstlenmiştir. 1970 – 1980 arası periyotta Türkiye AB ilişkilerinde önemli gelişmeler 

olmamış, 1980 askeri darbesi ile dondurulmuştur. 1987 yılında Ankara Anlaşmasının 

başlangıçta öngördüğü evreleri tamamlamadan üye olabilmek için 14 Nisan 1987 

tarihinde üyelik başvurusunda bulunmuştur. Komisyon, başvuru ile ilgili görüşünü 

yaklaşık 2,5 sene sonra 18 Aralık 1989’da ‘ ‘kendi iç bütünleşmesini tamamlamadan 

Topluluğunun yeni bir üyeyi daha kabul edemeyeceği’’, ‘‘Türkiye’nin, Topluluğa 

katılmakta ehil olmakla birlikte, ekonomik,sosyal ve siyasal alanda gelişmesi 

gerektiğini’’ açıklamış, ‘‘üyelik müzakerelerinin açılması için bir tarih belirlenmesi ve 

Ortaklık Anlaşması çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi’’ önerilmiştir. Bunun üzerine 

Türkiye, üyelik süreci açısından önemli bir adım oluşturacağını düşünerek, öncelikle 

                                                
 
90 Gülay  Akgül Yılmaz, “AB’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi”,  Marmara 

Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, İstanbul, 2008, s.265. 
91T. C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. 
 http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=111&l=1, (Erişim Tarihi: 6.10.2008) 
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Gümrük Birliği’ni tamamlamaya hedeflemiş ve bunun için gerekli çalışmalara hız 

vermiştir.92 

Bu dönemde AB Komisyonu tarafından, AB’nin genişleme sürecini 

değerlendiren ‘‘Gündem 2000’’ Raporu hazırlanmış ve 16 Temmuz 1997 tarihinde 

açıklanmıştır. Rapor’da, ‘‘Türkiye’nin siyasi ve ekonomik sorunları nedeniyle 

genişleme sürecine dahil edilmeyeceği’’ ifade edilmiştir. Bunu takiben, 12 – 13 Aralık 

1997 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen ve Ekonomik ve Parasal Birlik 

genişleme konularının değerlendirildiği zirve’de, Türkiye’nin adaylığı resmen teyit 

edilmiş, ancak bir ‘‘strateji’’önerilmiştir. Konsey’in bu yaklaşımı üzerine Türkiye, 

üyelik başvurusunu geri çekmeyeceğini, ancak AB ile siyasi diyoloğu askıya alacağını 

açıklamıştır.93 

Kırk yıllık bir zaman dilimi içinde değişik süreçlerden geçen AB-Türkiye 

ilişkileri dönem dönem zayıflayıp güçlenmiştir. İlişkiler konusunda ekonomik 

konjonktür kadar siyasi konjonktür de etkili olmuştur.94   

Türkiye-AB ilişkilerinin dönüm noktası, 1999 yılında yapılan Helsinki 

Zirvesi’nde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık statüsünün teyit edilmesi ve 

Türkiye’nin AB’nin Yeni Genişleme Politikası çerçevesinde oluşturulan sisteme, diğer 

aday ülkelerle eşit statüde katılacağına ilişkin karar olmuştur.  Helsinki Zirvesi’ni 

takiben başlayan adaylık sürecinde, diğer aday ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de 

İlerleme Raporları hazırlanmıştır. 1999 yılında açıklanan İlerleme Raporu’nda yer alan 

değerlendirmeler, İlk Katılım Ortaklığı Belgesi’nin de temelini oluşturmaktadır.95  

AB, Türkiye için hazırladığı ilk Katılım Ortaklığı Belgesi’ni 8 Mart 2001 

tarihli kararı ile kabul etmiştir. Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeler ve oluşan yeni 

gereklilikler ışığında Katılım Ortaklığı Belgesi 19 Mayıs 2003 tarihinde revize 

edilmiştir. Bu dönemde Türkiye, AB siyasi kriterlerine uyum bakımından çok sayıda 

                                                
 
92 Yılmaz, (2008), a.g.e, s.265 
93İKV, Avrupa Birliği Tarihçesi, a.g.e., (Erişim Tarihi: 9.10.2008) 
94 Berksoy ve Işık, a.g.e., s 23. 
95 İKV, Avrupa Birliği Tarihçesi, a.g.e., (Erişim Tarihi: 9.10.2008) 
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yasa ve mevzuat düzenlemesini içeren ‘‘8 Uyum ve 2 Anayasa Değişikliği Paketi” 

kabul etmiştir. 96, Türkiye’  

Belirtilen ilerlemeyi takiben, AB Komisyonu, 6 Ekim 2004 tarihinde, 

Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum yönünde kaydettiği aşamaların ve mevcut 

eksikliklerin saptandığı İlerleme Raporu’nda; önceden belirlenmiş düzenlemelerin 

yürürlüğe girmesi koşuluyla, ‘‘Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli düzeyde 

karşıladığını’’ belirlemiş ve katılım müzakerelerinin açılması önerisinde bulunmuştur. 

Bu öneri doğrultusunda, 16 -17 Aralık 2004 tarihinde gerçekleştirilen zirvede AB 

liderleri, Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiğini kabul ederek 

müzakerelerin 3 Ekim 2005’te başlaması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Bu 

tarihten itibaren AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir döneme girilmiştir.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
96 İKV, Avrupa Birliği Tarihçesi, a.g.e., (Erişim Tarihi: 9.10.2008) 
97 İKV, Avrupa Birliği Tarihçesi, a.g.e., (Erişim Tarihi: 9.10.2008) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE ve AB’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ 

3.1. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları 

Kayıt dışı ekonomi Türkiye ekonomisinde süreklilik arz eden ve önlenemeyen 

bir ekonomik olaydır. Kayıt dışı ekonominin en fazla büyüdüğü ülkeler; enflasyonun 

sürekli olduğu, haksız ve spekülatif kazançların arttığı, gelirin adaletsiz dağıtıldığı, 

ekonominin denetim dışı kaldığı ülkelerdir. Türkiye ekonomisinin bu özellikleri 

taşıması kayıt dışılığın ekonomideki payının artmasına yol açmıştır.98 

Farklı yöntemler kullanılarak elde edilen farklı sonuçlar kayıt dışı ekonominin 

ölçülmesinin ne kadar zor olduğunu da göstermektedir. Türkiye’de kayıt dışı 

ekonominin ölçülmesine yönelik bazı dezavantajlar vardır. Türkiye’de henüz para 

ekonomisine tam olarak  geçilememiştir bu yüzden parasal değerler ülkenin gerçeğini 

tam olarak yansıtmamaktadır. Aşağıdaki tablado çeşitli araştırmacıların Türkiye’deki 

kayıt dışı ekonomi hesaplamalarına yer verilmiştir. 99 

 

 

 

 

 

                                                
 
98 Murat Şeker, ''Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini: Türkiye Örneği 1'', Vergi ve Muhasebeciyle Diyalog 
Dergisi, Sayı:217, Mayıs 2006, s.128. 
99 Binbirkaya, a.g.e., 108. 
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Tablo 1:  Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları Ölçmeye Yönelik Olarak 

Yapılan Tahminler 

Yazarlar Kullanılan Yöntemler Yıl/yıllar GSMH’da Kayıt Dışı 
Ekonominin Yüzdesi 

Altuğ* Kayıt Dışı Ücret Yaklaşımı 1992 35,00 

Derdiyok* 
 

Parasalcı Yaklaşım 
Vergi Yaklaşımı 
 

1984 
1991 
 

27,3 
40,4 
 

Ilgın  Nakit Oran Yaklaşımı 
Ekonometrik Yaklaşım 
Sabit Rasyo Yaklaşımı 
Vergi Kaybı Yaklaşımı 
 

1993 
1992 
1968-2001 
1985-2001 

54.3 
45.3-53.9 
31.0-84.0 
26.0-184.0 

Özsoylu* GSMH Yaklaşımı 
Sabit Oran Yaklaşımı 
İşlem Hacmi Yaklaşımı 

 

1990 
1992 
1990 

7,50 
11,50 
11,50 

Temel, Şimşek, 
Yazıcı+ 

Harcamalar Yaklaşımı 
Vergi  KaybıYaklaşımı 
Parasalcı Yaklaşım 

1991 
1991 
1991 
 

1,50 
16,40 
1,91-7,88 

Yamak* Ekonometrik Yaklaşım 
 

1994 10.0 

Aktürk, vb.* Ekonometrik Yaklaşım 
 

2002 16.2 

Hakioğlu  Parasalcı Yaklaşım 
 

1984 137,80 

Vuslat Us + Sabit Rasyo Yaklaşımı 
Ekonometrik Yaklaşım 
Ekonometrik Yaklaşım 
Sabit Akım Yaklaşımı 
Karma Akım Yaklaşımı 

1987-2003 
1987-2003 
1997-2003 
1987-2000 
1987-2000 

48.0 
6.0 
9.0 
1.0-3.0 
6.0-33.0 
 

Çetintaş & Vergil+ Ekonometrik Yaklaşım 
 

1971-2000 18.0-30.0 

Öğünç & Yılmaz+ Sabit Rasyo Yaklaşımı 
Sabit Rasyo Yaklaşımı 
 

1960-1999 
1971-1999 

0.0-46.0 
11.0-22.0 

Yetim  Sabit Oran Yaklaşım 1998 12.5 
Tandırcıoğlu Sabit Oran Yaklaşım 2000 83.36 
Akgül Yılmaz  Karma Yöntem 

Sabit Oran Yaklaşım 
1994 
1970-2004 

37.7 
4.9-107.3 

Kaynak: *Şükrü Kızılot, Şafak Ertan Çomaklı, Vergi Kaçakları ve Önlenmesi Yolları, 19. Maliye 
Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 2004,  s.129 
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+ Vuslat Us, ‘‘Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini Yöntem Önerisi : Türkiye Örneği’’, s.23. 
http://kayitdisiekonomi.com/files/VUSLAT-US1-KAYITDISI.pdf, (Erişim Tarihi: 14.05.2008) 
Nihat Işık ve Mustafa Acar, ‘‘Kayıt Dışı Ekonomi: Ölçme Yöntemleri, Boyutları, Yarar ve Zararları 
Üzerine Bir Değerlendirme’’, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 
21, Temmuz-Aralık 2003, ss. 117-136. 
 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), ‘‘Kayıt Dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu’’ s.11. 
 Sedat Yetim, Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı ve Kayıt Dışı Ekonomi, Türkiye Bankalar Birliği Yayını, 
İstanbul, 1999, s.70. 
Tandırcıoğlu, a.g.e., s.34. 
Yılmaz, a.g.e., (2008), s. 144. 
 
 

3.1.1. Dolaylı Ölçme Yöntemlerine Göre Türkiye’ de Kayıt Dışı Ekonomi 

3.1.1.1. Farklı Yöntemlerle Hesaplanan Milli Gelir Rakamlarının 

Karşılaştırılması 

Dolaylı yöntemlerden biri olan milli gelir farklılıkları yönteminde, daha önce 

ilgili bölümde de belirtildiği gibi, farklı yollardan elde edilen milli gelir rakamlarının 

arasındaki farka bakılarak kayıt dışı GSMH büyüklüklerinin tespit edilmesine 

çalışılmaktadır.100 Ahmet Fazıl Özsoylu tarafından GSMH rakamlarının 

karşılaştırılması suretiyle kayıt dışı ekonominin hacmi 1986 yılında resmi GSMH’nın % 

5,5’i, 1987’de % 6,0’ı, 1988’de % 5,9’u, 1989’da % 7,7’si, 1990’da % 7,5’i olarak 

hesap edilmiş ve bu oranların Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin en altı sınırını 

gösterdiği ifade edilmiştir.101 

 

 

 

 

 

                                                
 
100 Ilgın, a.g.e., s.132. 
101 Ahmet Fazıl Özsoylu, ‘‘Gizli Ekonomi: Tanımı, Sebepleri ve Türkiye’de ki Boyutları’’, İktisat 
Dergisi, Sayı: 335, 1993, s.55. 
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Tablo 2: Milli Gelir Yaklaşımına Göre Kayıt Dışı Ekonomi Tahmini (1987-2006) 

Yıllar 

Gayri Safi 
Yurtiçi 
Hasıla 
Gelir 

Yöntemiyle 
(1) 

Gayri Safi 
Yurtiçi 
Hasıla 

Harcama 
Yöntemiyle 

(2) 

Harcama-Gelir 
Fark 
(2-1) 

Kayıt Dışı Ekonominin 
Oranı 

(Fark/Üretim) 
1987 74.721.925 74.416.097 -305.828 0,004 
1988 129.224.505 125.800.999 -3.423.505 -0,027 
1989 227.324.008 220.151.751 -7.172.257 -0,032 
1990 393.060.171 391.501.714 -1.558.456 -0,003 
1991 630.116.960 648.344.519 18.227.559 0,028 
1992 1.093.368.045 1.129.413.462 -36.045.417 -0,031 
1993 1.981.867.090 2.062.187.002 -80.319.912 -0,038 
1994 3.868.429.187 4.025.622.543 157.193.356 0,039 
1995 7.762.456.069 7.926.359.073 163.903.004 0,020 
1996 14.772.110.189 14.345.412.636 -426.697.553 -0,029 
1997 28.835.883.135 28.720.649.000 -115.234.135 -0,004 
1998 52.224.945.129 53.522.969.924 1.298.024.795 0,024 
1999 77.415.272.308 82.925.537.513 5.510.265.205 0,066 
2000 124.583.458.276 127.844.312.343 3.260.854.067 0,025 
2001 178.412.438.500 188.141.290.929 9.728.852.429 0,051 
2002 277.574.057.483 278.220.630.648 646.573.165 0,002 
2003 359.762.925.944 358.699.628.542 -1.063.297.402 -0,002 
2004 430.511.476.969 427.151.939.807 -3.359.537.162 -0,007 
2005 487.202.362.279 480.922.786.993 -6.279.575.286 -0,013 
2006 576.322.230.865 551.859.588.566 -24.462.642.299 -0,044 

Kaynak: TÜİK, www.tuik.gov.tr  Erişim Tarihi:07.11.2008 

Milli gelir farklıları konusunda, satın alma gücü paritesine göre kişi başına 

milli gelir ile kayıtlı GSMH’ya göre kişi başına milli gelir arasındaki farklılıkların 

doğrudan kayıt dışı ekonomiyi yansıtmadığının bilinmesi gerekmektedir. Söz konusu 

farklılıklar, daha çok uluslar arası ticaretteki kısıtlama ve sınırlamalar, ulaştırma 

maliyetleri, ülkenin sahip olduğu doğal kaynak zenginliğinin farklı olması ve ülke 

içinde uygulanan fiyat kontrolleri gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Kayıt dışı 

ekonomi olmasa bile, söz konusu iki büyüklük arasında, sayılan sebepler yüzünden  

farklılık olacaktır.  Kayıt dışı ekonominin, fiyatlar genel seviyesinin olduğundan 
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yüksek, kişi başına milli gelirin ise olduğundan düşük belirlenmesine yol açtığı 

hatırlanırsa, milli gelir ve fiyatlar genel seviyesinin kayıt dışı ekonomiyi kapsayacak 

şekilde belirlenmesi durumunda, söz konusu farklılık miktar ve oran olarak daha da 

büyüyecektir. Fiyatlar genel seviyesinin veri kabul edilmesi durumunda ise, fark oran 

olarak aynı kalacak, ancak miktar olarak büyüyecektir.102 

3.1.1.2. İstihdam Yaklaşımına Göre Kayıt Dışı Ekonomi 

Dolaylı ölçme yöntemlerinden bir diğeri ise istihdam yaklaşımıdır. Bu yöntem 

belli bir dönemde ekonomide gerçekleşen iş gücü artış oranıyla aynı dönemde istihdam 

edilen emeğin artış oranının aynı olması temeline dayanmaktadır. İncelenen dönemde iş 

gücü artış oranı istihdam edilen emeğin artış oranından fazla ise ekonomide ya işsizlik 

oranının arttığından ya da istihdam edilen emeğin kayıt dışı kesimde yer aldığından 

bahsedilir.103 

Resmi istatistiklere göre çalışan kişi sayısı ile sosyal güvenlik kuruluşlarına 

bağlı olarak çalışan kişi sayısı arasındaki fark da, bir kısım istihdamın kayıt dışı 

olduğunun bir göstergesidir. Kayıt dışı istihdamın miktarı saptanabildiği takdirde, bu 

miktardan hareketle belli varsayımlar kullanılarak kayıt dışı kalan çeşitli gelirlere de 

ulaşılabilmektedir. .104 

 Prof. Dr. Osman Altuğ tarafından yapılarak yayımlanan çalışmada, kayıt dışı 

istihdamdan hareket edilerek, Türkiye'de ki kayıt dışı ekonominin boyutları 

hesaplanmıştır. 1996 yılında 7,5 katrilyon olan kayıt dışı işlem hacmi 1997’de 16 

katrilyonu aşmış, 1998 yılında ise 24 katrilyon olarak hesaplanmıştır.105 Ahmet Fazıl 

Özsoylu tarafından 1978-1990 dönemi için yapılan araştırmada; hem iş gücünün hem de 

istihdamın nüfusa oranının azaldığı ortaya konmuştur.  Türkiye gibi nüfusu sürekli artan 

bir ekonomide istihtam ve iş gücünün nufüsa oranının azalması, gizli ekonomik 

                                                
 
102 Ilgın, a.g.e., s.135. 
103Abulak, Yavuz ve A. Koray Tahtakılıç, ‘‘Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine Düşünceler’’, Banka Mali ve 
Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:468, 2003, s.30. 
104 Aydemir, a.g.e., s.28. 
105 Osman Altuğ, (1999), s.466. 
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faaliyetlerin hacminin arttığı ifade edilmiştir.106 Yapılan çalışmada kayıt dışı 

ekonominin boyutuna yönelik bir tespitte bulunulmamıştır.   

3.1.1.3. Vergi İstatistikleri ve İncelemelerine Göre Kayıt Dışı Ekonomi 

3.1.1.3.1. Vergi İstatistiklerine Göre Kayıt Dışı Ekonomi  
Bu yöntemde vergi incelemeleri ve başka amaçlar için toplanan vergi 

istatistiklerinden yararlanarak kayıt dışı ekonominin büyüklüğü tahmin edilmeye 

çalışılmaktadır. Ancak bu alanda özellikle ülkemizde veri üretimi yetersiz olduğundan 

sağlıklı tahminler yapılması güçleşmektedir. Çağdaş vergi sistemlerinin en önemli 

özelliği mükelleflerin vergiye tabi gelirlerinin vergi idarelerine kendilerinin beyan 

etmeleridir. Beyana tabi vergi sistemlerinde vergi denetimi (inceleme, yoklama) en 

önemli vergi güvenlik müesseselerinden biridir.  Vergi incelemelerinde, mükelleflerin 

beyan ettikleri kazançlar incelenir, eksiklik varsa matrah farkları bulunur. Bu yaklaşıma 

göre, bulunan matrah farkları esas alınarak kayıt dışı ekonominin büyüklüğü tahmin 

edilmeye çalışılır. Ancak bu yaklaşımla kayıt dışı ekonomi değil, vergilendirilmeyen 

ekonominin büyüklüğü tespit edilmiş olur. Ancak vergilendirilmeyen ekonomi ile kayıt 

dışı ekonomi birbirinden farklı kavramlardır. Bazı faaliyetler vergilendirilmediği halde 

milli gelir büyüklüğü içerisinde yer alabilir. Bu tahminde bulunan değerler, hem 

vergilendirilmeyen hem de kayıt dışı ekonomiyi kapsayabileceği gibi vergilendirilmeyen 

ancak kayıt içerisinde yer alan değerleri de kapsayabilir. Ancak Maliye Bakanlığı 

kayıtlarına girmemiş faaliyetlerin kapsanması söz konusu değildir. Bulunan değerlerin 

bu çerçevede değerlendirilmesinde yarar bulunulmaktadır.107 

 Son seçimlere göre Türkiye'de yaklaşık 44 milyon seçmen olmasına karşılık 

3,2 milyon beyannameli mükellefin olması oldukça düşündürücüdür. Prof. Dr. Güneri 

Akalın 1996 yılında yayımlanan bir makalesinde kayıt dışı ekonominin kontrol 

yöntemleri ile ölçülmesi başlığı altında; ''Türkiye'deki seçmenlerin sayısının yaklaşık 40 

milyonun olduğunu kabul edersek, gelir vergisi mükelleflerinin miktarını (bir milyon 

götürü + iki milyon beyannameli + beş milyon stopaja bağlı)  sekiz milyon olarak 

                                                
 
106Abulak ve Tahtakılıç, a.g.e., s.30. 
107 Adil Temel, Ayşegül Şimşek, Kuddusi Yazıcı, Kayıt Dışı Ekonomi Tanımı, Tespit Yöntemleri ve 
Türk Ekonomisindeki Büyüklüğü, DPT Yayınları, Ankara, 1994, s.4. 
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saptadığımızda, seçmenlerin %80'nin bedavacı yani vergi fiyatlarını ödemeksizin sosyal 

mal (kamu harcaması) talep ettiklerini hesaplayabiliriz. Bu durum seçmen sayısı 

açısından, kayıt dışı ekonominin %80'ler dolayında olduğunu gösterir'' tespitinde 

bulunmaktadır.108 

3.1.1.3.2. Vergi İncelemelerine Göre Kayıt Dışı Ekonomi 
 

Belli bir dönemde, maliye teşkilatı tarafından yapılan vergi denetleme ve 

inceleme sonuçlarına göre bulunacak matrah farklarından hareketle kısmen ya da 

tamamen vergi idaresinin bilgisi dışında bırakılmış gelirler tahmin edilmeye çalışılır. 

Beyan edilen gelir ile milli gelir hesaplamalarında bulunan gelir karşılaştırılmaktadır. 

Ülkemiz açısından bu yöntemin karşılaşacağı en önemli güçlük veri üretimi kısıtlı 

olduğundan gerekli bilgilere ulaşmanın pek kolay olmamasıdır. 

Vuslat Us tarafından yapılan incelemede, 1985-2002 dönemine ilişkin olarak 

kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün %26 ile %184 arasında değiştiği, ortalama olarak 

ise %65 civarında olduğu görülmüştür.109 

Aşağıda yer alan tabloda 1995-2004 döneminde vergi incelemeleri yöntemiyle 

hesaplanan kayıt dışı ekonomi tahminine yer verilmiştir. 

 

 

 

                                                
 
108 Güneri Akalın, ''Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu ve Yasa Tasarısı (II)'' Vergi Dünyası, Temmuz 1996, 

Sayı: 179. s.53. 
109  Us, a.g.e., s.23. 
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Tablo 3: Vergi İnceleme Yoluyla Bulunan Kayıt Dışı Ekonomi (1995-2004) 

 
 
Yıllar 
 
 

 
İncelenen 
Matrah 
(1) 

 
Bulunan 
Matrah Farkı 
(2) 

 
Matrah Farkı 
Oranı 
% 
3=(2)(1) 

Gelir V. 
Kurumlar V. 
+ KDV 
* 
(4) 

 
Vergi 
Kaçağı 
5=(3)*(4) 

 
GSYİH 
(6) 

 
Vergi Yükü 
(7) 

 
Kayıt Dışı 
Ekonomi 
8=(5)(7) 

 
Kayıt Dışı 
E./GSYİH 
9=(8)/(6) 

1995 169.827 71.167 41,9 550.278 230.566 7.762.456 16,3 1.414.518 18,2 
1996 375.262 99.725 26,6 1.141.450 303.626 14.772.110 17,9 1.696.233 11,5 
1997 123.888 284.900 39,4 2.495.271 983.137 28.835.883 19,3 5.093.973 17,7 
1998 1.763.430 684.221 38,8 5.242.697 2.034.166 51.625.143 20,3 10.020.524 19,4 
1999 1.228.778 1.043.797 81,0 7.942.778 6.433.650 77.415.300 22,0 29.243.864 37,8 
2000 3.621.022 1.987.797 54,9 13.206.980 7.250.632 124.583.500 24,6 29.243.864 23,7 
2001 7.312.698 13.479.142 184,3 22.090.228 40.712.290 178.412.400 26,2 29.474.114 87,1 
2002 13.863.392 7.971.330 57,4 31.754.685 18.227.189 277.574.100 23,7 76.907.971 27,7 
2003 25.563.392 18.334.977 71,7 42.714.465 30.626.271 359.762.900 25,2 121.532.823 33,8 
2004 22.124.052 18.712.916 84,5 50.132.629 42.362.072 430.511.500 26,2 161.687.296 37,6 
(*) Matrah farkının tamamının gelir vergisi ve KDV incelemeleri sonucu bulunduğu varsayılmıştır. 

(4) Ücretlerden alınan gelir vergisi hariç. 

Kaynak: İlhan Binbirkaya, Türkiye’de Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), 2006, s.137 
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Tablodaki oranlar incelendiğinde ekonomik krizlerle kayıt dışı ekonomi 

arasında doğrudan bir bağlantı olduğu görülmektedir. En yüksek matrah farkı oranı 

2001 yılında % 184,3 olarak gerçekleşmiştir. GSYİH'nin 178.412.400 olarak 

gerçekleştiği  bu yıl kayıt dışı ekonomi  155.390.421 olarak gerçekleşmiştir. GSYİH'ye 

oranlandığında % 87.1 olarak ortaya çıkan oran 2001 krizinde kayıt dışı ekonominin 

ulaştığı noktayı ortaya koymaktadır. 2004 yılına bakıldığında matrah farkı oranı %84,5 

olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl vergi kaçağı 42.362.072, GSYİH 430.362.072 olarak 

gerçekleşmiştir. Kayıt dışı ekonominin GSYİH'ye oranı  % 37,6 olarak gerçekleşmiştir. 

Kayıt dışı ekonominin GSYİH'ye oranının 1995-2004 yılları arasında % 11,5 ile % 87,1 

arasında dalgalanmış, ortalama oran % 31,4 olarak gerçekleşmiştir. 1996 ve 1997 yılları 

kayıt dışı ekonominin en az olduğu  yıllardır. 

Çalışmada yapılan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farkı oranının, 

tüm beyan edilen gelirlere uygulanması, bu gelirlerin incelendiğinde aynı oranda bir 

vergi kaçağı ile karşılaşılacağı varsayımına dayanmaktadır. Vergi incelemeleri zaten 

riskli mükellefler üzerinde yürütülmektedir. Bu durumdan dolayı bulunan matrah 

farklarının incelenen matrahın önemli bir bölümünü kapsaması normaldir. Bu nedenle 

sonuçların ihtiyatlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Şükrü Kızılot ve Çomaklı tarafından yapılan çalışmada ise Maliye Bakanlığı 

denetim elemanları tarafından yapılan vergi inceleme sonuçlarından hareketle, kayıt dışı 

matrah, tutar ve oranının hesaplanmasının doğru olmadığı belirtilmiştir. İncelemeye 

alınanlar, vergi dairesinde özellikle dosyaların seçimi ya da ihbar nedeniyle alındığı 

için, vergi inceleme sonuçlarının, tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 

yaygınlaştırılması, hatalı bir yaklaşım olacaktır. Toplanan vergilerin bazlarında, vergi 

kayıp ve kaçağı söz konusu değildir. Vergi incelemesi sonucu bulunan matrah farkları 

ile tahsil edilen tutar aynı değildir. Bu açıklanan nedenlerle, vergi incelemesi sonucu 

bulunan farklar, kayıt dışı bırakılan matrah farkının hesaplanmasına ölçü olamaz.110 

                                                
 
110 Kızılot ve Çomaklı, a.g.e., 2004,  s.129.    
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      3.1.1.4. Parasalcı Yaklaşıma Göre Kayıt Dışı Ekonominin Hacmi                                                                                     

3.1.1.4.1. Sabit Oran Yaklaşımına Göre Kayıt Dışı Ekonominin 
Hacmi 

Bu yönteme dayalı olarak kayıt dışı ekonominin tahmini yapılırken kullanılan 

en önemli varsayım, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde nakdin kullanıldığıdır. Söz 

konusu yöntem uygulanırken, daha öncede belirtildiği gibi, inceleme dönemi boyunca 

nakdin vadesiz mevduata oranı alınmakta ve bu oranın en düşük olduğu yıl kayıt dışı 

ekonomik faaliyetlerin en düşük seviyede olduğu, kabul edilmekte ve buna dayalı 

olarak kayıt dışı ekonomi tahmin edilmektedir.111 Ahmet Fazıl Özsoylu tarafından 

yapılan çalışmada, Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin resmi GSMH’nin ortalama %6,1 

ile % 10,8’i civarında olduğu en yüksek değere % 19,2 ile % 24,6 arasında 1980 yılında 

en düşük değerle % 2,1 ile % 6,7 ile 1985 yılında ulaşıldığı tespit edilmiştir.112 

Kasnakoğlu tarafından yapılan hesaplamalarda 1968 yılı için, kayıt dışı işlemlerin 

tamamı nakitle gerçekleştirildiği varsayımı altında % 2,59, üçte ikisinin nakitle 

gerçekleştirildiği varsayımı altında % 5,05, dörtte üçünün nakitle gerçekleştirildiği 

varsayımı altında ise % 4,08, 1990 yılı için sırasıyla % 16,63, % 35,85 ve % 27,35 

olarak tespit edilmiştir.113 Sedat Yetim, tarafından yapılan hesaplamalarda kayıt dışı 

ekonominin GSMH’ya oranı 1950-1998 döneminde ortalama % 18,5, 1998 yılında ise 

% 12,5 olarak gerçekleşmiştir.114 Tandırcıoğlu tarafından yapılan çalışmada ise, 1985-

2001 dolaşımdaki paranın vadesiz mevduata oranı ortalama % 43,5 olarak, kayıt dışı 

ekonominin hacmi ise, 2000 yılı için % 83,36 olarak tespit edilmiştir.115 Ilgın tarafından 

yapılan çalışmada ise, kayıt dışı ekonominin GSMH’ye oranı 1993 yılı için % 54,3, 

1998 yılı için ise % 83,1 olarak tespit edilmiştir.116 

Gülay Akgül Yılmaz tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de 1990 yılından 2004 

yılına kadar nakdin vadesiz mevduata oranı (C/D) hesaplandığında, bu oranın en düşük 

olduğu yılın 1973 yılı olduğu görülmüştür. Bu sebeple, yöntemin özelliği gereği, 1973 

                                                
 
111  Yılmaz, a.g.e., (2008), s.144. 
112  Özsoylu, a.g.e., s.42. 
113 Yılmaz, (1996), a.g.e, s.214. 
114 Yetim, a.g.e.,  s.70.  
115 Tandırcıoğlu, a.g.e., s.34. 
116 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), a.g.e., s.11. 
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yılında kayıt dışı ekonominin olmadığı kabul edilmiş ve buna dayalı olarak 1970-2004 

döneminde kayıt dışı ekonominin büyüklüğü hesaplanmıştır.117  

Tablo 4: Sabit Oran Yöntemine Göre Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Hacmi 

(1970-2004) 

Yıllar Kayıtlı Ekonomi Kayıt Dışı Ekonomi KayıtDışı 
Ekonomi/Kayıtlı 
Ekonomi 
% 

1970 207.814.800.000 10.285.413.140 4.9 
1971 261.072.600.000 5.988.083.693 2.2 
1972 314.139.600.000 2.897.702.500 0.9 
1973 399.088.600.000 0 0 
1974 537.677.600.000 1.065.206.105 1.9 
1975 690.900.800.000 519.144.154 0.07 
1976 868.065.800.000 262.693.533 3.0 
1977 1.108.270.700.000 926.379.369 8.3 
1978 1.645.968.500.000 2.838.515.876 17.2 
1979 2.876.522.900.000 7.701.404.651 26.7 
1980 5.303.010.200.000 18.341.165.840 34.5 
1981 8.022.745.300.000 34.993.024.700 43.6 
1982 10.611.859.200.000 64.199.695.200 60.4 
1983 13.933.008.100.000 35.049.618.750 25.1 
1984 22.167.739.900.000 16.081.290.360.000 72.5 
1985 35.350.318.400.000 29.064.023.780.000 82.2 
1986 51.184.759.300.000 26.871.122.690.000 52.4 
1987 75.019.388.000.000 39.394.803.300.000 52.5 
1988 129.175.103.700.000 98.648.335.560.000 76.3 
1989 230.369.937.100.000 197.990.202.300.000 85.9 
1990 397.177.547.400.000 374.173.657.800.000 94.2 
1991 634.431.097.000.000 687.160.048.700.000 108.3 
1992 1.103.843.422.900.000 1.267.145.934.000.000 114.8 
1993 1.997.323.000.000.000 2.490.689.281.000.000 124.7 
1994 3.854.887.000.000.000 5.573.114.208.000.000 143.3 
1995 7.854.887.000.000.000 13.702.969.093.000.000 174.4 
1996 14.978.067.000.000.000 16.154.031.411.000.000 107.8 
1997 29.393.262.000.000.000 35.278.822.989.000.000 120.0 
1998 53.518.332.000.000.000 85.989.694.109.000.000 160.6 
1999 78.282.967.000.000.000 113.079.000.000.000.000 144.4 
2000 125.596.129.000.000.000 223.746.000.000.000.000 178.1 

                                                
 
117  Yılmaz, (1996), a.g.e., s.144. 
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2001 176.486.953.000.000.000 236.719.000.000.000.000 134.1 
2002 275.032.366.000.000.000 398.884.000.000.000.000 145.0 
2003 356.680.888.000.000.000 420.536.000.000.000.000 117.9 
2004 428.932.343.000.000.000 460.465.000.000.000.000 107.3 

                  Kaynak: Yılmaz, (2006) a.g.e., s.147. 

Türkiye’de kayıt dışı ekonomi 1970’li yıllara göre 1980’li ve 1990’lı yıllarda, 

daha yüksek oranlarda görülmüştür. Kayıt dışı ekonominin yükselmesinin sebepleri 

araştırıldığında; 1970 yılların ikinci yarısında ekonomide görülen sıkıntıların ardından 

tamamen farklı ekonomi politikalarının uygulandığı 1980’li yıllarda bütçe açıklarının 

giderek artması ve bunun finansmanında iç ve dış borçlanmaya başvurulmasıyla, 

ekonominin 1990’lı yıllarda borç kısır döngüsüne girmiş olması ve bir taraftan iç 

dengenin sağlanması diğer taraftan  da  dış dengenin sağlanabilmesi amacıyla 

sürdürülen yüksek faiz, düşük kur rejiminin 1990’lı yıllarda ekonomide sebep olduğu 

istikrarsızlıklar ve krizlerin önemli olduğu görülmektedir. Zira, Türkiye’de kayıt dışı 

ekonominin sıçrama gösterdiği yılların kriz yılları ile akabinde ki yıllar olduğu 

görülmüştür.  

Nitekim, 1978 ve 1979 yılları, 1994 ve 1995 yılları ile 2000 yılı inceleme 

dönemi boyunca kayıt dışı ekonomi oranında en yüksek sıçramaların olduğu veya en 

yüksek oranlarda gerçekleştiği yıllardır. Ekonomik krizlerin yaşandığı yıllar, gerek 

ücretler gerekse karlar gerilediği, devletin denetimlerinin ise gevşediği dönemlerdir. Bu 

sebeple kriz dönemlerinde, iş sahiplerinin ayakta kalabilmek, çalışanlarınsa yükselen 

enflasyonun yarattığı satın alma gücündeki azalmaları telafi edebilmek çabaları bir 

taraftan enformel ekonominin diğer taraftan da beyan dışı ekonominin genişlemesiyle 

kayıt dışı ekonominin artış göstermesine sebep olmaktadır. Kriz dönemlerinde vergi affı 

uygulanmasının adet halini almış olması da, ‘‘nasılsa  affedilir’’ düşüncesi ile kriz 

dönemlerinde rahatlıkla kayıt dışı ekonomik faaliyetlere girişilmesini desteklemektedir. 

Bu pencereden bakıldığında, kayıt dışı ekonomi, pastadan alınan payı arttırmak adına 

girişilen, devletin küçültülmesi genel anlayışı ile de ters düşmeyen bir olgudur. Devletin 

küçültülmesi anlayışını benimseyen siyasiler, kayıt dışı faaliyetlerin gelişmesine olanak 

sağlayacak zemini sağladıkları ölçüde devleti resmen olmasa da fiilen küçültülmüş 

olmaktadırlar. Kayıt dışı ekonominin artış göstermesinde önemli olduğu görülen bir 

başka faktör de, vergi güvenlik önlemlerinin kaldırılmasıdır. Gerek servet beyanının 
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kaldırıldığı yıl ve sonrası yıl, gerekse  nerden buldun yasasının düzenlendiği yılda kayıt 

dışı ekonominin hacminde genişlemeler görülmüştür.118 

3.1.1.4.2. İşlem Hacmi Yaklaşımına Göre Kayıt Dışı Ekonominin 
Hacmi 

İşlem hacmi yöntemine göre Türkiye'de kayıt dışı ekonominin tespitine yönelik 

ilk çalışma Adil Temel, Ayşegül Şimşek ve Kuddusi Yazıcı tarafından yapılmıştır. Bu 

yaklaşımda kullanılan veriler sabit oran yönteminin uygulanmasında kullanılan verilerle 

aynı olduğundan sonuçlarda aynı olmuş ve beklenen değerlere ulaşılamamıştır. İşlem 

hacmi yöntemine göre yapılmış diğer bir çalışma ise Ahmet Fazıl Özsoylu  tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Özsoylu yaptığı çalışmayla 1980-1990 yılları arasındaki kayıt dışı 

ekonomiyi tahmin etmeyi hedeflemiştir. Yaptığı çalışmayla kayıt dışı ekonominin 

GSMH'ya oranını 1980 yılında % 24,4 olarak tahmin etmiştir. Özsoylu'nun  

çalışmasında kayıt dışı ekonomi 1989 yılına kadar düşme eğilimi göstermiş 1989 yılında 

% 8,3 iken 1990 yılında % 11,7 olarak tahmin edilmiştir.119 Sedat Yetim, tarafından 

yapılan çalışmalarda ise 1950-1998 dönemindeki kayıt dışı ekonominin milli gelire 

oranı ortalama olarak % 15,3, 1998 yılındaki oranı ise % 48,5 olarak saptanmıştır.120 

3.1.1.4.3. Ekonometrik Yaklaşıma Göre Kayıt Dışı Ekonominin 
Hacmi 

Ekonometrik yöntem Türkiye'de kayıt dışı ekonominin hacmini tahminde en 

çok kullanılan yöntem olmuştur. Farklı modellerin kurulabildiği ekonometrik 

yöntemlerin en tanınmışı Tanzi tarafından geliştirilen modeldir. Temel – Şimşek – 

Yazıcı tarafından 1975-1992 yılları arasında kayıt dışı ekonomi ekonometrik yöntem 

kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır.  

1975-1992 dönemi için parasal ekonometrik tahmin yaklaşımı ile en düşük ve 

en yüksek % 7-20 oranında kayıt dışılık tespit edilmiştir.121 Hakioğlu’nun ekonomik 

yöntemle yaptığı, 1962-1984 dönemini kapsayan tahminler, ülkemizdeki kayıt dışı 

ekonominin boyutlarıyla ilgili yapılmış en yüksek tahminlerdir. Söz konusu çalışmada 

                                                
 
118  Yılmaz, (2006), a.g.e., s.153. 
119 Özsoylu, a.g.e., s.42. 
120 Abulak ve Tahtakılıç, a.g.e., s.32. 
121 Ilgın, a.g.e, s.89. 
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ulaşılan kayıt dışı ekonomi büyüklükleri, GSMH’nin %88-208’i (1980 yılı için bulunan 

% 1.904 hariç) arasında değişmektedir.122 Aktürk, Özer, Akan ve Yaylalı’nın yaptığı 

hesaplamaya göre, 1975-2002 yılları arasında tamamen vergilendirmeden kaynaklanan 

kayıt dışı gelirin kayıtlı gelire oranı  % 3,07 ile % 22,94 arasında değişmektedir. Yapılan 

bu ölçüme göre 2002 yılı için tahmin edilen kayıt dışı gelir 44,3 katrilyon lira ve bunun 

GSMH’ye oranı ise % 16,22 olmaktadır.123 Ekonometrik yöntem kendi yapısından 

dolayı Türkiye açısından  kabul edilebilir sonuçlar ortaya koyamamaktadır. Kayıt dışı 

ekonominin vergi oranlarına bağlı olarak değiştiğin, vergi oranlarındaki artışın kayıt dışı 

ekonominin hacmini artıracağını varsayan ve bu anlayışa dayalı olarak hazırlanmış 

modelle vergi değişkeni olarak '' faiz gelirleri üzerinden alınan vergilerin ağırlıklı 

ortalamasının'' dahil edilmiş olması eleştiriye oldukça açık bir varsayımdır. 

3.2. AB-15 Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonomi 

Avrupa Birliği ülkelerindeki (AB-15) kayıt dışı ekonomi ülkemiz ile 

kıyaslanamayacak kadar düşük seviyelerde seyretmekle birlikte son yıllarda artış 

eğilimi görülmektedir. Bu ülkelerdeki kayıt dışı ekonomi daha çok kayıt dışı istihdam 

alanında yaşanmaktadır. Özellikle bu ülkelerde kaçak olarak çalışan yabancılar kayıt 

dışı istihdamı büyük ölçüde artırmaktadır. 124 Kayıt dışı ekonomi hakkında veri bulunan 

AB-15 ülkelerine bakıldığında, Güney Avrupa (Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz) 

ülkelerinde kayıt dışı ekonomi oranının diğer AB-15 ülkelerinden daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Kuzey Avrupa (İsveç, Finlandiya ve Danimarka) ülkelerinde orta ölçekli 

bir kayıt dışı ekonomi vardır.  Bu ülkelerde özellikle ücretler üzerindeki vergi yükünün 

yüksekliğine rağmen kurumsal olarak alt yapılarının diğer Avrupa ülkelerinden daha 

sağlam olması nedeniyle kayıt dışı ekonomi orta ölçekte kalmaktadır. Kıta Avrupa’sı 

ülkelerinde (Hollanda, Fransa ve Almanya) 1990 öncesi ve sonrası yapılan çalışmalarda 

orta ölçekte kayıt dışı ekonomiye sahip ülkeler olarak adlandırılabilir. AB’nin finansörü 

durumundaki Almanya, Fransa ve İngiltere kayıt dışı ekonomiyi ortak pazar için bir 

tehdit olarak görülmektedir. Kayıt dışı ekonomiye olan ilgi AB’ye yeni katılan ülkelerle 

                                                
 
122 Ilgın, a.g.e, s.91. 
123 Kızılot ve Çomak, a.g.e., s.125. 
124 İTO, Avrupa Birliği’nde Kayıt Dışı Faaliyetlerin Kontrolü ve Denetimi, Yayın No:14, 2002, s.53. 
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artmaktadır. Kayıt dışı ekonominin rekabeti bozucu etkisi, makro ekonomik 

göstergelerde yarattığı olumsuzluk nedeniyle AB bütçesine getireceği ek yük gibi 

nedenlerle AB’nin finansörleri üye ülkelerin kayıt dışı ekonomik faaliyetleri azaltıcı 

ortak politikaların uygulamasını istemektedirler. 
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Tablo 5:  AB-15 Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonomi 

AB-15+ 1960 1978 89-90 90-93 94-95 96-97 97-98* 
1999-
2000 

2001-
2002* 

2002-
2003* 2004 2005 2006 2007 

 
Ortalama 

İSVEÇ 5,4 13,2 15,8 17 18,6 19,5 19,9 19,2 19,1 18,7 18,1 17,5 16,2 15,6 16,64 
BELÇİKA 4,7 12,1 19,3 20,8 21,5 22,2 22,5 22,2 22 21,5 20,7 20,1 19,2 18,3 19,07 
İTALYA 4,4 11,4 22,8 24 26 27,2 27,3 27,1 27 26,2 125,2 24,4 13,2 22,3 22,75 
HOLLANDA 5,6 9,6 11,9 12,7 13,7 13,8 13,5 13,1 13 12,8 12,5 12,0 10,9 10,1 11,8 
FRANSA 5 9,4 9 13,8 14,5 14,8 14,9 15,2 15 14,8 14,3 13,8 12,4 11,8 12,76 
AVUSTURYA 4,6 8,9 5,1 6,1 7 8,6 9 9,8 10,6 10,8 11.0 10,3 9,7 9,4 8,5 
ALMANYA 3,7 8,6 11,8 12,5 13,5 14,8 14,9 16 16,3 16,8 16,1 15,4 14,9 14,6 13,5 
İNGİLTERE 4,6 8 9,6 11,2 12,5 13 13 12,7 12,5 12,3 12,3 12,0 11,1 10,6 11,1 
FİNLANDİYA 3,1 7,6 13,4  18,2  18,9 18,1 18 17,6 17,2 16,6 15,3 14,5 14,8 
İRLANDA 1,7 7,2 11 14,2 15,4 16 16,2 15,9 15,7 15,5 15,2 14,8 13,4 12,7 12,44 
İSPANYA 2,6 6,5 16,1 17,3 22,4 23 23,1 22,7 22,5 22,3 21,9 21,3 20,2 19,3 18,6 
YUNANİSTAN 22,6   27,2 29,6 30,1 29 28,7 28,5 28,3 28,1 27,6 26,2 25,1 27,5 
PORTEKİZ 15,9   15,6 22,1 22,8 23,1 22,7 22,5 22,3 21,7 21,2 20,1 19,2 20,7 
DANİMARKA 3,7 11,8 10,8 15 17,8 18,2 18,3 18 17,9 17,5 17,1 16,5 15,4 14,8 15,2 
LÜKSEMBURG* V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. V.Y. 
AB-15 
ORTALAMASI 4,09 9,52 13,01 15,95 18,04 18,76 18,82 18,67 18,61 18,38 18,7 16,7 15,6 14,9 

 

* Sabit oran yaklaşımına göre hesaplanmıştır. 

Kaynak:Friedrich Schneider, Size and Development of the Shadow Economy in Germany and Austria: Some Preliminary Findings, 

Working Paper No: 2007-15, s.28., Yılmaz, (2006), a.g.e, s.134., Hasan Aykın, ''Kayıt Dışı Ekonomi ve Gelir Risk Yönetimi'', Maliye ve 

Sigorta Yorumları Dergisi, Sayı:458, 15 Şubat 2006, s.165’den elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 

                                                
 
* Lüksemburg hakkında incelenecek kadar bilgi edinilememiştir. 
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      3.2.1. İngiltere 

İngiltere’de kayıt dışı ekonomi hakkında sıkça dile getirilen tahmin %7,5 

GSMH ile Sir William Pile’nin (İngiltere İç Gelirler Kurulu Başkanı) tahminidir. Sir 

William Pile’in varisi Sir Lawrence Airey İngiltere’deki kayıt dışı ekonomi oranını 

%6-8  tahmin etmiştir. Bu tahmin serileri, serbest meslek ve çalışanların seviyesini ve 

genelde beyanını yapmadıkları IR’de125 (Inland Revenue, İngiltere Kamu Gelirleri 

İdaresi) yapılan yargıların tahminlerini yansıtır. IR vergilendirmesinin temelleri, gizli 

ekonominin çalışan nüfusun tüm üyelerinin beyan edilmemiş örtülü seviyesi gibi 

çeşitli hesapları içerir. Bu temelde, gizli ekonominin %15’i, Mart 1979’da çalışan 

nüfusun her birinin yıllık ortalamanın altında beyan ettikleri rakam 720 Pound’dır. Bu 

rakam Sir William Pile tarafından çok yüksek olarak kabul edilmiştir. Öyle olmasına 

rağmen, beş ya da dört çalışandan birinin  yıllık ortalama gelirinden 1000 Pound beyan 

etmemesi o kadar da  imkansız olmadığı yönündedir.126 

 

 

Tablo 6: İngiltere’de Kayıt Dışı Ekonomi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 4,6 
1978 8 
1989-1990 9,6 
1990-1993 11,2 
19941995 12,5 
1996-1997 13 
1997-1998 13 
1999-2000 12,7 
2001-2002 12,5 
2002-2003 12,3 
2004 12,3 
2005 12 

                                                
 
125 İngiltere'de gelir ve servetten alınan dolaysız vergilerle damga resmini toplamakla yükümlü idaredir. 
126 Edgar L. Feige, The Underground Economies: Tax Evasion and Information Distortion, 
Cambridge University Press, 1989, s. 180-182. 
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2006 11,1 
2007 10,6 
Ortalama 11,1 

Kaynak: Schneider, (2007), a.g.e, s.28., Yılmaz, (2006), a.g.e, s.134 ve Aykın, 

(2006), a.g.e, s.165’den elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 

İngiltere’nin yıllara göre kayıt dışı ekonominin artışına bakıldığında en yüksek 

oranın 1996-1998 döneminde %13’dür ve ortalamanın üzerindedir. AB-15’in 

ortalamasına bakıldığında 1996-97,97-98 yıllarına ait sütunlar en yüksek değerlere 

sahip sütunlardır. İngiltere’de kayıt dışı ekonominin AB ortalamasıyla paralel bir seyir 

izlediğini söylenebilir. Tablodaki 2002-2003 sütununda İngiltere Avusturya’dan sonra 

%12,5 oranı ile ikinci en  düşük değer sahip ülkedir. 2007 yılındaki kayıt dışı ekonomi 

oranları incelendiğinde % 10,6 oranı ile İngiltere’nin Avrupa’da en düşük üçüncü kayıt 

dışı ekonomi oranına sahip ülkesi olduğu görülmektedir.  AB-15 genel ortalaması ile 

karşılaştırıldığında ise %11,1 ile en düşük ikinci kayıt dışı ekonomi oranına sahip 

Avrupa ülkesi olduğu görülmektedir. 

Grafik 1: İngiltere’de Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak: Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., 

s.165’den elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 
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İngiltere’de, mükellefler iş hacimlerine göre gruplandırılıp, buna göre inceleme 

yapacak birim belirlenmektedir. Vergi incelemeleri genellikle, İngiltere Gelir İdaresi’ne 

bağlı yerel vergi dairelerince yapılmakta olup, büyük işletmelerdeki vergi 

incelemelerini Özel Uyum Dairesi (Special Compliance Office) yürütmektedir.  

İncelemeye konu olaylar Özel Uyum Dairesine, genellikle yerel vergi daireleri 

tarafından bildirilmekte, ayrıca aşağıda sayılan nedenlerle de Özel Uyum Dairesince 

vergi incelemelerine başlanabilmektedir;127 

 Yerel vergi daireleri tarafından incelenemeyen ve önemli tutarlarda vergi 

kaybı olabilecek konularda, 

 Profesyonel olarak faaliyette bulunan mali müşavirlerin yaptıkları işlemlerin 

doğruluğu hakkında tereddütlerin bulunması halinde, 

 Vergiden kaçınmaya neden olabilecek hususlarda, 

 İşletmelerin ticari hesapları ile ilgili hileli konularda.128 

Öte yandan İngiltere’de dolaylı vergilere ilişkin denetimler Gümrük ve 

Tüketim Vergileri Bölümü (HM Customs and Excise); sigorta primlerine ilişkin 

denetimler ise Sosyal Güvenlik Bölümü (Departmant of Social Security) tarafından 

yapılmaktadır. Bu iki bölüm, Gelir İdaresinden farklı olmasına rağmen mevzuat, bu 

birimler arasında bilgilerin paylaşımını  öngörmektedir.129 

Birleşik Krallık  hem hukuk hem de  vergi sistemi bakımından biraz daha 

oturmuş bir görüntü vermektedir. Gerek vergi mükelleflerinin vergi bilincinin oturmuş 

olması, gerekse vergi ödemelerinin idari yapıdaki esnekliklerle kolaylaştırılmış olması 

Birleşik Krallık’ta uygulanan vergi sisteminin önemli özelliklerindendir. Buna karşın, 

Birleşik Krallık vergiye karşı tepkilerin sürekli olduğu bir yer olmuştur. Son 

dönemlerde bile Kelle Vergisi olarak bilinen Poll Tax getirilmiş, vergiye tepki bir kere 

                                                
 
127 Can Doğan - Tuncay Kapusuzoğlu, ‘‘Çeşitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve 
Çıkarılabilecek Bazı Dersle’’, Vergi Dünyası, Mart/2005, Sayı:283, s.23. 
128 Doğan ve Kapusuzoğlu, a.g.e., s.23. 
129 Doğan-Kapusuzoğlu, a.g.e., s.23. 
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daha gündeme gelmiştir. 130 IR ve CSO (Central Statistical Office) varsayımları 

arasındaki fark, CSO’nun kayıt dışı ekonominin ölçülmesindeki tutarsızlıklara 

dayandırdığı tahminlerle kıyaslandırılırsa, bu varsayımların arasındaki büyük farkların 

gece gelir elde etmek için yapılan ikinci işten kaynaklandığıdır. CSO ve IR’in ikisi de, 

serbest çalışanlar tarafından beyan edilmeyen tutarı, her sene yaklaşık olarak milli 

gelirin %2’sini oluşturduğunu varsaymaktadır. CSO daha sonra, çalışanların beyan 

etmedikleri bahşişlerin gizli ekonomiye ek %0,5 artış yaptığını varsaymaktadır. Oysa ki 

IR tahminleri, çalışan bir kişinin ikinci bir iş yapması gizli ekonomide %5 olarak yer 

aldığını varsaymaktadır. CSO tahminleri bu araştırılmamış ve incelenmemiş aktivite 

için herhangi bir tahmin yapmamaktadır. Sir Lawrence Pile her ne kadar CSO ve IR 

varsayımları arasındaki büyük görüş farklılıklarını küçültmek için çalışmış olsa da, bu 

moonlighting (yapılan ikinci işler) arasındaki büyük ayrılık temelde tanımlamaların 

farklı olmasından ve doğru ölçüm için çok hassas olunmasından kaynaklanmaktadır.131  

İngiltere’de Inland Revenu (IR), kayıt dışı ekonomiyle mücadele etme çabası 

içine girmiş ve bunun için Lord Keith başkanlığındaki parlamento ciddi çalışmalar 

yapmıştır. Bu çalışmalar sonunda parlamento, 1983 yılında IR ve KDV toplayan 

Gümrük ve Vergi Tahsil Dairesinin daha sert bir vergi politikası uygulamasını öngören 

bir rapor yayınlanmıştır. Bu raporda Lord Keith, mevcut vergi toplama yöntemlerini 

geri kalmış yöntemler olarak nitelendirmiş ve vergi mükelleflerini de daha titiz kayıtlar 

tutmaları konusunda uyarmıştır. Ayrıca, vergi kaçıranların isimlerinin halka 

duyurulmasını, habersiz mali denetimler yapılmasını ve cezaların setleşmesini 

önermiştir. Ayrıca, ABD’deki gibi ‘‘pay as you earn (stopaj yöntemi)’’ de uygulanmaya 

çalışılmıştır. IR’in bu yeni uygulamaları hayata geçirmesiyle, beyan edilmeyen gelir 

üzerinden yaklaşık 200 milyon Dolarlık vergi tahsil edildiği görülmüştür. IR bu 

çalışmaları yaparken, kaçırılan vergilerin büyük bir bölümünün birikimli banknotları 

içeren nakit para işlemlerine dayandığına inanmıştır.132  

                                                
 
130Ernst & Young,  Vergide Gündem,  www.vergidegündem.com (Erişim Tarihi:10.09.2008) 
131 Feige, a.g.e., s.180-182. 
132Hande Özer, Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,1998, s.65.  
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IR müfettişlerinin, masum vergi mükelleflerini bile vergi kaçakçısı olduklarını 

itirafa zorlayan yeni, saldırgan teknikler uyguladıkları, The Sunday Times tarafından 

ortaya çıkartılan gizli bir iç eğitim kılavuzuyla ortaya çıkmıştır. Bu kılavuzda yer alan 

yöntemler insanların zayıf noktalarından yararlanma teknikleri, mükelleflerin katılmak 

zorunda olmadıkları görüşmelere tuzak yoluyla zorlama tekniği ve mükellefler 

ödemeleri gereken vergiyi ödemiş olsalar bile kayıtlarda hile yaptıklarının nasıl itiraf 

ettirileceği anlatılmıştır. Vergi denetmenlerine görüşme odasında sert ve ciddi bir hava 

yaratmaları söylenmiştir. Çeşitli mükellefler baskıyla bu itiraflarda bulunduklarını 

söylemiş ve davalar açmışlardır. Ancak açılan davalar destekleyici kanıtların olmaması 

nedeniyle düşmüştür.133 

3.2.2. Almanya 

Son yıllarda beyan dışı ekonomik faaliyetlerde artış gözükmektedir. Beyan dışı 

ekonomik faaliyetler birçok gazetenin manşetinde yer almış ve ekonomi politikasıyla 

ilgili bir kurum haline gelmiştir. Deutsche Bundesbank’ın 1977 yıllık raporunda, sosyal 

güvenlik sistemine yapılan nakit bağışların ve vergi dışı nakit ödemelerin, iş 

faaliyetlerinin gri alanlarında kayıt dışı kazanç fırsatı yarattığı tespit edilmiştir. 

Almanya Ekonomik Tavsiye Komisyonu tarafından kayıt dışı ekonominin nedeninin 

vergi yüküne karşı direnç ve aşırı düzenlemeler olduğu tespit edilmiştir.134 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
133 Özer, a.g.e., s.65-66. 
134 Feige, a.g.e., s.197. 
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Tablo 7: Almanya’da Kayıt Dışı Ekonomi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 3,7 
1978 8,6 

1989-1990 11,8 
1990-1993 12,5 
19941995 13,5 
1996-1997 14,8 
1997-1998 14,9 
1999-2000 16 
2001-2002 16,3 
2002-2003 16,8 

2004 16,1 
2005 15,4 
2006 14,9 
2007 14,6 

Ortalama 13,5 
Kaynak: Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

Almanya’da ki kayıt dışı ekonomi, AB’ye üye ülkeleri 1960-2007 dönemindeki 

kayıt dışı ekonomi ortalamaları ile karşılaştırıldığında en yüksek dokuzuncu kayıt dışı 

ekonomi oranına sahiptir. Almanya’da kayıt dışı ekonominin hacmi 1960-2007 yılları 

arasında ortalama %13,5’tir. İlgili dönemde en yüksek kayıt dışı ekonomi oranı, 2002-

2003 yıllarında %16,8 olarak gerçekleşmiştir. Almanya’da ki kayıt dışı ekonominin 

hacmi AB-15 ortalamasının  daima altında seyrederken, Avusturya, İngiltere, Hollanda 

gibi ülkelerin genellikle üstünde yer almıştır. 2002-2003’de AB-15 ülkeleri arasında 

2001-2002 dönemine göre artış göstermiş iki ülkeden biri Almanya’dır. Ortalamaları ile 

kıyaslandığında diğer artış gösteren ülke ise Almanya’nın komşusu ve 1989’den beri 

AB-15 ülkeleri arasında en düşük kayıt dışı ekonomiye sahip olan aynı zamanda 1960-

2003 genel ortalamasında da en düşük kayıt dışı ekonomiye olan ülkesi olan 

Avusturya’dır. Almanya, 2007 yılı itibariyle AB-15’de yer alan ülkeler ile 

kıyaslandığında AB-15’in en yüksek sekizinci kayıt dışı ekonomi hacmine sahip 

ülkesidir. Sıralamada bir basamak üstünde yer alan Danimarka %14,8, bir basamak 

altında yer alan Finlandiya %14,5 kayıt dışı ekonomi hacmine sahiplerdir. Almanya, 
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AB-15 ülkeleri arasında orta ölçekli kayıt dışı ekonomi hacmine sahip ülkeler arasında 

yer almaktadır. 

Grafik 2: Almanya’da Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak: Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

3.2.3. Finlandiya 

Kuzey Avrupa ülkelerine bakıldığında benzer kayıt dışı ekonomi oranlarına 

sahip oldukları görülmektedir. Emek üzerindeki yüksek vergi yüküne rağmen kurumsal 

alt yapının sağlamlığı Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde vergi kaçırmayı 

engelleyici rol oynamaktadır. Finlandiya gibi ülkelerde demokrasi anlayışındaki 

ilerlemişlik ve kurallara uyma eğilimi vergi kaçırmayı teşvik edici vergi oranlarına 

rağmen engelleyici rol oynamaktadır. Kuralların herkese uygulanabilirliği sistemden 

kaçışları zorlaştırmaktadır. 
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Tablo 8: Finlandiya’da Kayıt Dışı Ekonomi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 3,1 
1978 7,6 

1989-1990 13,4 
1990-1993 v.y. 
19941995 18,2 
1996-1997 v.y. 
1997-1998 18,9 
1999-2000 18,1 
2001-2002 18 
2002-2003 17,6 

2004 17,2 
2005 16,6 
2006 15,3 
2007 14,5 

Ortalama 14,8 
Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

Finlandiya’da 1960-2007 dönemine ait kayıt dışı ekonominin boyutlarının yer 

aldığı Tablo 8 incelendiğinde; Finlandiya’daki kayıt dışı ekonominin hacminde 1997-

1998 yılından başlayarak düşüş eğilimi olduğu görülmektedir. 1997-1998 döneminde 

AB-15 ülkelerinin ortalamasının üstünde olan kayıt dışı ekonominin 2002-2003 

dönemine gelindiğinde %17,6’lık oranla AB-15 ortalamasının altına indiği 

görülmektedir. AB-15 ülkelerinin yıllara göre ortalamasıyla Finlandiya’daki kayıt dışı 

ekonominin yıllara göre paralel bir seyir göstermiştir. Finlandiya’daki kayıt dışı 

ekonominin düşüş hızı 1997 yılından itibaren AB-15 ülkelerinin düşüş hızından daha 

yüksek olarak gerçekleşmiştir. 2007 oranlarına bakıldığında %14,5 oranla dokuzuncu 

sırada yer almaktadır. AB-15 ortalaması incelendiğinde bir basamak yükselerek 

sekizinci sırada yer almaktadır. Finlandiya orta ölçekli kayıt dışı ekonomi hacmine 

sahip AB ülkeleri arasında yer almaktadır. 
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Grafik 3: Finlandiya’da Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak: Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den 

elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 

3.2.4. İsveç 

Avrupa’da yüksek vergi oranlarına, özellikle marjinal kazançlar üzerindeki 

vergi yüküne sahip ülkerden biride İsveç’tir. Yüksek marjinal vergiler, zaman tahsisinde 

ev işleri ve boş vakit gibi vergilendirilmeyen faaliyetleri teşvik etmektedir. Ücret dışı 

yararlar, (sosyal haklar, bedava yemek, paralı tatil, sağlık yardımı vb...), aşırı borçlanma 

gibi faaliyetler vergiden kaçınmayı yüksek derecede teşvik edici unsurlardır. Birçok 

çalışmada vergi kaçırmayı tanımlamak için direk sorulara başvurulmuştur. 1996 yılında 

SIFO (Sweedish Institute for Public Opinion) tarafından yapılan çalışmada sorulan 

‘‘Hiç ödeyebileceğiniz bir vergiden kaçındınız mı?’’ sorusuna %12 olumlu cevap 

verilmiştir. SIFO tarafından yapılan çalışmada 1980 yılı için %14, Warneryd ve 

Walerud tarafından yapılan çalışmada ise 1981 için % 12 kayıt dışı ekonomi oranı 

bulunmuştur.135 

 

 

                                                
 
135 Feige, a.g.e., s.219-220. 
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Tablo 9: İsveç’te Kayıt Dışı Ekonomi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 5,4 
1978 13,2 

1989-1990 15,8 
1990-1993 17 
19941995 18,6 
1996-1997 19,5 
1997-1998 19,9 
1999-2000 19,2 
2001-2002 19,1 
2002-2003 18,7 

2004 18,1 
2005 17,5 
2006 16,2 
2007 15,6 

Ortalama 16,64 
Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

İsveç’te kayıt dışı ekonominin hacmi AB-15 ortalamasının daima üstünde 

olmuştur. İsveç’te kayıt dışı ekonomi oranı en yüksek değerine 1997-1998 döneminde 

%19,9’luk oranla gerçekleşmiştir. Bu yıldan sonra kayıt dışı ekonomi düşüşe geçmiştir. 

İskandinav ülkeleri arasında (Danimarka, İsveç, Finlandiya) 1960-2003 yılları arasında 

en yüksek kayıt dışı ekonomiye sahip ülke İsveç’tir. İsveç’in genel ortalaması olan 

%16,64 İsveç, Danimarka ve Finlandiya ülkeleri arasında en yüksek olanıdır. 
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Grafik 4: İsveç’te Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., 

s.165’den elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 

3.2.5. Danimarka 

Danimarka’da 1983 yılında yapılan çalışmada gölge faaliyetlerin yapısı 

incelenmiş ve inşaat sektörü %46, ev işleri %29, diğer faaliyetler (araba tamiri gibi...)  

%25 olarak tespit edilmiştir. Dolaylı ölçme yöntemleri kullanılarak Frey ve 

Weckhanneman tarafından yapılan çalışmada 1974-1975 dönemi için %6 olarak 

hesaplanmıştır.136 Aşağıdaki tabloda çeşitli çalışmalardan derlenmiş kayıt dışı ekonomi 

oranları verilmiştir. 

 

 

 

                                                
 
136Alois Wenig, ‘’The Shadow Economy In The Netherlands and Denmark’’, s.21-23. 
 http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/dossier/dossier7/cap2/underground/netherlands.pdf, (Erişim 
Tarihi: 1.9.2008) 
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Tablo 10: Danimarka’da Kayıt Dışı Ekonominin Hacmi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 3,7 
1978 11,8 
1989-1990 10,8 
1990-1993 15 
19941995 17,8 
1996-1997 18,2 
1997-1998 18,3 
1999-2000 18 
2001-2002 17,9 
2002-2003 17,5 
2004 17,1 
2005 16,5 
2006 15,4 
2007 14,8 
Ortalama 15,2 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

Danimarka’da kayıt dışı ekonomi diğer İskandinav ülkeleriyle hemen hemen 

aynı değerlere sahip olduğu görülmektedir. Zaten üç İskandinav ülkesinin de değerleri 

birbirilerinden çok farklı değildir. Danimarka’da diğer iki İskandinav ülkesi gibi AB-15 

ortalamasıyla paralel bir süreç göstermiştir. 1997-1998 döneminden itibaren İskandinav 

ülkeleri arasında en düşük kayıt dışı ekonomiye sahip olan ülke Danimarka’dır. Genel 

ortalamada Finlandiya Danimarka’nın önünde yer almaktadır. Fakat Finlandiya ile ilgili 

çok uzun sayılamayacak bir periyodun izlendiği göz ardı edilmemelidir. Genel 

ortalamalara da bakıldığında üç İskandinav ülkesinin kayıt dışı ekonomi verilerinin 

birbirinden çok farklı olmadığını görmek mümkündür. 
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Grafik 5: Danimarka’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Danimarka

3,7

11,8 10,8

15
17,818,2 18,3 18 17,9 17,517,1 16,515,4 14,815,2

0

5

10

15

20
19

60
19

78
19

89
-19

90
19

90
-19

93
19

94
19

95
19

96
-19

97
19

97
-19

98
19

99
-20

00
20

01
-20

02
20

02
-20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
Orta

lam
a

Yıllar

K
ay

ıt 
D

ış
ı E

ko
no

m
i

 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

3.2.6. Avusturya 

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ve kayıt dışı ekonomilerindeki yıllara göre 

artış göz önünde bulundurulduğunda, Avusturya sanki zamanı durdurmuş gibidir. 

1989’dan başlayarak AB-15 ülkeleri arasında daima en düşük kayıt dışı ekonomi 

değerine sahip ülke Avusturya’dır. Avusturya’ya en yakın komşu ülkenin Almanya 

olması, İskandinav ve  Akdeniz ülkelerinin yakın oranlara sahip olması kayıt dışı 

ekonominin coğrafik durumla ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği sorusunu akla 

getirmektedir. 
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Tablo 11: Avusturya’da Kayıt Dışı Ekonominin Hacmi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 4,6 
1978 8,9 
1989-1990 5,1 
1990-1993 6,1 
19941995 7 
1996-1997 8,6 
1997-1998 9 
1999-2000 9,8 
2001-2002 10,6 
2002-2003 10,8 
2004 11 
2005 10,3 
2006 9,7 
2007 9,4 
Ortalama 8,5 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

AB-15 ülkeleri arasında Avusturya 1960-2007 yılları kayıt dışı ekonominin 

hacmi ortalaması en düşük olan ülkedir. Akdeniz ülkelerinde (İtalya, İspanya, 

Yunanistan, Portekiz) kayıt dışı ekonominin hacmi ayrı ayrı ve ortalama olarak 

Avusturya’nın yaklaşık üç katına eşittir. 2001-2002’den 2002-2003’e gelindiğinde artış 

gösteren iki ülkeden biridir. Diğeri de daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi 

Almanya’dır. Bu artışa rağmen 2002-2003 döneminde yine en düşük kayıt dışı ekonomi 

değerine sahip ülke Avusturya’dır. 1978 yılında %8,9 olan kayıt dışı ekonomi oranı 

1989-1990 dönemine baktığımızda büyük bir düşüş göstererek ve %5,1 oranına 

inmiştir. 1978 yılındaki oranı 1997-1998 döneminde yakalamıştır. 2007 yılındaki 

oranlara bakıldığında Avusturya %9,4 ile listenin tepesinde yer alan Yunanistan’daki 

kayıt dışı ekonomi hacminden 2,5 kat daha düşüktür.  
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Grafik 6: Avusturya’da Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

3.2.7. İrlanda 

İrlanda AB ülkeleri içinde düşük ölçekli kayıt dışı ekonomi hacmine sahip 

ülkelerdendir. Bu yüzden AB kayıt dışı ekonomi hacmini artıracak ülkelere diğer AB 

ülkelerinden daha fazla tepki göstermektedir. Bunun nedeni de kendisinde düşük 

hacimli bir sorun olan kayıt dışı ekonominin olumsuz etkilerinden diğer üye ülkeler 

nedeniyle olması gerekenden daha fazla olumsuz şekilde etkileniyor olmasıdır. 
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Tablo 12: İrlanda Kayıt Dışı Ekonominin Hacmi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 1,7 
1978 7,2 
1989-1990 11 
1990-1993 14,2 
19941995 15,4 
1996-1997 16 
1997-1998 16,2 
1999-2000 15,9 
2001-2002 15,7 
2002-2003 15,5 
2004 15,2 
2005 14,8 
2006 13,4 
2007 12,7 
Ortalama 12,44 

 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

İrlanda 1960 yılında en düşük kayıt dışı ekonomiye sahip AB-15 ülkesiydi. 

1990-93’e gelindiğinde kayıt dışı ekonominin hacmi 1978 yılındaki oranın iki katına 

ulaşmıştır. Bu yıldan sonra kayıt dışı ekonomideki artış ciddi boyutlarda olmamıştır. 

1990-93’te %14,2 olan kayıt dışı ekonomi oranı 2002-2003’te %15,5 oranına ulaşmıştır. 

1997-98’den sonra düşüşe geçen kayıt dışı ekonomi en yüksek orana da bu yıl 

ulaşmıştır. AB-15 ortalamasının daima altında seyreden kayıt dışı ekonomi %12,44 

oranı ile AB-15 ülkelerinin içinde en düşük dördüncü kayıt dışı ekonomiye sahip ülke 

olmuştur.  

 

 

 

 



 

 

73 

Grafik 7: İrlanda’da Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

3.2.8. Belçika 

Beyan dışı ekonomi Belçika’da yaygın olarak rastlanan sosyo-ekonomik bir 

gerçektir. Belçika’daki kayıt dışı ekonomi birçok AB ülkesindekinden daha fazladır. 

Son zamanlarda hükümet tarafından yapılan beyan dışı istihdamla mücadeleye yönelik 

denemelerin başarısı düşük derecede gerçekleşmiştir. Kayıt dışıyı önlemeye yönelik 

diğer bir zorluk ise Belçikalıların beyan dışı ekonominin görünüşte yüksek olduğunu 

kabul etmeleridir. Kayıt dışı ekonomi ciddiye alınmamakta ve belli sınırlar içinde 

yasadışı bir faaliyet olarak görülmemekte ve iş yapmanın bir parçası olarak 

görülmektedir.137 

                                                
 
137 Eurofound, Uncertainties Of  The Informal Economy: A Belgian Perspective, 
 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1998/08/feature/be9808240f.htm, (Erişim Tarihi: 9.9.2008) 
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Tablo 13: Belçika’da Kayıt Dışı Ekonomi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 4,7 
1978 12,1 
1989-1990 19,3 
1990-1993 20,8 
19941995 21,5 
1996-1997 22,2 
1997-1998 22,5 
1999-2000 22,2 
2001-2002 22 
2002-2003 21,5 
2004 20,7 
2005 20,1 
2006 19,2 
2007 18,3 
Ortalama 19,07 

 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

Belçika kayıt dışı ekonomi oranında iki sıçrama noktası göze batmaktadır. 

Birincisi; 1978 yılındaki %12,1 oranı ile bir önceki oranın üç katına ulaşıldığı noktadır. 

Bir diğeri ise; Belçika’yı en yüksek ikinci kayıt dışı ekonomiye sahip ülke yapan 1989-

1990 dönemindeki orandır. Bu noktadan sonraki senelerde yükselişlerin düşük seviyede 

gerçekleşmesi ve artışların süreklilik arz etmemesi 1989-1990 döneminden sonra kayıt 

dışı ekonomiyle mücadeleye girildiğini ortaya koymaktadır. Bu süreçte zaman zaman 

düşüşler de gerçekleşmiş ve kayıt dışı ekonomi aynı seviyede devam etmiştir. 
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            Grafik 8: Belçika’da Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

Diğer birçok AB ülkesinde olduğu gibi Belçika’da kayıt dışı ekonominin 

yoğunlaştığı iş alanları arasında; inşaat sektörü, perakende ticaret, motorlu taşıt onarımı, 

otel ve restoranlar ile bireysel hizmetleri içiren sektörler yer almaktadır.138 Belçika 

Vergi İdaresi merkezi teşkilatı, mükellef beyannamelerinin denetimi ve vergi 

kaçakçılığı ile mücadele işlerini organize etmekte, gerekirse uygulama birliği sağlamak 

maksadıyla denetimle ilgili talimatlar yayınlamakta;139 taşra teşkilatı ise, coğrafi 

bölgelere ayrılmış birimlerden oluşmaktadır.  Ayrıca destek hizmetleri sunmak ve vergi 

kaçakçılığı konusunda araştırmalar yapmak üzere, taşra teşkilatında araştırma hizmetleri 

müdürlüğü de bulunmaktadır.140  

 

                                                
 
138 United Nations,  Non-Observed Economy In National Accounts, Survey Of National Practices, 

Economic Comission For Europe, Geneva, 2003, s.36-38. 
139 Doğan ve Kapusuzoğlu, a.g.e, s.26. 
140 Doğan ve Kapusuzoğlu, a.g.e, s.26. 
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Bölgeler düzeyinde teşkilatlanmış olan taşra teşkilatında; vergi daireleri, vergi 

müfettişlik büroları, kontrol büroları, tahsilat servisleri, yabancılar bürosu, araştırmalar 

servisleri ve sadece bilgisayarlı muhasebe tutan işletmeler denetim ekibi 

bulunmaktadır.141 Taşrada görev yapan vergi müfettişleri, kontrol bürolarınca yürütülen 

faaliyetleri gözetmek ve gerekirse denetimlere bizzat refakat etmekle görevlidirler. 

Taşrada teşkilatlanmış vergi idareleri bünyesindeki kontrol bürolarında görev yapan 

denetim elemanları, beyannameler üzerinde gerekli denetimleri yapmak ve gerekirse 

düzeltmekle görevlidir.  Böylece Vergi İdaresinin denetim faaliyetini, yerel düzeyde 

teşkilatlanmış ve kendi yetki alanları içerisinde çalışabilen kontrol ve müfettişlik 

büroları yerine getirmektedir. Ulusal düzeyde vergi denetimini, Maliye Bakanlığı’na 

bağlı Uzman Vergi Müfettişliği-ISI (Inspêction Spêciale des Impôts) yürütmektedir. 

Belçika Maliye Bakanlığı’nın vergi kaçakçılığı ile mücadele eden merkezi birimi ISI 

olup, bütün ülke genelinde yetkilidir. ISI’nın bünyesinde, konusunda uzman olan diğer 

bakanlıklarda görevli müfettişler de görev yapabilmektedir.142 

3.2.9. Hollanda 

Hollanda, komşusu Belçika’ya göre daha düşük bir kayıt dışı ekonomiye 

sahiptir. Hollanda’daki kayıt dışı ekonomi, tekstil ve baskı sanayinde, temizlik işlerinde 

ve özel ulaşım faaliyetlerinde gerçekleşmektedir. Bölgesel olarak kayıt dışı ekonominin 

yoğunlaştığı sektörlere bakıldığında; Eften –Leur’de inşaat sektöründe, Goes’de 

tarımsal faaliyetlerde, Laren’de çocuk bakımı temizlik faaliyetlerinde, Lelystad’da  ev 

işleri faaliyetlerinde olduğu söylenebilir.143 

                                                
 
141 Doğan ve Kapusuzoğlu, a.g.e., s.26. 
142 Doğan ve Kapusuzoğlu, a.g.e., s.26. 
143 Wening, a.g.e., s.12-14. 
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Tablo 14: Hollanda’da Kayıt Dışı Ekonomi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 5,6 
1978 9,6 
1989-1990 11,9 
1990-1993 12,7 
19941995 13,7 
1996-1997 13,8 
1997-1998 13,5 
1999-2000 13,1 
2001-2002 13 
2002-2003 12,8 
2004 12,5 
2005 12 
2006 10,9 
2007 10,1 
Ortalama 11,8 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

2002-2003 döneminde AB-15 ülkeleri arasında en düşük üçüncü kayıt dışı 

ekonomiye sahip ülke olmuştur. 1960-2003 genel ortalamasına baktığımızda AB-15 

genel ortalamasına bakıldığında %11,8 oranı ile üçüncü sırada yer almaktadır. Yakın 

coğrafyadaki ülkelerin kayıt dışı ekonomilerinin benzerlik göstermesi durumu Hollanda 

ve Belçika arasında yoktur. Hollanda’daki kayıt dışı ekonominin hacmi 2007 yılında ve 

1960-2007 ortalamasında Belçika kayıt dışı ekonomisinin yaklaşık yarısı kadardır. 

2002-2003 döneminde %12,8’lik değer 1990-93’teki %12,7 oranına çok yakındır. 

Buradan da anlaşılacağı gibi on senelik süreçte kayıt dışı mücadele çabaları, kayıt dışı 

ekonomiyi aynı değerde tutmayı sağlamıştır. 2002-2003 yıllarından sonra başlayan 

kayıt dışı ekonomi hacmindeki düşüşün 2007 yılına gelindiğinde devam ettiği 

görülmektedir. 
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         Grafik 9: Hollanda’da Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

Hollanda’da da kayıt dışılığa karşı çeşitli önlemler alınmıştır. Bu önlemler 

arasında; 

- Mükelleflerin KDV numarası almalarının zorunlu kılınması 

- Vergi yasalarında sadeleştirme  

- Vergi oranlarında indirim sayılabilir. 

Hollanda Gümrük İdaresi de kayıt dışıyla mücadelede etkin bir yere sahiptir. 

Gelişmiş otomasyon sistemi, etkin kontrol ve gözetim ile yoğun bilgi değişimi söz 

konusu olmakla birlikte özellikle, sahtecilikle mücadele ve beyan prosedürleri için 

gelişmiş modern bilgisayar sistemleri kullanılmaktadır. Gümrük idaresinin bilgi sistemi, 

gümrük idareleri arasında elektronik bilgi akışını ve değişimini sağlamak ve 

desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonunun IDA sistemine bağlanmıştır. Gümrük 

idaresinde çalışanların kalite seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar 

yapılmaktadır. Mükellefler ile idare arasında fikir ve işbirliğini sağlama, yeni 

otomasyon sisteminin gelişimi ve sahteciliğe karşı ulusal ve uluslararası boyutta 

mücadele gümrük idaresinin öncelikleri arasında yer almaktadır 
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3.2.10 Fransa 

Fransa’da son yıllarda kayıt dışı ekonomini hacminde düşüş görülmektedir. 

AB’nin finansörü ülkelerden olan Fransa, ortak pazara ciddi olumsuz etkileri olan kayıt 

dışı ekonomiye karşı tüm ülkelerin dikkatli olmasını istemektedir. 1930’lu ve 1940’lı 

yıllarda gizli (el altı) çalışmayla ilgili sert yasalar uygulanmaya konulmuştur. 

Dell’Anno, Gomez ve Pardo tarafından yapılan çalışmada kayıt dışı ekonomi hacmi 

1990 yılı için %16, 1995 için %14, 2000 için %10,5 olarak tespit edilmiştir. Lacko 1990 

için %12,1, Gomez-Antonio ve Alanon aynı yıl için kayıt dışı ekonomi hacmini %10,4 

olarak hesaplanmıştır.144 

           Tablo 15: Fransa’da Kayıt Dışı Ekonomi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 5 
1978 9,4 
1989-1990 9 
1990-1993 13,8 
19941995 14,5 
1996-1997 14,8 
1997-1998 14,9 
1999-2000 15,2 
2001-2002 15 
2002-2003 14,8 
2004 14,3 
2005 13,8 
2006 12,4 
2007 11,08 
Ortalama 12,76 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., 

s.165’den elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 

1960-2003 döneminde kayıt dışı ekonomi hacminin en yüksek orana ulaştığı 

dönem 1999-2000 olmuştur. Zira 1960 yılında %5 olan kayıt dışı ekonomi hacmi 1997-

                                                
 
144Roberto Dell’Anno, Miguel Gomez-Antonio, Angel Pardo, The Shadow Economy in Three 
Mediterranean Countries: France, Spain and Greece; A MIMIC Approach, 2007. 
 http://www.springerlink.com/content/b604v8821r720t10/fulltext.pdf, (Erişim Tarihi: 7.7.2008) 
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1998 yılında %14’e ulaşmıştır. 1997-98’döneminden sonra artış çok düşük seviyede 

gerçekleşmiş ve 1999-2000 yıllarından sonra düşüşe geçmiştir. 2002-2003 döneminde 

AB içinde en düşük dördüncü kayıt dışı ekonomiye sahip ülke Fransa’dır. 1960-2007 

döneminde AB-15 ülkelerinin ortalamaları karşılaştırıldığında Fransa beşinci en düşük 

kayıt dışı ekonomiye sahip ülkedir. 1996-97 ile 2002-2003 dönemlerinde kayıt dışı 

ekonomi hacminin aynı değere sahip olması geçen süre içinde kayıt dışı ekonomiyle 

mücadele edildiğini göstermektedir. 

Grafik 10: Fransa’da Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

Fransa Vergi İdaresi’nde ‘‘yönetim’’ ve ‘‘denetim’’ işlevleri birbirinden 

ayrılmıştır. Yıllık 150 milyon Euro’dan daha fazla cirosu olan işletmeler büyük işletme 

olarak adolunmuş ve bu işletmelerin yönetimine ilişkin sorumluluk DGE’ye (Direction 

des Grandes Entreprises); denetimine ilişkin sorumluluk ise, DVNI’ya (Direction des 

Vérifications Nationales et Internationales) verilmiştir. Dolayısıyla büyük şirketlerle 

ilgili işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, bu iki kuruluş arasında işbirliğini 
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gerektirmektedir. Fransa Vergi İdaresi’nin yerel birimleri, özel bir uzmanlık biriminin 

görev alanı dışındaki mükelleflerin denetiminden sorumludur.145 

Özel bir birimin uzmanlık alanı, coğrafik konum, elde edilen ciro, vergi 

matrahı, şirketler topluluğu içerisinde bulunma, yurtdışı faaliyet ve kazanç ilişkileri, 

faaliyetin ait olduğu sektör gibi kıstaslarla belirlenmektedir. Buna göre, vergi idaresinin 

yerel birimleri dışında esasen Fransa’da vergi denetimini üç ayrı kuruluş 

gerçekleştirmektedir. Bunlar, firma büyüklerini dikkate alarak denetimlerini 

yürütmektedirler.146 Büyük şirketlerin denetiminden DVNI, orta ölçekli şirketlerin 

denetiminden DIRCOFI, küçük ölçekli işletmelerin denetiminden DSF sorumludur. 

Denetimlerde görevli olanlarda, eğitim, güncel bilgi takibi, sektörler itibariyle 

uzmanlaşma, ortak çalışma yeteneği, gibi kıstaslar aranmaktadır.147 

3.2.11. İspanya 

İspanya’da 1974-1986 döneminde mali sistemde önemli değişikler yapılmıştır. 

Düşük vergi tabanı ve çok vergili vergi sisteminden, az vergi ve geniş vergi tabanına 

dayalı sisteme geçilmiştir. İspanya’daki kayıt dışı ekonominin ana nedenlerinden biri 

olarak dolaylı vergilendirme gösterilmektedir.148 

                                                
 
145 Doğan ve Kapusuzoğlu, a.g.e, s.23. 
146 Doğan ve Kapusuzoğlu, a.g.e, s.23. 
147 Doğan ve Kapusuzoğlu, a.g.e, s.25. 
148 Dell’ Anno ve diğerleri, a.g.e., s.67. 
http://www.springerlink.com/content/b604v8821r720t10/fulltext.pdf, (Erişim Tarihi: 7.7.2008) 
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Tablo 16: İspanya’da Kayıt Dışı Ekonomi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 2,6 
1978 6,5 
1989-1990 16,1 
1990-1993 17,3 
19941995 22,4 
1996-1997 23 
1997-1998 23,1 
1999-2000 22,7 
2001-2002 22,5 
2002-2003 22,3 
2004 21,9 
2005 21,3 
2006 20,2 
2007 19,3 
Ortalama 18,6 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

İspanya’da 1960’larda sorun teşkil etmeyen kayıt dışı ekonomi işsizliğin 

büyümesi, katı yasal düzenlemeler ve artan oranlı vergiler nedeniyle 1970’li yıllardan 

itibaren problem olmaya başlamıştır.1978 yılında %6,5 olan kayıt dışı ekonomi, 1989-

90 döneminde %16,1 olmuş ve bu artış hükümetteki politika yapıcıların dikkatini 

çekmeye başlamıştır. 1985 yılında yapılan bir çalışma; aktif işgücü nüfusunun %18-

20’sinin kayıt dışı sektörde istihdam edildiğini göstermiştir. İspanya’da en yüksek kayıt 

dışı ekonomi 1999-2000 döneminde yaşanmıştır. Bu yıllarda ortaya çıkan %22,7’lik 

kayıt dışılık İspanya’nın karşı karşıya kaldığı en büyük kayıt dışı ekonomi oranıdır. Bu 

yıla kadar sürekli artış gösteren kayıt dışı ekonomi bu yıldan sonra düşme eğilimine 

girmiştir. 2002-2003 döneminde kayıt dışı ekonomi hacmi AB-15 ülkeleri arasında dahi 

1960-2007 genel ortalamasına göre en yüksek beşinci kayıt dışı ekonomi büyüklüğüdür. 
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Grafik 11: İspanya’da Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

Seyyar satıcılık sistemi İspanya’nın her bölgesi ve Kemsin de görülen başlıca 

sorundur. Köyler, kasabalar ve şehirler seyyar satıcılardan olumsuz etkilenmektedir. 

Hükümetler seyyar satıcılara lisans sağlamaya yönelmiş ve bir düzene bağlamak 

istemişlerdir. Lisans talebinin çok olması ve lisans verilmeyenlerin işlerine devam 

etmeleri, seyyar satıcıları düzene bağlama çabasını boşa çıkarmıştır. Son 15 yılda seyyar 

satıcılık sistemi ülkenin ekonomik ve sosyal hayatında yer teşkil etmiştir.149 Günden 

güne hacmi büyüyen seyyar satıcılar kayıt dışı olmaları açısından olumsuz olsalar da, 

kriz döneminde düşük gelirli çalışanların ihtiyaçlarını karşılaması ve önemli büyüklükte 

bir kesime istihdam sağlaması açısından da önem taşımaktadır.150 

 

                                                
 
149 Özer, a.g.e., s.69-70. 
150 Nusret Ekin, Kayıt Dışı Ekonomi ve Enformel  İstihdam, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 

1995, s.54-55 
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İspanya’da kayıt dışı ekonomiyi çözmeye yönelik reformların başarılı olabilmesi 

ve işsizlik oranın Avrupa genelindeki ülkelerin seviyesine getirebilmesi için gerekli 

olan bu reformların uzun süreli tutabilmesi ve sürekli kılınması gereklidir. 

3.2.12. Yunanistan 

Yunanistan’daki mali sistem diğer Avrupa ülkelerinden farklılıklar 

içermektedir. Yunanistan’da dolaylı vergiler dolaysız vergilerden daha önemli bir yere 

sahiptir. Ayrıca vergi kaçırma diğer Avrupa ülkelerine göre daha kolay 

yapılabilmektedir. Yunanistan’daki kayıt dışı istihdamın sektörel analizi yapıldığında 

tarım sektörü ön plana çıkmaktadır. Bunda Yunanistan’daki istihdam edilenlerin 

%50’sinin tarım alanında olması da önemli bir etkendir.151 

Tablo 17: Yunanistan’da Kayıt Dışı Ekonomi  (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye 

Oranla Hacmi % 
1960 22,6 
1978 v.y. 
1989-1990 v.y. 
1990-1993 27,2 
19941995 29,6 
1996-1997 30,1 
1997-1998 29 
1999-2000 28,7 
2001-2002 28,5 
2002-2003 28,3 
2004 28,1 
2005 27,6 
2006 26,2 
2007 25,1 
Ortalama 27,5 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

 

                                                
 
151 Dell’Anno ve diğerleri, a.g.e, s.72. 
http://www.springerlink.com/content/b604v8821r720t10/fulltext.pdf, (Erişim Tarihi; 10.10.2009) 
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Yunanistan, AB-15 ülkeleri içinde Tablo 5'de yer alan oranlara göre 1990-1993 

döneminden bu yana en yüksek kayıt dışı ekonomiye sahip ülkedir. Yunanistan’ın 

1996-1997 döneminde ulaştığı %30,1 1960-2003 döneminde hiçbir ülkede görülmemiş 

bir kayıt dışı ekonomi boyutudur. Bu yıldan sonra düşüşe geçse de kayıt dışı ekonomi 

AB-15 içinde en yüksek değere sahip ülke geçen yıllarda da Yunanistan olmuştur. AB 

bütçesini finansörlüğünü yapan İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler bu durumdan 

rahatsız olduklarını açık açık belirtmişlerdir. Kayıt dışı ekonomi boyutu ile Yunanistan 

AB-15 ülkeleri içinde istenmeyen çocuk ilan edilmiştir. AB bütçesinin en önemli gelir 

kalemlerinden GSMH payına göre katkı Yunanistan’da olması gerekenden daha düşük 

olmakla birlikte, fon kullanımının yüksek olması AB bütçesi finansörlerini rahatsız 

etmektedir. AB-15 ülkelerinin 1960-2007 sürecindeki genel ortalamalarına bakıldığında 

Yunanistan %27,5 ile lider olurken arkasından diğer Akdeniz ülkeleri İtalya, Portekiz ve 

İspanya gelmektedir. 

Grafik 12: Yunanistan’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Yunanistan

22,6
27,2 29,6 30,1 29 28,7 28,5 28,3 28,1 27,6 26,2 25,1 27,5

0
5

10
15
20
25
30
35

19
60

19
90

-19
93

19
94

19
95

19
96

-19
97

19
97

-19
98

19
99

-20
00

20
01

-20
02

20
02

-20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Orta
lam

a

Yıllar

K
ay

ıt 
D

ış
ı E

ko
no

m
i

 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

 

 



 

 

86 

       3.2.13. Portekiz 

Yunanistan’da yapılan vergi reformunun bir benzeri Portekiz’de 1989 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde vergi oranları düşürülerek vergi tabanı genişletilmiştir. 
152 Portekiz Topluluğa üye diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte aynı kaderi 

paylaşmaktadır. Akdeniz ülkelerinin kültürel yapısı ve devlet anlayışı diğer Avrupa 

ülkelerinden farkıdır. Bu farklılık kayıt dışı ekonomi hacmine olumsuz şekilde 

yansımaktadır. 

Tablo 18: Portekiz’de Kayıt Dışı Ekonomi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi (%) 
1960 15,9 
1978 v.y. 
1989-1990 v.y. 
1990-1993 15,6 
19941995 22,1 
1996-1997 22,8 
1997-1998 23,1 
1999-2000 22,7 
2001-2002 22,5 
2002-2003 22,3 
2004 21,7 
2005 21,2 
2006 20,1 
2007 19,2 
Ortalama 20,7 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

 

 

                                                
 
152 Chiara Bronchi and José Gomes-Santos, "Reforming the Tax System in Portugal", OECD Economics 
Department Working Papers, No. 302, 2001, s.4. 
http://titania.sourceoecd.org/vl=3188582/cl=21/nw=1/rpsv/cgi-bin/wppdf?file=5lgsjhvj80s8.pdf, (Erişim 
Tarihi: 11.10.2008) 
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Portekiz’de kayıt dışı ekonomi için iki önemli yıl vardır bunlardan biri 1994-

95’dir. Bu yıl kayıt dışı ekonomi 1990-93 dönemine göre %4,5 artmıştır. Diğeri ise; 

1996-97 döneminde görülen kayıt dışı ekonomidir. Bu dönemden sonra düşme 

eğilimine giren kayıt dışı ekonomi, düşme hızı düşük olsa da 2002-2003 döneminde 94-

95’deki orana çok yaklaşmıştır. Portekiz 1960-2007 ortalamasıyla AB-15’in en yüksek 

üçüncü kayıt dışı ekonomisine sahip ülkedir. 2002-2003 dönemindeki %22,3 ile AB-15 

ülkeleri arasında aynı yıl içinde en yüksek üçüncü kayıt dışı ekonomiye sahip ülke yine 

Portekiz’dir. 

Grafik 13: Portekiz’de Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır 

       3.2.14 İtalya  

İtalya’daki kayıt dışı ekonomiyi tahmine yönelik çalışmalar çoğunlukla 

istihdam yaklaşımıyla yapılmıştır. Bu çalışmaların içinde Contini tarafından yapılan 

çalışma 1975 öncesi dönem için en güvenir kaynaklardan birini oluşturmaktadır. 

Contini tarafından yapılan çalışmalarda İtalya ekonomisinde kayıt dışı ekonominin 
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istihdam bazında %55 oranıyla tarım sektöründe olduğu tespit edilmiştir.153İtalya’da 

kayıt dışına ait koşulların farklılaşması bir yere kadar coğrafi sınırlara bağlıdır. Ülkenin 

kuzeyindeki ve merkezindeki gizli ekonomi oldukça yüksek bir teknik seviyeyle 

karakterize edilir ve bu ekonomiye iştirak edenlerin büyük bir çoğunluğu düzenli bir işi 

olan ancak ek bir işte daha çalışan işçilerdir. 

İtalya’da kayıt dışı ekonomiyi incelerken, suç sektörünün bu ülkede doğmuş 

olduğunu ve tüm dünyaya bu ülkeden yayıldığını da düşünmek gerekmektedir. Kayıt 

dışı ekonominin yasal olmayan faaliyetler sonucu doğan kollarını dikkatlice incelemek 

gerekir. 1990’lı yıllara gelindiğinde İtalya kayıt dışı ekonomi içinde uyuşturucu ve silah 

kaçakçılığı, organize suç sektörüyle mücadele etmek için çok çeşitli mücadele 

çalışmalarına girmiştir. 

Tablo 19: İtalya’da Kayıt Dışı Ekonomi (1960-2007) 

Yıllar 
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranla 

Hacmi % 
1960 4,4 
1978 11,4 
1989-1990 22,8 
1990-1993 24 
1994-1995 26 
1996-1997 27,2 
1997-1998 27,3 
1999-2000 27,1 
2001-2002 27 
2002-2003 26,2 
2004 25,2 
2005 24,4 
2006 23,2 
2007 22,3 
Ortalama 22,75 

Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

 

                                                
 
153 Easton Stephen, The Size of the Underground Economy: A Review of the Estimates, Simon Fraser 
University, 2001. s.29-30. 
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1993-2003 yılları arasındaki 10 yıllık sürece bakıldığında 1997-98 dönemine 

kadar kayıt dışı ekonomide artışın sürdüğü görülmektedir. 1997-98 döneminden sonra 

düşüşe geçen kayıt dışı ekonomi, düşüş hızı çok yüksek olmasa da, 2002-2003 

döneminde 1994-95 dönemindeki oran yakalanmış ve arada geçen sürede kayıt dışı 

ekonomide artış ve azalışlar görülse de 2007 gelindiğinde kayıt dışı ekonominin düşüş 

içinde olduğu görülmektedir. İtalya’da 1970’ten sonra bir sorun olarak ekonominin 

içinde yer alan kayıt dışı ekonomi 1989-1990 döneminde %22,8’e ulaşarak dönemin 

AB ülkeleri içinde en yüksek orana sahip ülke olarak yerini almıştır. Endüstürinin 

merkezilikten arındırılması, ev işçiliğinin ve çocuk işçiliğinin doğması İtalyan 

ekonomisi içinde göz ardı edilemeyecek şekilde ortaya çıkmıştır. Tekstil sektörünün bu 

süreçte gelişmesi kayıt dışı ekonomi boyutunda artmasına neden olmuştur. Hükümetler 

tarafından yapılan araştırmalarda kayıt dışı istihdamın çoğunlukla kendini ev kadını 

olarak gösterenler tarafından yaratıldığını ortaya koymuştur. Aile yardımının 

kesilmemesi ve kendileri bir iş yerine giderek değil de çoğunun evde üretime katılıyor 

olması kendilerini ev hanımı olarak tanımlamalarına neden olmaktadır. Büyük 

işletmelerde tam gün çalışanların aksine kayıt dışı olarak çalışanların büyük bir bölümü, 

yaşadıkları yerden fazla uzak olmayan işyerlerinde veya evlerinde farklı programlar 

altında çalışmaktadır. ISTAT (Italian National Income and Product Accounts Authority) 

tarafından yapılan çalışmalarda her sektör için kayıt dışı ekonomi hesaplanmış ve 

GSYİH değerleri kayıt dışı ekonomi çerçevesinde düzeltilmiştir. Bu düzeltme 

sonucunda GSYİH’de 1976 yılında %8,9, 1977 yılında ise %9,8’lik bir artış meydana 

gelmiştir.154 

 

 

 

 

 

                                                
 
154 Easton, a.g.e., s.29-30. 
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Grafik 14: İtalya’da Kayıt Dışı Ekonomi 
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Kaynak:  Schneider, a.g.e., s.28., Yılmaz, a.g.e, s.134. ve Aykın, a.g.e., s.165’den elde 

edilen verilerle hazırlanmıştır. 

İtalya Maliye Bakanlığı’nın merkez teşkilatı, içerisinde Gelir İdaresi veya Gelir 

Politikaları Bölümü olarak adlandırılan birim, vergi ile ilgili işlemleri yürütmektedir. 

Gelir İdaresi dışında doğrudan Maliye Bakanı’na bağlı bir nevi ‘‘Vergi Polisi’’ olarak 

adolunan ‘‘Guarda di Finanza’’ isimli birim de mevcuttur. Bu birim, mükelleflere veya 

mükellefiyetle ile ilgili gerekli tespitler yaparak tutanağa bağlar ve denetim görevi 

sonlanır. Bu tutanaklar, gerekli incelemelerin tamamlanabilmesi için yerel denetim 

bürolarına teslim edilir. Yine Gelir idaresi dışında doğrudan Maliye Bakanı’na bağlı 

Vergi Müfettişleri Merkez Servisi (SECIT)  bulunmaktadır. Bu birimin görevi, Gelir 

İdaresi büroları ve bir nevi ‘‘Vergi Polisi’’ olarak addolunan Guardia di Finanz 

tarafından yapılan vergi denetimlerini takip ve kontrol etmek, özellikli bir durumun 

olduğuna kanaat getirilmesi halinde bizzat mükellefler nezdinde vergi incelemesi 

yapmaktadır. Bunun dışında merkezi düzeyde yapılması uygun görülen incelemeler de 

Vergi Müfettişleri  Merkezi Servisi (SECIT) tarafından yürütülmektedir.155 

                                                
 
155 M. Bülent Aydın, ''Kayıt Dışı Ekonomi-Vergi Denetimi-İdari Yapı – 7'', Maliye ve Sigorta Dergisi, 
Mayıs/2006, Sayı:464, s.76. 
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Bölgesel veya yerel ölçekli denetimler ise, Gelir İdaresi bünyesinde görev 

yapan denetim elemanları tarafından yerine getirilir. Böylece İtalya’da sadece vergi 

denetimi yapan Gelir İdaresi dışında doğrudan Bakan’a bağlı bulunan Vergi Müfettişleri 

Merkez Servisi (SECIT) kurulmuştur. Bu birim; bakanlığın diğer birimlerden elde ettiği 

bilgileri kullanarak  vergisel açıdan riskli bulunan mükellef gruplarını tespit edip, buna 

göre bir öneri raporu hazırlar ve Maliye Bakanı’na sunar. Bu raporun değerlendirilmesi 

sonucu, Gelir İdaresi bürolarında görevli denetim birimleri ve Guardia di Finanza 

tarafından yürütülecek denetimlere ilişkin yıllık çalışma programı hazırlanır. Bu çalışma 

programı gereğince denetlenebilecek mükelleflere ilişkin bilgiler, Bilgi İşlem 

Merkezince çıkartılır ve denetimle görevli birimlere iletilir.156 

Buna ilave olarak, İtalya’da görülen bir diğer kayıt dışı istihdam türü de gece 

işçiliğidir. Gündüz kayıtlı sektörde başkalarının hesabına çalışan işçiler, bir bakıma 

geceleri kendi hesaplarına çalışıyor sayılmaktadır. Bu şekilde elde ettikleri gelir, beyan 

edilmediğinden tamamıyla kendilerine kalmaktadır. Bir diğer olgu da, gece işçilerinin 

bunları, kayıtsız ve iyi ödeme yapan firmalara satıyor olmalarıdır.  Her iki durumda da 

gece işçiliğinden kazanılan saat başı ücretlerin oldukça yüksek olduğu, hatta kayıtlı 

sektörde kazanılandan çok daha fazla gelir getirdiği bilinmekte ve buda kayıt dışı 

işçiliğin ve bu sektörün cazibesini arttırmaktadır. Kayıt dışı gece işçileri açısından bu 

dönemde en çekici iş ev inşaatıydı.157  

Güneydeki kayıt dışı firmalar klasik kayıt dışı alt gelişim yapısını devam 

ettirmektedirler. Bunlar hem küçüktürler hem de marjinalliğini korumaktadırlar. Yani 

sağlam değillerdir, düşük sermayelidirler ve pazar şartlarındaki ani değişmeler 

karşısında hassastırlar. Yürüttükleri üretim daha çok işçi ağırlıklıdır ve teknolojik 

açıdan az gelişmiştir. Bu yatırımcılar mümkün olan en ucuz işçiye gereksinim 

duymaktadırlar, dolayısıyla da çocukları kullanırlar. Örneğin, Napoli’deki kayıt dışı 

ekonomi sadece merkezilikten arınmakla kalmamış, çekirdeklere ayrılmıştır. Sadece bu 

şehirde 10.000’den fazla ufak tefek iş dükkanının bulunduğu belirlenmiştir.158 

                                                
 
156 Aydın, ag.e., s.76. 
157 Özer, a.g.e., 67. 
158 Altuğ, (1999), a.g.e., s.,257-258 
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İtalyanlar kayıt dışı ekonominin tek suçlusu olarak suç sektörünü görmüşler ve 

gelirleri oranında bireylerin vergi ödemesini sağlayan düzenlemelere girişerek vergi 

kaçakçılığıyla mücadele konusunda da çalışmalar yapmışlardır. Geliri oranında 

vergilendirme çalışmalarına verilebilecek en güzel örnek’’temiz ayaklar’’ 

operasyonudur. Bu operasyonda yapılmaya çalışılan yüksek meblağlarla transfer olan 

futbolcuların transfer ücretlerini doğru beyan etmeyerek ortaya çıkan vergi kaybının 

önlenmesidir. Tüm dünya tarafından bilinen diğer büyük operasyon is ‘’temiz eller’’ 

operasyonudur. Hileli iflas, vergi kaçakçılığı ve organize suç örgütleri yardımıyla 

milyonlarca gelir sağladığı tespit edilen birçok ünlü işadamı ve politikacının adı 

karışmıştır. Çeşitli yöntemlerle Maliye Bakanlığı 30 milyar dolar vergi kaçırıldığını 

tespit etmiş ve bunun sonucunda 1993 yılı başında gelirlerini düşük göstererek vergi 

kaçıranları tespit edecek vergi memurları görevlendirilmiştir. Şüphelendikleri 

mükellefleri bilgisayar yardımıyla takip etme yetkisi verilen bu memurlar, tüccar, 

doktor gibi serbest meslek sahiplerinin gelirlerinin ne olduğunu anlayabilmek için 

öncelikle harcamaları tespit edilecek ve bu gelirle mükellefin beyan ettiği gelir 

karşılaştırılıp arada fark varsa ardaki fark kadar daha vergi ödeyeceklerine ilişkin yazı 

gönderilecektir.159 

3.3. AB-15 Ülkelerinde Kayıt Dışı İstihdam 

Kayıt dışı çalışma, Avrupa Birliği’ne üye devletlerin tümünü etkilediğinden 

istihdam alanında ortak kaygı yaratan hususlardan biridir. Kayıt dışı çalışmanın riskleri, 

zaten baskı altında olan sosyal hizmetlerin finansmanını olumsuz yönde etkileyerek, 

bireylerin sosyal açıdan korunmalarını ve işgücü piyasasına ilişkin beklentilerini 

zayıflatmakta aynı zamanda rekabet şartlarını da olumsuz etkilemektedir. Bununla 

birlikte, Avrupa'nın dayanışma ve sosyal adalet konusundaki ideallerine de ters 

düşmektedir.160 

Farklı çalışmalarda, farklı yöntemler kullanılarak AB’ye üye ülkeler ve aday 

ülkelerin kayıt dışı istihdamları ölçülmeye çalışılmıştır. Bu yöntemlerin önemli bir 

                                                
 
159 Özer, a.g.e., s.69. 
160 TİSK, Avrupa Birliği’nde ‘‘Kayıt Dışı Çalışma’’, Yayın No:199, Kasım 2000, s.1. 
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kısmı kayıt dışı istihdamı, kayıt dışı çalışanların ücretlerinin toplamının GSYİH’ye 

oranı olarak ifade etmektedir. Çalışan kişi sayısının iş gücüne oranının belirtilmesi ise 

daha az yaygın bir yöntemdir. Bunun nedeni, çalışan sayısını ölçmenin önünde bir çok 

metodolojik engel varken, ücretlerinin ölçülmesinin teknik açıdan daha az zorluk 

içermesidir.161 Avrupa Komisyonu’nun 2004 yılında hazırladığı bir raporda yer alan 

aşağıdaki özet tablo, belli bir süreden beri AB üyesi olan ülkeler için kayıt dışı 

istihdamın boyutunu vermektedir. Buradaki veriler ülkelerin istatistiki verilerinin 

düzenlenmesi ile Rockwoll  Foundation’ın araştırmalarından derlenmiştir. Ancak, 

uluslararası boyutta anlamlı bir karşılaştırma yapabilecek standart bir çalışma 

bulunmamaktadır.162 

Tablo 20: AB-15 Ülkelerinde Kayıt Dışı İstihdam 

Ülke GSYİH Oranı % Yapıldığı Yıl 
Almanya 6,0 2001 
Avusturya 1,5 1995 
Belçika 3,0-4,0 1995/1997/1999 
Danimarka 5,5 2001 
Finlandiya 4,2 1992 
Fransa 4,0-6,5 1998 
Hollanda 2,0 1995 
İngiltere 2,0 2000 
İsveç 3,0 1997 
İtalya 16,0-17,0 1998/2001 
Portekiz 5,0 1996 
Yunanistan 20,0 1998 

Kaynak: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/07/feature/eu0407204f.htm (Erişim 

Tarihi: 07.09.2008) 

Tabloya bakıldığında Yunanistan  1998 yılında yapılan araştırmayla en yüksek 

kayıt dışı istihdam değerine sahip ülkedir. İtalya 1998 yılında yapılan araştırmada 

%16,0 ile ve 2001 yılında yapılan araştırma sonucu %17,0 ile ikinci en yüksek kayıt dışı 

istidama sahip ülkedir 

 

                                                
 
161 Ercan, a.g.e, s.26. 
162 Ercan, a.g.e, s.26. 
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3.4. AB-25 Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonomi 

Daha öncede belirtildiği üzere, 2004 yılında yapılan genişleme ile Güney 

Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, 

Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya  AB’ye yeni 10 üye devlet olarak girmişlerdir ve 

AB-25 oluşmuştur. 2007 yılında yapılan genişleme ile Romanya ve Bulgaristan son 

olarak birliğe dahil olmuş ve AB 27 üye ile son şeklini almıştır. 

Tablo 21: AB'ye Yeni Katılan Ülkelerde Kayıt Dışı Ekonomi 

Kayıt Dışı Ekonominin GSMH’ya Oranı 
 

 
Ülkeler 

1999-2000 2001-2002 2002-2003 
Bulgaristan 36.9 37.1 38.3 
Çek Cumhuriyeti 19.1 19.6 20.1 
Macaristan 25.1 25.7 26.2 
Letonya 39.9 40.7 41.3 
Litvanya 30.3 31.4 32.6 
Polonya 27.6 28.2 28.9 
Romanya 34.4 36.1 37.4 
Slovakya 18.9 19.3 20.2 
Slovenia 27.1   

Kaynak: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2054/1/MPRA_paper_2054.pdf, (Erişim 

Tarihi:  07.09.2008) 

Tablodan anlaşılacağı üzere yeni üye olan AB-25 ülkeleri AB kayıt dışı 

ekonomisini artıracaktır. Bu durum en çok Fransa, İngiltere ve Almanya gibi AB 

bütçesinin büyük bir bölümünü finanse eden ülkeleri rahatsız etmiştir. AB-15 ülkeleri 

arasında yüksek kayıt dışı değerine sahip olan Yunanistan, Portekiz ve İtalya gibi 

ülkeler AB-25 ülkeleri de değerlendirme içine alındığında ortalama bir değere sahip 

gözükmekte ve ilk sıraları AB-25 ülkelerine bırakmaktadır. Bu ülkelerde en az görünen 

ekonomi kadar bir de görünmeyen ekonomi vardır. Kayıt dışı ekonominin ekonomi ile 

ilgili istatistiki değerleri saptırdığı bir gerçektir. Bu istatistiki verilerle bir ekonomi 

politikası izlenmesi oldukça zordur. Kayı dışı ekonominin yüksek olduğu bu ülkeler, 

AB’ye olduğundan daha fakir gözükerek fonlardan daha fazla yararlanırken, AB bütçesi 

gelir kalemlerinden GSMH katkısı ise olması gerekenin oldukça altında olmaktadır. Bu 

bütün AB ülkeleri için kabullenilemez bir durumdur. 
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      3.5. AB-25 Ülkelerinde Kayıt Dışı İstihdam 

Komünist rejim döneminde, Doğu bloğu ülkelerinde post-komünizm dönemi 

kadar olmamakla beraber belli bir miktar kayıt dışı istihdam söz konusu olmuştur. Bu 

dönemde, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve satışı, ufak tamirat işleri, özellikle kırsal 

kesimlerdeki ev inşaatlarında, otoritelerin müsamahalı yaklaşımları bir miktar kayıt 

dışılık oranlarına sebebiyet vermiştir. Bu, ülke yönetiminin özel sektöre tanıdığı 

müsamaha ve imkanlar dahilinde değişiklik göstermiştir. Örneğin, özel üretimin daha 

sert bir biçimde kontrol edildiği Çek Cumhuriyeti’nde kayıt dışı istihdam sınırlı 

olurken, o döneme göre özel üretime daha toleranslı bakan Polonya ve Macaristan gibi 

ülkelerde kayıt dışılık daha yüksek gerçekleşmiştir.163 

Tablo 22: AB-25 Ülkelerinde Kayıt Dışı İstihdam 

 
Ülke 

 
Kayıt Dışı 
İstihdam (% 
GSYİH) 

 
Hesaplanma 
Yılı 

 
Kişi Başına Milli 
Gelir (Euro) 

Bulgaristan 22-30 2002/2003 2089 
Romanya 21 2001 5660 
Letonya 18 2000 7750 
Macaristan 18 1998 17.250 
Slovenya 17 2003 16.210 
Litvanya 15-19 2003 8.960 
Polonya 14 2003 9.410 
Slovakya 13-15 2000 11.200 
Çek Cum. 9-10 1998 13.700 
Estonya 8-9 2001 9.240 

Kaynak:http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/07/feature/eu0407204f.htm, (Erişim 

Tarihi: 07.09.2008) 

Kişi başına milli gelirin düşük olduğu ülkelerde vergi ve yükümlülüklerden 

kaçınma gereksinimi artmakta ve kayıt dışı ekonomiye kaçış daha fazla olmaktadır. Bu 

                                                
 
163 Ercan, a.g.e, s.26. 
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tür ekonomilerde kayıtlı ekonomi ile kayıt dışı ekonomi iç içe olduğu için kayıt dışının 

yok edilmesinin kayıtlı ekonomiye zarar vermesinden korkulmaktadır.164 

Eurofound tarafından hazırlanan ‘‘AB Ülkelerinde  Beyan dışı İstihdam’’ adlı 

raporda AB’ye yeni üye ve aday ülkeleri beyan dışı istihdam konusunda üçe ayırmıştır 

165; 

 düşük ve düşen beyan dışı çalışmaya sahip ülkeler (%8 - %13 GSYİH 

arasında beyan dışı istihdam). Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovakya bu 

gruptadır; 

       orta ve düşen beyan dışı çalışmaya sahip ülkeler (%14 - %23 GSYİH 

arasında beyan dışı istihdam). Polonya, Slovenya, Macaristan, Letonya, 

Litvanya bu gruptadır; 

       yüksek ve artan beyan dışı çalışmaya sahip ülkeler (%21 - %22 GSYİH 

arasında beyan dışı istihdam). Bulgaristan ve Romanya bu gruptadır. 

Kayıt dışı istihdamın sektörlere göre dağılımına bakıldığında, en yüksek  kayıt 

dışı istihdam yüksek gelir getiren; özel ders verme, işletmelere verilen hizmetler ve 

emlak komisyonculuğu gibi işlerdedir. Belli bir miktarda kayıt dışı istihdamın 

bulunduğu alanlar inşaat sektörü, ev işleri, tarım, çocuk bakımı gibi toplumsal ve kişisel 

hizmet sektörleridir. Kayıt dışılığın en az olduğu alanlar ise apartman kiralama, 

otomobil bayileri ile deri ve tekstil gibi üretim alanlarıdır. Cinsiyet bazında kayıt dışı 

istihdam incelendiğinde kadın ve erkeğin geleneksel iş bölümünden dolayı erkeklerde 

daha çoğunluktadır. Kadın ve erkeğin bu geleneksel iş bölümünden de kaynaklanan 

çalıştıkları sektörlerde ve dolayısıyla kayıt dışında yer aldıkları sektörlerde de farklılık 

ortaya çıkmaktadır. Kayıt dışı istihdama katılım genellikle; işsizler, kendi hesabına 

çalışanlar, öğrenciler, emekliler ve kaçak olarak çalışan yabancı işçiler tarafından 

olmaktadır. Coğrafi olarak dağılıma bakıldığında ise kayıt dışılığın; başkentler, 

                                                
 
164 Ercan, a.g.e., s.29 
165 Eurofound, Report Examines Undeclared Work In EU, 
 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/07/feature/eu0407204f.htm, (Erişim Tarihi: 07.09.2008) 
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gelişmemiş sınırlı alanları, ekonomik olarak sıkıntı yaşanan küçük köy ve kasabalarda 

yoğunlaştığı görülmektedir.166 

Bazı eski Doğu Bloğu ülkelerinde kayıt dışı ile mücadele etmemek adeta 

ekonomik bir tercih olmaktadır. Örneğin, geleneksel olarak eski komünist rejim 

döneminde göreceli olarak daha gelişmiş bir özel üretimin olduğu Polonya, Macaristan 

ve Slovenya gibi ülkeler, kayıt dışı istihdam ile sistematik bir şekilde mücadele 

etmemektedirler. Macaristan’da orta büyüklükte işsizlik ve kayıt dışı istihdam, büyük 

kitlesel işsizlik ve düşük kayıt dışı istihdama tercih edilmektedir.167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
166 Ercan, a.g.e., s.26. 
167 Ercan, a.g.e., s.29. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TÜRKİYE’NİN AB’YE 

ÜYELİK SÜRECİNE OLUMSUZ ETKİLERİ 

4.1. AB’ye Tam Üyelik Sürecinin Kayıt Dışılık Üzerine Doğrudan Etkileri  

AB’ye tam üyelik süreci, ülkemizdeki kayıt dışı ekonomi olgusunu hem 

doğrudan hem de dolaylı yoldan etkileyecektir. AB ile müzakerelerde aslında kayıt dışı 

ekonomi ile ilgili bir başlık bulunmamaktadır. Ancak kayıt dışı ekonomi birçok 

müzakere başlığı bakımından önem taşımaktadır. Kayıt dışı ekonominin varlığı ve 

yaygınlığı bu müzakere başlıklarındaki AB müktesebatının Türkiye tarafından 

üstlenilmesi ve uygulanmasını güçleştirecektir. Bu müzakere başlıklarının kapatılması 

bir ölçüde bu alanlardaki kayıt dışı ekonomi ile mücadelede kaydedilecek başarıya bağlı 

kalacaktır.168 

AB’ye üyelik sürecinde kayıt dışı ekonominin doğrudan müzakere başlıklarının 

kapatılmasını ve sürecin tamamlanmasını etkilemektedir. Belirli standartlar ve kurallar 

birliği olan AB’ye üyelik sürecinde, kayıt dışı ekonominin istatistiki veriler, üretim 

kalitesi ve denetim üzerine yarattığı negatif etkiler nedeniyle sürece olumsuz etkileri 

olmaktadır.  

4.1.1. Müzakereler ve Kayıt Dışılık  

Müzakerelerde ilerleme sağlayabilmek ve müzakere başlıklarını kapatabilmek 

için gerekli mevzuat uyumunun ötesinde uygulamada da AB kriterlerini yakalamak 

gerekecektir. Ancak Türkiye’de kayıt dışılığın yaygınlığı uygulamada bu standardın 

tutturulmasını tehlikeye atmaktadır. Kısacası kayıt dışı sorunu, müzakerelerin çeşitli 

                                                
 
168 TÜSİAD, ‘‘Kayıt Dışı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme’’, AB Yolunda Değerlendirme ve Çözüm 
Yolları,  Aralık 2006.s.94-95 
 http://www.tusiad.org.tr/FileArchive/kayitdisi.pdf, (Erişim Tarihi: 18.06.2010) 
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başlıklarında ilerlemeyi engelleyebilecek bir nitelik taşımaktadır. Bunların başında da 

aşağıdaki müzakere başlıkları gelmektedir.169 

       4.1.1.1. Malların Serbest Dolaşımı  

Avrupa Topluluğu’nu kuran anlaşma’nın (Roma Anlaşması) 28 ile 30. 

maddeleri, üye ülkelerin, ticarete engel koymalarını ve sürdürmelerini yasaklayan 

‘‘malların serbest dolaşımı ilkesi’’ne ilişkindir. AB’nin ekonomik entegrasyon sürecinin 

başından beri güvence altına alınan dört temel serbesti – malların, kişilerin, hizmetlerin 

ve sermayenin serbest dolaşımı - içinde malların serbest dolaşımı ağırlıklı bir öneme 

sahiptir. AB entegrasyon sürecinin temel hedefi olan iç pazar oluşumu malların serbest 

dolaşımı ile başlamış, diğer serbestiler onu takiben, ya da onu sonuçlandırmak amacıyla 

uygulamaya konulmuştur.170 

Bu başlık altında tek pazarda malların serbest dolaşımını sağlayan teknik 

mevzuat yer almaktadır. Teknik mevzuata uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürülmesi 

durumunda, kamu otoritesinin piyasada yapacağı ex post denetimlerle bu eksikliği 

gidermesi öngörülmektedir. Bu şekilde davranan ve teknik mevzuata uygun olmayan 

ürünleri piyasaya süren firmalara da ağır cezalar verilmektedir. Kaldı ki bu karşılıklı 

güven paradigmasının bir diğer boyutu daha bulunmaktadır. AB çapında bir mevzuata 

konu olmayan ürünlerin AB içindeki dolaşımı  için karşılıklı tanıma ilkesi geçerlidir. 

Buna göre herhangi bir ülkenin ulusal mevzuatına uygun olan ürünün diğer üye 

ülkelerde de satışa sunulmasına, kamu sağlığı ve kamu güvenliği gibi önceden 

belirlenmiş sayılı gerekçeler haricinde engel olunamamaktadır. Üye ülkeler diğer 

üyelerin piyasa denetim işlevini layıkıyla yerine getirdiğine güvenmek durumundadır.171 

Oysa ki kayıt dışılık bütün bu sistemi riske atacak bir nitelik taşımaktadır. Zira 

bir ülkede yoğun olarak kayıt dışı üretim olması o ülkede pazara sunulan ürünlerle ilgili 

bir denetim eksikliğine işaret eder. Bu durumda tüketiciler bakımından risk 

taşıyabilecek nitelikte, cari teknik mevzuata uygun olmayan ürünlerin hem o ülkede 
                                                
 
169 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.95. 
170 İKV, Malların Serbest Dolaşımı. 
http://www.ikv.org.tr/pdfs/mallar-serbestt.pdf, (Erişim Tarihi: 20.06.2010) 
171 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.95. 



 

 

100 

hem de malların serbest dolaşımı ilkesi uyarınca Tek Pazar dahilindeki diğer ülkelerde 

pazarlanması mümkün olacaktır. Bunun sonucunda, bir ülkedeki kayıt dışı üretim bütün 

AB ülkelerinin tüketicileri bakımından risk doğuracaktır.172 

Türkiye-AB ilşkilerinde malların serbest dolaşımı, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 

Kararı kapsamında gerçekleşmekedir. Ticarette teknik engellerin kaldırılması, Türkiye 

ve Avrupa Birliği arasında kurulan Gümrük Birliğinin işlemesinde çok önemlidir. 1/95 

sayılı OKK’nin 8-11. maddeleri, taraflar arasında malların serbest dolaşımının 

sağlanmasına yönelik olarak Türkiye’nin AB teknik mevzuatına uyumunu 

göstermektedir.173 

Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi, malların serbest dolaşımı alanında 

Türkiye’nin kısa ve orta vadeli önceliklerini belirlemiştir.174 Katılım Ortaklığı 

Belgesi’nde belirtilen ve Türkiye tarafından üstlenilmesi  öngörülen Pazar gözetmesi 

uygunluk değerlendirmesi, belgelendirme gibi birçok konunun mevzuata uygun hale 

getirilmesi kayıt dışı ekonomi ile doğrudan ilgilidir.  

Piyasa gözetimi ve yasal metroloji dışında ürün mevzuatı uyumu ve yatay 

önlemler konularında 2008 yılında ilerleme olmuştur. 2008 yılında görünürlük 

sağlanması ve risk değerlendirme ilkeleri dikkate alınarak etkin piyasa gözetim 

faaliyetlerine ve gözetim kurumları arasında eşgüdüme ihtiyaç vardır.175 2009 yılında 

yayınlanan  ilerleme raporuna göre mevzuat uyumu oldukça ileri seviyededir, fakat bazı 

konularda daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, uygunluk 

değerlendirmesi ve standardizasyona ilişkin teknik engeller, ticareti artan bir şekilde 

kısıtlamaktadır. Piyasa gözeteminde, kurumlar arası işbirliği konusundakiler de dahil 

olmak üzere önemli eksiklikler bulunmaktadır.176 2010 yılında yayınlanan ilerleme 

raporuna göre bu başlıkta sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Mevzuat uyumu oldukça ileri 

seviyede olmasına rağmen ürün pazarlaması hakkındaki yasal çerçevenin Türk 
                                                
 
172 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.96. 
173 Karluk, a.g.e., s.482. 
174 Karluk, a.g.e., s.482. 
175 Avrupa Komisyonu ,  2008 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği Yayını, Ankara 2008, s.45 
176 Avrupa Komisyonu ,  2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği Yayını, Ankara 2009, s.40. 
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mevzuatına aktarılması ve müktesabatın tüm gereklerinin buna dahil edilmesi 

gerekmektedir. Ticareti kısıtlayan engeller hala, malların serbest dolaşımına zarar 

vermektedir ve ilaçlar ve yapı malzemeleri gibi alanlarda yeni engeller de eklenmiştir. 

Piyasa gözetimi sistemindeki yetersizlikler varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 

Karşılıklı tanıma ilkesi Türkiye’nin ticaret mevzuatına hala aktarılmamıştır ve ilaçlarla 

ilgili olarak veri münhasıryeti sorunu çözüme kavuşturulamamıştır. Türkiye’nin, 2/97 

sayılı Karar Ek II’nin güncellenmesi de dahil olmak üzere, AB –Türkiye Gümrük 

Birliği hakkındaki 1/95 sayılı Kararı uygulaması, devam eden ithalat lisansı 

uygulamasını kaldırması ve başta motorlu araçlar olmak üzere kullanılmış ürünlerin 

ithalatındaki kısıtlamaları yürürlükten kaldırması gerekmektedir.177  

Bu başlık için her ilerleme raporunda başlığın kapatılmasının önünde duran en 

büyük engelin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kayıtlı olan ya da son uğradığı liman 

Güney Kıbrıs Yönetimi’nde olan gemiler ve uçaklar tarafından taşınan malların serbest 

dolaşımına yönelik kısıtlamalar olduğu belirtilmiştir.178 

4.1.1.2. Tarım ve Balıkçılık 

AB’nin Ortak Tarım Politikası tarımsal üretimin desteklenmesi ile kırsal 

kalkınmanın teşvik edilmesini hedeflemektedir. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesini 

teminen yürürlüğe konan araçlar, tarımsal üretim ile üreticilerin kayıt altına alınmasına 

dayanmaktadır. Üretim miktarının bilinmesi verilecek desteklerin hesaplanabilmesi 

bakımından şarttır. Ayrıca tarım sektöründeki ortak pazar düzenlemeleri kapsamındaki 

üretim kotaları gibi sınırlayıcı kuralların uygulanabilmesi gene üretimin kayıt içinde ve 

de denetlenebilir olması ile sağlanabilmektedir. Desteklerin bir kısmının üretim 

miktarından bağımsız olması ise çiftçilerin sahip oldukları arazinin büyüklüğü ve 

niteliği ile gelirleri gibi güncel bilgilere ulaşılmasını şart koşmaktadır. Sonuç olarak 

                                                
 
177 Avrupa Komisyonu ,  2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği Yayını, Ankara 2010, s.47-48. 

www.abgs.gov.tr/files/.../IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2010.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2010) 
178 Avrupa Komisyonu,  a.g.e., (2010), s.47. 
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kayıt dışılık Ortak Tarım Politikasının ve de bu kapsamdaki destek mekanizmalarının 

hayata geçirilmesini güçleştirmektedir.179 

Türkiye tarafından, Temmuz 2003 tarihinde hazırlanarak yürürlüğe giren 

Ulusal Program'da tarım alanında yer verilen öncelikler de bulunmaktadır. Buna göre, 

yatay konulara ilişkin düzenlemelere uyum, veteriner mevzuatına uyum, bitki sağlığı 

mevzuatına uyum ve gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulması, ulusal kırsal kalkınma 

ve ormancılık stratejisinin oluşturulması, gıda güvenliği ve kontrolü, ortak piyasa 

düzenlerinin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 

ile tarım piyasalarının daha etkin izlenmesi, söz konusu öncelikleri oluşturmaktadır. 

Ulusal Program'daki bu öncelikler çerçevesinde, AB Ortak Tarım politikasına uyuma 

yönelik çalışmalar yürütülmektedir.180 

Türkiye ekonomisinde tarım sektörünün konumu, GSYİH içindeki payının ve 

istihdama katkısının zaman içindeki göreceli düşüşüne karşın, günümüzde de stratejik 

önemini korumaktadır. Nitekim, 1980 yılında tarımın GSYİH içindeki payı %26 iken 

1999’da bu pay %15,8’e toplam ihracattaki payı ise 1980 yılında %57 iken 1999’da 

%16,7’ye düşmüştür. Tarım sektöründe istihdam edilenlerin payı ise 1980 yılında 

%65,2 iken, 1999 Nisan’ında %47’ye gerilemiştir. Gerileyen bu rakamlar Avrupa 

Birliği’ne uyum sürecindeki tarımsal tasarruflara ve sanayi istihdamının göreceli 

yükselişine bağlanabilir. Her iki durumda da bugünün zorunluluğu Türkiye’nin 

geleneksel tarım alışkanlık ve yöntemlerinden, çağdaş tarım disiplinine geçişidir. Bu da 

Avrupa Birliği’ne uyarlanmanın ve Avrupa’nın gereksinimlerine cevap verebilmenin 

koşuludur. Türkiye, ekonomik ve yasal gelişimini hızlandırarak ve Avrupa’ya 

uyarlanma eğilimini kararlıca sürdürerek bu koşulu yerine getirmekte ve Avrupa 

Birliği’ne potansiyel kazançlar vaat etmektedir.181 

                                                
 
179 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., ss.96-97. 
http://www.tusiad.org.tr/FileArchive/kayitdisi.pdf, (Erişim Tarihi: 19.06.2010) 
180 ODTÜ, Avrupa Birliği Ofisi, 
http://www.abofisi.metu.edu.tr/ab_politikalari.htm, (Erişim Tarihi: 17.05.2010) 
181 Uğur Özgöker, Türkiye’nin AB Üyeliği Avrupa Birliği’ne Neler Katar? , Kadir Has Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 23. 



 

 

103 

Tarımsal kaynaklar, ekilebilir alanlar, ürün potansiyelinin zenginliği ve 

çeşitliliği, üretimin sürdürülebilirliği, su kaynaklarına sahip oluş gibi unsurlar, tarih 

boyunca uygarlıkların doğuş ve yükselişlerini etkilemiş zenginliklerdir. Yukarı 

Mezopotamya’dan Karedeniz kıyısına, Van havzasından Menderes Deltası’na kadar, 

arazisinin %60’dan fazlası tarımsal açıdan değerlendirilebilir olan Türkiye’nin Avrupa 

Birliği üyesi olması, Avrupa uygarlığının zenginliğini, ama daha önemlisi 

‘‘yaşayabilirliğini’’ olumlu yönde etkileyecektir.182 

2010 yılında yayınlanan ilerleme raporunda Türkiye’nin bu faslın katılım 

müzakerelerine yönelik tüm kilit unsurlarda ilerleme kaydettiği belirtilmiştir. Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Çerçeve Kanunu, Türkiye’nin gıda güvenliği, 

veterinerlik ve bitki sağlığı politikası alanında uyumlaştırma sürecine önemli ölçüde 

katkı sağlamıştır. Ancak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması 

gerçekleşmemiştir. Tam bir uyum stratejisinin benimsenmesi, bu alanda ilgli AB 

müktesebatının iç hukuka aktarılması ve uygulanmasını kolaylaştırması gerekmektedir. 

Ancak, uyum süreci için halen daha fazla çaba gerektiği belirtilmiştir.183 

AB’nin Ortak Tarım Politikası ile birlikte uygulanan diğer bir ortak politikada 

Ortak Balıkçılık politikasıdır. AB’nin balıkçılık sektörüne yönelik özel bir politikası 

bulunmaktadır. Bu politikanın amacı AB ülkelerinin balıkçıları arasında eşit rekabet 

şartlarının oluşturulması olduğu kadar balık stoklarının sürdürebilirliği ve korunmasına 

yöneliktir. AB, bu amaçla çeşitli balık türlerine göre avlanma kotaları uygulamaktadır. 

Sektörün belirli bir kısmının kayıt dışında olması, balıkçılık politikasının hedeflerini 

tehlikeye atacaktır. Zira bu durumda avlanma kotasına uyan balıkçılar ile uymayan 

balıkçılar arasında haksız rekabet yaratılacak ve de bazı balık türlerinin aşırı avlanma 

dolayısıyla yok olması söz konusu olabilecektir.184  

Kayıt dışı ekonomi, gerekli idari ve kontrol yapılarının kurulmasını önemli 

derecede etkilemektedir. Türkiye’nin tarımsal potansiyeli ile AB’ye önemli katkıda 

                                                
 
182 Özgöker, a.g.e., s.124. 
183 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, a.g.e., s.61. 
184 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.99. 
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bulunabilecek  konumdadır. Fakat bu katkıyı yapabilmesi için gerekli kontrol yapısının 

gerçekleştirilmesi ve kayıt dışılığın ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Üç tarafı denizlerle çevrili önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye’de gerek 

nüfusun beslenmesi gerek gelir kazandırıcı bir faaliyet olması nedeniyle balıkçılık ihmal 

edilmemesi gereken bir sektördür. Bu itibarla, AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde 

alınacak önlemler sektöre gereken önemin verilmesi açısından bir fırsat olarak 

değerlendirilmelidir. Öte yandan, Türkiye, AB’nin ortak politikalarından biri olan 

balıkçılık politikasına uyum sağlarken, AB’nin de Türkiye’yi teknik ve malı açıdan 

desteklemesi gerekmektedir.185 Türkiye, balıkçılık alandaki eksiklerinin giderilmesi 

için, Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren Ulusal Program’da verilen öncelikler 

çerçevesinde çalışmalarını yürütmeye devam ettirmektedir. Buna istinaden 

gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, ilk etapta gerekli olan yasal değişikliklere 

yönelik bir Su Ürünleri Kanunu Değişiklik Taslağı (Su Ürünleri Çerçeve Kanunu 

yerine) hazırlandı. Uyum çalışmasının detaylandırılacağı Su Ürünleri Sektörünün Yasal 

ve Kurumsal Olarak AB Su Ürünleri Müktesebatına Uyum Projesinin eşleştirme 

(twinning) sözleşme hazırlıkları ise devam etmektedir.186 2010 yılında yayınlanan 

ilerleme raporunda kaynak ve filo yönetimi ile uluslararsı anlaşmaların uygulanması 

konularında bazı ilerlemeler kaydettiği belirtilmiştir. Mevzuat uyumu, idari ve yapısal 

eylemler, piyasa politikası ve devlet yardımları konularında daha fazla ilerleme 

gerektiği belirtilmiştir.187 

           Hem Ortak Tarım Politikası hem de Balıkçılık Politikası açısından kayıt dışı, 

kotaların aşımını gizlemekte ve  yapılan yardımlarda kullanılan istatistiki verilerde 

yarattığı tahribat nedeniyle adaletsiz uygulamalara neden olmakta ve Ortak Politikalara 

zarar vermektedir. 

 

                                                
 
185 İKV, Avrupa Birliği’nin Ortak Balıkçılık Politikası. 
http://www.ikv.org.tr/pdfs/de116ba1.pdf, (Erişim Tarihi: 12.06.2010) 
186 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.99. 
187 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, a.g.e.s.62. 
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4.1.1.3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı  

Bu başlık altında Tek Pazarın temel dört hürriyetinden biri olan hizmetlerin 

serbest dolaşımının gerçekleştirilmesini sağlayan mevzuat yer almaktadır. Belirli hizmet 

alanlarındaki sektörsel mevzuat, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin uyması 

gereken kuralları belirlerken, serbest mesleklere yönelik de çeşitli hükümler 

içermektedir. Buna göre, belirli meslek alanları için bir minimum formasyon şartı 

getirilmektedir. Bu formasyona sahip olmayanların söz konusu mesleği icra etmeleri ve 

bu alanda hizmetlerini tüketicilere satmaları yasaklanmaktadır. 188 

Kayıt dışı olgusu bu alandaki rekabet koşullarını olumsuz etkileyebilmektedir. 

Gerekli mesleki formasyona sahip olmayan serbest meslek sahiplerinin hizmetlerini bu 

kez kayıt dışına kayarak sunmaları bu tip bir olumsuz etki yaratacaktır. Aynı şekilde 

mevzuatın şart koştuğu asgari standartlara uymayan işletmelerin hizmetlerini bu 

maliyetlerden kaçınmak suretiyle daha ucuza satmaları da bu piyasalardaki rekabet 

koşullarını bozacaktır. 189 

4.1.1.4. İşçilerin Serbest Dolaşımı 

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Roma Antlaşması’nda üye ülkeler 

arasında işçilerin serbest dolaşımı garanti edilmiş, işçilerin serbest dolaşımına ilişkin 

ayrıntılı düzenlemelerde tüzükler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.190 Bu başlık altında 

işçilerin sosyal güvenlik haklarının fiilen çalıştıkları ülkelere transfer edilmesi ve de AB 

içi emek piyasalarında ayrımcılığın önlenmesi gibi düzenlemeler yer almaktadır.       

Bütün bu düzenlemelerin uygulamaya konulabilmesi, istihdamın kayıt içinde olmasına 

bağlıdır. Sosyal güvenlik haklarının bir diğer ülkeye transfer edilmesi, işçinin menşei 

ülkesinde sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olduğu varsayımına dayanmaktadır. Keza 

işgücü piyasasında ayrımcılıkla mücadele, bu ayrımcılığa maruz kalan kişinin şikayetini 

resmi yollardan iletebilmesi ilkesine dayanmaktadır. Kayıt dışı istihdam bu sistemi 

                                                
 
188 ODTÜ, Avrupa Birliği Ofisi. 
http://www.abofisi.metu.edu.tr/ab_politikalari.htm, (Erişim Tarihi: 14.06.2010) 
189 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.97. 
190 Dilek Yiğit, Avrupa Birliği’nde İşçilerin Serbest Dolaşımı 
 http://www.treasury.gov.tr/  (Erişim Tarihi: 10.06.2010) 
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tehlikeye atan bir unsurdur. Kayıt dışı istihdamın yoğunlaşması Avrupa çapında emek 

piyasasının dengesini bozabilecek bir nitelik taşımaktadır.191 

Avrupa kamuoyunda Türkiye’nin potansiyel üyeliği ile ilgili olarak rahatsızlık 

yaratan hususların başında, Türkiye’nin üyeliği durumunda ülkemizden AB ülkelerine 

gerçekleşecek olan göç ile ilgili tereddütler yer almaktadır. Gerçekten de Türkiye’nin 

tam üyeliği durumunda Türk işçilerinin AB’nin birçok ülkesindeki emek piyasalarını 

işgal edeceklerinden korkulmaktadır. Serbest dolaşım ve çalışma özgürlüğü meselesi 

Türkiye-AB ilişkilerinde hep sorunlu bir alan olmuştur.192 

Kişilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak AB’de yapılan tartışmalarda eksik 

kalan bir husus ise Türkiye’nin bu konu gerekçe gösterilerek AB’ye alınmamasının 

yaratacağı alternatif maliyettir. AB açısından bu olumsuz tavır, ilginç şekilde, 

Türkiye’den AB’ye göçü engeleyen değil, tam tersine artıran bir yaklaşım olacaktır. 

Bunun nedeni de göç dinamiklerinin göç veren ülkedeki ekonomik gidişata bağlı 

olmasıdır. AB alternatifinin kaybolması Türk ekonomisini olumsuz etkilediği ölçüde, 

büyümeyi yavaşlatacak ve işsizliği artıracaktır. Bunun sonucunda Avrupa ülkelerine 

gitmek isteyenlerin sayısında da artış yaşanması beklenmelidir. Bu kişiler bugün olduğu 

gibi bir şekilde Avrupa’ya gitmenin yollarını arayacak ve bulacaklardır.193 

Geçmişte Batı Avrupa’ya işçi ihraç etmiş İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin 

yaşadıkları tecrübe de bu saptamayı doğrulamaktadır. Bu ülkeler AB üyesi olmadan 

önce AB ülkelerine işçi gönderirken, bu ükelerin AB üyeliklerinin gerçekleşmesi ve 

ekonomilerinin kalıcı bir büyüme trendine girmesi ile birlikte işçi ihraç eden ülke 

statüsünden çıkmışlardır. Bunun ardından tam tersine bir dinamik başlamış ve diğer 

Batı Avrupa ülkelerinde çalışan İspanyol ve Portekizler ana yurtlarına dönmeye 

başlamışlardır. Benzer bir durumun Türkiye ve Türk işçileri bakımından da geçerli 

olacağını söylemek mümkündür.194 

                                                
 
191 TÜSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.97-98. 
192 Sinan Ülgen, AB ile Müzakerelerin El Kitabı, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005, s.121. 
193 Ülgen, a.g.e., s.127. 
194 Ülgen, a.g.e., s.127. 
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Türkiye’nin AB’ye üye olamaması durumunda AB’nin karşılaşacağı kaçak işçi 

yani kayıt dışı istihdam AB’ye tam üye Türkiye’ye göre daha yüksek olması olasılığı, 

İspanya ve Portekiz örneklerine de bakıldığında mümkün görülmektedir.  

4.1.1.5. Fikri Mülkiyet Hakları 

Bu başlık altında fikri, ticari ve sına-i mülkiyet haklarının korunmasına dair 

hükümler yer almaktadır. AB’nin bu alanda geliştirmiş olduğu ayrıntılı bir mevzuat 

bulunmaktadır. Bu husus, AB’nin bilgi ekonomisi olma ve küresel çapta rekabet gücünü 

artırma stratejisinin de yapı taşlarından birini oluşturmaktadır.195 

Ulusal mevzuatımız genel hatları itibariyle Avrupa Birliği Müktesebatına 

uyumludur. Nitekim bu husus 2005 İlerleme Raporunda da açıkça belirtilmiştir.196 Fikri 

mülkiyet ve sınai haklarda karşılaşılan sorunların temelinde kayıt dışı yer almaktadır. 

Kayıt dışılık bu alandaki hedeflere ulaşılmasını zorlaştıran bir faktördür. Zira kayıt dışı 

üretim aşamasında, fikri, sına-i veya ticari hakların ihlal edildiği bir çok durumla karşı 

karşıya kalınmaktadır. Sahte veya kopya malların üretimi, hak sahiplerini zarara 

sokmakta, adil olmayan rekabet yaratmakta ve de ekonomi genelinde ARGE 

faaliyetlerine veya daha genel anlamda yenilikçi yaklaşımlara set çekmektedir.197 

4.1.1.6. Gıda Güvenliği  

AB’nin gıda güvenliği politikası, gıda ürünlerinin üretimine yönelik hijyen 

kurallarını belirlemektedir. Ayrıca hayvan ve bitki sağlığına yönelik kurallar da bu 

başlık altında ele alınmaktadır. Örneğin besi hayvanlarının kayıt sisteminin ayrıntıları 

ile hayvansal gıda temelli ürünlerin üretiminde gözetilecek sağlık kuralları bu çerçeve 

altında belirlenmektedir.198 

Ülkemizde gıda işletmeleri büyük ölçüde küçük işletmelerden oluşmaktadır. 

Bu işletmelerin yeni teknolojileri takip etme ve HACCP ve GMP gibi oto kontrol 

sistemlerini kurup uygulayabilmeleri oldukça zor olmaktadır. Bunun ötesinde, kayıt dışı 
                                                
 
195 TÜSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.98. 
196 DPT, 9. Kalkınma Planı (2007-2013), 2006. 
197 TÜSİAD TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.98. 
198 TÜSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.98. 
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işletmeler ve gerekli hukuki tescil ve izin işlemlerini yerine getirmemiş oldukça fazla 

sayıda gıda işletmesinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu durum, gıda güvenliği 

sisteminde büyük bir açık ve sızıntı meydana getirmektedir. Kayıt dışı işletme ve 

ürünlerin bulunduğu bir ortamda gıdaların gereğince sağlıklı ve hijyenik olarak üretilip 

tüketicilere sunulmasını garanti etmek oldukça zor olacaktır. Gıda güvenliğindeki bu 

eksiklik toplumun gıda güvenliğinden sorumlu kuruluşlara olan güvenini de 

zedelemektedir.199   

Avrupa Birliği gıda sektöründe çok zayıf bir şekilde yer alan Türkiye, 

Avrupa’daki Türk tüketicisinin satın alma gücünü ve bunun yanında Türk ürünlerine her 

geçen gün daha fazla ilgi gösteren, Türkofil olarak adlandırılan Avrupalılara satış 

yapma yollarını araştırarak bir tarım politikası geliştirilmelidir.200 Kayıt dışı, toplum 

sağlığı bakımından bu kritik kuralların haricinde faaliyet gösteren işletmelerin varlığına 

işaret etmektedir. Bu durumda da söz konusu kurallara uymayan ve de dolayısıyla 

toplum sağlığını tehlikeye atabilecek nitelikte bir üretim söz konusu olabilecektir.201 

4.1.1.7. Rekabet Politikası  

AB rekabet politikası gerek işletmelerin gerek kamunun doğrudan veya dolaylı 

olarak rekabeti bozucu davranışlarının kontrol altına alınmasını hedeflemektedir. AB bu 

amaçla zaman içinde gelişmiş olan genel bir içtihada sahiptir. Ancak AB rekabet 

kurallarının doğru uygulanabilmesi için piyasadaki gelişmelerin doğru değerlendirilmesi 

şarttır. Bunun için rekabet otoritelerin pazar payları, üretim, kapasite ve fiyat gibi 

güncel pazar bilgisine ulaşmaları zorunludur. Aksi takdirde, pazardaki gelişmelerin 

doğru yorumlanması, rekabetin gerçekten kısıtlanıp kısıtlanmadığının anlaşılması ve 

rekabetin kısıtlandığı durumlarda da gerekli karşı tedbirlerin alınması kolay 

olmayacaktır.202 Kayıt dışılık bu açıdan rekabet politikasının güçleştiren bir faktör 

olmaktadır. Zira kayıt dışı üretimin varlığı, piyasa dinamiklerinin gerçek boyutlarıyla 
                                                
 
199 Güder, Gökhan, Avrupa Birliğe Gıda Güvenliği Politikası ve Üyelik Sürecinde Türkiye’ye 
Yansımaları, DPT Uzmanlık Tezi, 2006, s.59-65 
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/guderg/gida.pdf, (Erişim Tarihi: 21.06.2010) 
200 Yusuf Ziya Erbiç, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, ‘‘Türkiye’nin Dış Ticaretinde Avrupa Birliği 
ve Önemi’’, Ankara, 2001, s.314. 
201 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.99. 
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algılanmasını önleyecek ve rekabet kuralları çerçevesin de doğru tedbirlerin alınmasını 

zora sokacaktır.203 Rekabet alanındaki mevzuat uyumu, üç başlık altında ele 

alınmaktadır. Bunlar, “Rekabet Mevzuatı Uyumu”, “Özel Haklar ve Tekel Hakları” ve 

“Devlet Tekelleri” olarak belirlenmiştir.204 

Türkiye, AB tam üyeliğine yönelik olarak sürdürdüğü hazırlıklar çerçevesinde 

çeşitli ekonomik ve sosyal reformlar gerçekleştirmektedir. Gerek bu reformların 

oluşturacağı yeni ekonomik ortam, gerek tam üyelik sonrasında Türkiye’ye aktarılacak 

olan AB fonları ve mali yardımları nedeniyle milli gelirin önemli ölçüde yükselmesi 

beklenmektedir. AB ürünleri ile aynı standartlara sahip Türk ürünlerinin AB 

piyasalarında uygun fiyatlarla sunulması, değişen tüketici profili ile birlikte hem AB 

firmaları hem Türk firmaları üzerindeki rekabet baskısını artıracak, üreticilerin 

kendilerini sürekli geliştirmelerini gerektirecektir. Bu durum ürün çeşitliliğini ve 

kalitesini artırıcı etkide bulunacak, AB tüketicisinin seçim şansını yükseltecek ve 

üreticilerin üretim ve pazarlama stratejilerinde daha global perspektifler 

benimsemelerine yol açacaktır. Türkiye’nin AB tam üyeliği aynı zamanda AB 

firmalarının gelişmekte olan komşu pazarlardaki imkanlardan daha iyi faydalanmasını 

ve AB’nin bu bölgelerde, Amerika ve Uzak Doğu ile olan ticari rekabette öne çıkmasını 

da sağlayacaktır.205 

Gümrük Birliği ile gümrük  vergilerinin ve dış ticareti engelleyen tüm 

uygulamaların kalkması AB malları ve sermayesi için dolaşım serbestisi yaratmış, bu da 

Türkiye içindeki firmalar için şartları ve çok daha ağır bir rekabet ortamı doğurmuştur. 

Rekabetin artması nihai tüketicinin ürün, kalite ve standartları ile tüketici hakları 

konularında bilinçlenmesini sağlamış ve ardından gereken yasal düzenlemeler 

yapılmıştır.206 Avrupa Birliği’ne girmek için yapılan düzenlemeler sayesinde 

Türkiye’nin rekabet gücü artmakta ve kayıt dışı ile mücadele daha ciddi olarak 

                                                
 
203 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.99. 
204 İKV, Avrupa Birliği’nin Rekabet Politikası. 
http://www.ikv.org.tr/pdfs/9d1e7701.pdf, (Erişim Tarihi: 13.06.2010) 
205 Senem Aydın, Türkiye’nin Tam Üyeliğinin Avrupa Birliği’ne ve Türkiye’ye Katkıları, İKV 
Yayını,İstanbul, 2002, s.20-21. 
206 İnci Taşdemir, AB ve Diğer Uluslararası Birlikler ile İlişkilerde Türkiye’nin Seçenekleri, Cilt-2, 
İstanbul, 2008, s.39. 
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yapılmaktadır. Birliğe aday ülkenin kayıt dışı ekonomisinin yüksek oranlarda olması 

Birlik içindeki rekabet poliikasını olumsuz yönde etkilyecektir. AB’nin kayıt dışı 

ekonomiyi üyelik önünde engel olarak görmesinin en büyük nedeni Tek Pazar ve 

dolayısıyla rekabet üzerinde yaratacağı olumsuz etkidir. 

4.1.1.8. Ulaştırma Politikası  

AB’nin ulaştırma politikası hava, deniz ve kara ulaştırmasında faaliyet gösteren 

şirketlerin uyması gereken kuralları belirlemektedir. Böylelikle anılan piyasalardaki 

rekabet düzenlenmekte ve aynı zamanda yolcuların güvenliğini sağlayacak düzenleyici 

çerçeve de oluşturulmaktadır.207 Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası, tek pazarın 

işlemesi ve gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra, ekonomik ve sosyal 

bütünleşmenin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Zaman içinde gittikçe artan 

trafik yoğunluğu, hizmetlerin kalitesinde bozulma, çevresel etkiler, trafik güvenliğinin 

tehlikeye girmesi ve bazı bölgelerin ulaşım ağının dışında kalması ulaşım konusunda 

yeni politikaları gerekli kılmaktadır. Türkiye 10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesinde 

Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak ilan edilmiştir. Adaylık süreci, Avrupa Birliği’ne 

uyum için önemli çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir.208  

Avrupa Birliği Komisyonu, 12 Eylül 2001 tarihinde ulaştırma hizmetlerinden 

yararlananların ihtiyaçlarına cevap veren bir ulaştırma politikası oluşturmak amacıyla 

hazırlanan 2010 için Avrupa Ulaştırma: Karar Verme Zamanı isimli Beyaz Kitabı 

yayınlanmıştır. Beyaz Kitap’a AB’nin ekonomik rekabet gücü korunurken, çevrenin 

kirlenmesi ve trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla taşımacılıktaki sabit büyüme ile 

ekonomik büyüme arasındaki bağlantıyı kademeli olarak kaldıran bir strateji ortaya 

konulmuştur. Bu kapsamda değişik taşımacılık şekilleri arasında kurallara uygun bir 

rekabetin sağlanması ve bunlar arasındaki bağlantıların kurulmasının teşvik edilmesi, 

taşıyıcılıktaki darboğazların hafifletilmesi, taşımacılık araç ve hizmetlerini kullanan AB 

                                                
 
207 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.100. 
208 Dilek Doğaner, “Türkiye’nin Ulaştırma Politikalarının Avrupa Birliği Sürecine Uyumu Bakımından 
İrdelenmesi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi , 2005, s.27. 
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vatandaşlarının ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan bir ulaştırma stratejisinin 

uygulanmasına yönelik 60 kadar önlem önerilmiştir.209 

Kayıt dışı çalışan şirketler ise rekabet ve yolcu güvenliği hedeflerini tehlikeye 

atmaktadırlar. Bu şirketler, mevzuatın şart koştuğu minimum standartlara uymamak 

suretiyle elde ettikleri maliyet avantajları dolayısıyla piyasada rekabeti bozacak şekilde 

faaliyet gösterebilmektedirler. Bu durum ayrıca, yol ve yolcu güvenliği bakımından da 

ciddi sakıncalar oluşturabilmektedir.210 

Türkiye taşımacılık konusunda demiryolları dışında 2010 yılında diğer 

sektörlerde ilerleme kaydetmiştir. Havacılık, denizcilik ve karayolları sektörlerinde 

mevzuat uyumu ileri bir düzeye ulaşmıştır. Ancak, AB tarafından yakın zamanda kabul 

edilen ve müktesabatı değiştiren bazı mevzuat paketleri ek uyumlaştırma çabaları 

gerektirmektedir. Demir yolları piyasası açılımı ve güvenliği konusunda ilerleme 

kaydedilmemişir. Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi hava kontrol merkezleri 

arasındaki iletişim eksikliği hava güvenliği bakımından ciddi tehlike oluşturmaya 

devam etmektedir. Denizcilik sektöründe, uluslar arası sözleşmelere taraf olma 

konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Özellikle karayolları ve denizcilik alanında 

kirliliğin önlenmesi ve acil müdahale konularında uygulama kapasitesi sınırlıdır. İnsan 

kaynakları ve teknik kapasite, AB mevzuatının uygulanması bakımından sınırlı 

kalmıştır.211  

Ulaştırma ile ilgili faslın kapatılabilmesi için önünde  iki önemli engel olarak 

kayıt dışı ekonomi ile birlikte hava ve deniz yollarının tüm AB ülkelerine açılması 

gözükmektedir.  

 

 

 
                                                
 
209 Karluk, a.g.e., s.356. 
210 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.100. 
211 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, a.g.e., s.64. 
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4.1.1.9. Sosyal Politika ve İstihdam  

 
AB, Maastricht Antlaşması ile başlangıçtaki hedefi olan ekonomik 

bütünleşmenin yanı sıra, topluluğun sosyal boyutlarında derinleşmeye ve siyasi birliği 

de yönelmiştir. Anlaşma’nın sosyal ve ekonomik ilerlemeyi hızlandıran ve güçlendiren 

üç temel ilkesi vardır. Bunlar rekabet ilkesine dayanan serbest piyasa ekonomisi, kamu 

maliyesinin sağlıklı şekilde yönetilmesi, ikame etme ilkesidir.212 AB’nin sosyal 

politikası çalışma hukuku, iş yerinde sağlık ve güvenlik, eşitlik ve ayrımcılığın 

önlenmesine dair asgari standartlardan oluşmaktadır. Bu mevzuat ayrıca getirilen 

kuralların sahada uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek birimlerin de 

güçlendirilmesini öngörmektedir.213  

Kayıt dışı istihdamın varlığı, AB düzeyinde benimsenmiş olan asgari sosyal 

standartların bazı iş yerlerinde uygulanamaması neticesini doğurmaktadır. Yasaların 

elverdiğinden uzun çalışma saatleri, işçi sağlığını tehdit eden çalışma koşulları, çocuk 

işçi çalıştırılması bunlar arasında yer almaktadır. Çalışanların sosyal haklarında ve 

yaşam koşullarında eşitsizlik doğuran bu durum ayrıca sosyal damping iddialarına da 

temel hazırlayacaktır214 

Sosyal politika ve istihdam konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Anayasa değişiklik paketi kamu sektöründeki sosyal diyalog alanında önemli 

gelişmeleri beraberinde getirmekte ve kadınlar, çocuklar yaşlılar ve engelliler için 

pozitif ayrımcılığın yolunu açmaktadır. Ancak, Türkiye’nin sosyal politika ve istihdam 

konusundaki uyumu kısıtlı olmaya devam etmektedir. Anayasa değişiklik paketi, kamu 

görevlilerine grev yapma hakkını getirmemiştir. Türk iş piyasaları, büyük ölçekte kayıt 

dışı istihdam ve düşük kadın istihdam oranları sergilemeye devam etmektedir. İş 

kanunun sınırlı kapsamı ve sağlık ve güvenlik mevzuatının uygulanması endişe 

vericidir. Yoksulluk ile mücadele için genel politika çerçevesi kurulmayı beklemektedir. 

                                                
 
212 Karluk, a.g.e., s.376. 
213 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.100. 
214 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.100. 
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Sosyal politika ve istihdam alanındaki AB müktesabatının etkili bir biçimde 

uygulanamsı için idari kapisetinin güçlendirilmesi gerekmektedir.215 

4.1.1.10. İşletme ve Sanayi Politikası  

Bu başlık altında AB sanayisine daha rekabetçi bir hüviyet kazandırmayı 

amaçlayan politikalar yürütmektedir. Burada artık doğrudan sektörlerin desteklenmesi 

söz konusu olmamakta, buna karşılık bütün sektörlere faydalı olacak şekilde yatay 

destek mekanizmaları (arge, eğitim, istihdam vs.) yürürlüğe konulmaktadır. Bu 

politikalar arasında küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik KOBİ politikaları özel 

önem taşımaktadır. AB, KOBİ’lerin gerek istihdam yaratma gerek ekonomiye 

dinamizim kazandırma özelliklerinin bilincinde olarak, KOBİ’lerin rekabet gücü 

kazanmalarının önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.  

Bu amaçla KOBİ’lerin finansman olanaklarına erişimini kolaylaştıracak 

programlara ağırlık verilmektedir.216 Ancak KOBİ’lerin AB desteğiyle yürütülen bu 

programlardan yararlanmaları kayıt içinde olmalarına bağlıdır. Örneğin kayıt dışı 

çalışan bir firmanın finansman olanaklarına ya da AB fonlarına başvuru olanağı 

bulunmayacaktır. Başka bir deyişle, kayıt dışılık AB’nin işletme ve sanayi politikasının 

ve de özellikle KOBİ politikasının etkinliğini sınırlayan bir engel olarak ortaya 

çıkmaktadır.217 Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye için hazırlanmış olan 2003 Yılı 

İlerleme Raporu’nda Sanayi Politikası alanında değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Avrupa Komisyonu tarafından 5 Kasım 2003 tarihinde yayınlanan İlerleme Raporu’nda, 

Türkiye’nin kamu sektörü reformunda belli bir ilerleme sağladığı ve yeni bir doğrudan 

yabancı yatırım kanunu çıkardığından bahsedilmiştir. Bununla birlikte, özelleştirme 

dahil, devlet işletmelerinin ve çelik sanayinin yeniden yapılandırılması için yeni 

çabaların gerektiği üzerinde durulmaktadır. 2004 yılında yayınlanan İlerleme Raporu’na 

göre Türkiye'nin AB sanayi politikası prensipleriyle belirli bir uyumu bulunmaktadır.218 

                                                
 
215 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, a.g.e., s.72. 
www.abgs.gov.tr/files/.../IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2010.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2010) 
216 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.100. 
217 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.100-101. 
218 Avrupa Birliği Ofisi, 
 http://www.abofisi.metu.edu.tr/ab_politikalari.htm, (Erişim Tarihi: 17.06.2010) 
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Bu fasılda, 2010-2013 dönemini kapsayan yeni sanayi Stratejisi ve Eylem Planı’nın 

nihai haline getirilmesi, işletme ve sanayi politika araçlarına erişimin yaygınlaştırılması 

ve sektörel strateji ve yol haritalarının kabul eidlmesi bakımından ilave ilerleme 

kaydetmiştir. İş ortamı ve devam edilen izleme ve değerlendirme çalışmaları 

bakımından bazı sınırlı iyileştirmeler kaydedilmiştir. Türkiye, genel olarak, işletme ve 

sanayi politikası alanında AB mevzuatına uyumunu yeterli düzeyde sürdürmektedir.219 

4.1.1.11. Çevre Politikası  

Çevre ve çevrenin korunması, 21. yüzyılda en önemli konular arasında yer 

alacaktır. Çevre sorunları, uluslararası forumlarda son 15-20 yıl içinde ciddi 

sayılabilecek biçimde ele alınmaya başlamıştır. 1972 yılında Stocholm’de yapılan 

Konferans sonucunda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kabul edilmiş. 19-20 

Ekim 1972 tarihlerinde toplanan Paris Zirvesi’nde Topluluk için bir çevre politikası 

belirleme gereğine değinilmiştir. 1970 yılında OECD içinde Çevre Komitesi kurulmuş 

ve bu Komite, 1974, 1979 ve 1985 yıllarında Bakanlar düzeyinde toplanmıştır. Dünya 

ekonomisinde en fazla sanayileşmiş ve çevreyi kirleten ekonomiler olarak OECD 

üyeleri, ‘‘koruma, yerine koymaktan daha iyidir’’ prensibini ilke olarak 

benimsemişlerdir.220 

Çevre ve doğal kaynakların korunması hakkındaki AB politikalarının önemi 

1980’lerden sonra artmıştır. 1980’li yıllarda çevreye zararlı tehditlerin ve çevredeki 

bozulmanın kontrol altına alınmaktan çok uzak olduğu anlaşılmaktaydı. Vatandaşlar, 

karar alıcılar, iş adamları zamanla gizli tehkilerin farkına daha fazla varmaya başlamış 

ve çevrenin korunması için ulusal ve özellikle de Avrupa’da daha güçlü eylemleri talep 

eder olmuşlardı. Çevrenin korunması, günümüzde ulusal, bölgösel, Avrupa ve uluslar- 

arası seviyelerde müzakerelere konu olmaktadır. Çevre artık, sınır ötesi kirlilik 

sorunlarıyla ilgili olarak da genişleme sürecinde önem arz eden bir konu haline 

gelmiştir.221   

                                                
 
219 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, a.g.e., s.72. 
220 Karluk, a.g.e., s.381. 
221 Karluk, a.g.e., s.381. 
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 AB’nin çevrenin korunmasına yönelik oldukça ayrıntılı bir mevzuatı 

bulunmaktadır. Bu mevzuat kamu kurumları ve yerel yönetimleri olduğu kadar üretim 

alanında faaliyet gösteren özel işletmeleri de bağlamaktadır. Buna göre sına-i tesisler 

hava ve gürültü kirliliği ile sıvı ve katı atıklara dair getirilen sınırlamalara tabi olarak 

üretim yapmak durumundadırlar. Bu sınırlamalara uyabilmek için söz konusu 

işletmelerin daha temiz üretim teknolojilere yönelmesi ve/veya çevre kirliğini azaltacak 

teknolojilere ilave yatırım yapması gerekmektedir. Sonuçta çevre kurallarına uyum bir 

maliyet doğurmaktadır.222 

Kayıt dışı üretim yapan işletmeler bu maliyetten kaçınmak adına çevreyi daha 

fazla kirleten üretim teknolojileri kullanabilmektedirler. Kayıt dışı olduklarından 

denetlenme imkanları da bulunmamaktadır. Ayrıca bu firmaların bu şekildeki 

faaliyetleri piyasada haksız rekabet de yaratmaktadır.223 Avrupa Komisyonu tarafından 

Türkiye için hazırlanmış olan 2003 Yılı İlerleme Raporu’nda Sosyal Politika alanında 

yapması gereken çalışmalara değiniliyor. Türkiye ile ilgili 2003 İlerleme Raporu’na 

göre, Türkiye’de AB Mevzuatının yürürlüğe girmesi ve idari kapasitenin 

güçlendirilmesi amacıyla, hava kalitesi, doğanın korunması, kimyasallar, gürültü 

kirliliği ve nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konularında bazı sınırlı 

ilerlemeler kaydedildi. Ancak gerek hukuki uyum, gerekse bu bölümdeki bütün alt-

başlıklarda uygulama açısından Türkiye’nin daha büyük çaba harcamasına ihtiyaç 

duyuluyor. 2004 Yılı İlerleme Raporu’na göre ise bazı ilerlemelere rağmen, AB çevre 

müktesebatının iç hukuka aktarılması genel olarak düşük seviyede kalıyor. Ayrıca, 

uygulama ve yürütmedeki zayıflıklar hala büyük endişe kaynağıdır.224 2009 Yılı 

İlerleme Raporu’na göre ise Türkiye, kimyasallar konusunda ve Kyoto Protokolünü 

imzalamak suretiyle yatay mevzuat konusunda ilerleme kaydetmiştir. Atıklar, hava 

kalitesi, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi ve kimyasallar konusunda bazı ilerlemeler 

kaydedilmiştir. 225 Son yayınlanan 2010 İlerleme Raporu’na göre genel olarak, daha 

fazla uyum yönünde ilerleme kaydedilmiştir. Çevre alanındaki hazırlıklar erken 

                                                
 
222 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.101. 
223 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.101. 
224 ODTÜ, Avrupa Birliği Ofisi. 
 http://www.abofisi.metu.edu.tr/ab_politikalari.htm, (Erişim Tarihi: 25.06.2010) 
225 2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, a.g.e., s.82. 
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aşamadadır. Türkiye, yatay mevzuat, hava, su kalitesi, endüstriyel kirlilik, kimyasallar 

ve idari kapasite konularında sınırlı ilerleme kaydetmesine karşılık, atık yönetimi 

konusunda iyi düzeyde ilerleme sağlamıştır. Türkiye, iklim değişikliği konusunda çok 

sınırlı ilerleme kaydetmiş ve doğa koruması konusunda ilerleme kaydetmemiştir. 

Türkiye, bu alanda, farklı düzeydeki idari makamlar arasındaki çalışmaları koordine 

etmek için gerekli mekanizmalar oluşturmak suretiyle idari kapasite konusunda ilerleme 

kaydetmiştir. Çevre alanındaki yatırımların artırılması gerekmektedir.226 

4.1.1.12. Tüketici ve Sağlığın Korunması 

Tüketicinin ve tüketicinin sağlığının korunması, Birliğin,  vatandaşlarının 

yaşam kalitesini artırmak için kullandığı en etkili araçlardan birisidir.227 Bu başlık 

altındaki Topluluk müktesebatı tüketim ürünlerinin güvenliğine dair kurallar ile belirli 

sektörlerde tüketici haklarının koruma altına alınmasına dair düzenlemelerden 

oluşmaktadır. Bu amaca yönelik olarak çıkarılmış olan Genel Ürün Güvenliği Direktifi 

piyasaya sunulan ürünlerin uyması gereken şartları belirlemektedir.228 Kayıt dışı üretim, 

bu Direktifin uygulamasını erozyona uğratacak ve Direktifle getirilmek istenen koruma 

düzeyinin sağlanmasını tehlikeye atacaktır. Tüketicinin kayıt dışı üretim yapan firmalar 

nezdinde hakkını arama şansı olmayacaktır.229 

4.2. AB’de Geçerli Ekonomik ve Mali Kurallar  

AB’de kuruluşundan itibaren görülen gelişmeler neticesinde bu gün tüm üye 

ülkelerin uymaları gerekli olan, hatta uyup uymadıkları komisyon tarafından denetlenen 

ve eğer uzaklaşma söz konusu ise yaklaşılması yönünde telkinlerde bulunulan kimi 

kriterler kurallar kabul edilmiştir. Söz konusu kriterlerden birincisi; Maastricht 

zirvesinde yapılmış anlaşmanın koyduğu kriterler, ikincisi ise Amsterdam Zirvesinde 

kabul edilen İstikrar ve Büyüme Paktı’dır. 

 
                                                
 
226 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, a.g.e., s.91. 
227 İKV, Tüketici ve Tüketici Sağlığının Korunması. 
http://www.ikv.org.tr/pdfs/tuketici.pdf, (Erişim Tarihi: 12.06.2010) 
228 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.101. 
229 TUSİAD, (Aralık 2006), a.g.e., s.102. 
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4.2.1. Maastricht Kriterleri 

1991 yılında Hollanda’nın Maastricht kentinde AB sürecini hızlandıracak 

Ekonomik ve Siyasi Birliğin temeline yönelik olarak, iç bütünleşme yolunda önemli bir 

mesafe kat edilmiştir. Maastricht Zirvesi’nde, bir taraftan AT Devlet ve Hükümet 

Başkanları’nın 7 Şubat 1992’de ‘‘Avrupa Birliği Anlaşması’’ imzalamasıyla AB’nin 

temelleri atılmış230 diğer taraftan da ‘‘Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB)’’ son 

aşamasına geçebilmek için üye ülkelerin yerine getirmesi gereken ve EPB’in 

gerektirdiği makro ekonomik istikrar ve bütünleşmeyi sağlamaya yönelik beş 

yakınlaşma kriterini içeren ‘‘Maastricht Antlaşması’’ imzalanmıştır. Makro-ekonomik 

yaklaşım kriterlerinin hedefi, EPB çerçevesinde dengeli ekonomik kalkınma sağlanması 

ve üye ülkeler arasında parasal ve mali açıdan gerilimlerin engellenmesidir. Üye 

devletlerin 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren Maastricht Anlaşmasında yer alan 

ve aşağıda belirtilmiş olan kriterleri EPB’nin üçüncü aşamasına geçebilmek, başka bir 

deyişle Euro alanına dahil olabilmek için yerine getirmeleri zorunlu olmuştur.231 Söz 

konusu kriterler şu şekildedir: 

 Enflasyon kriteri: Birlikte fiyat istikrarı bakımından en iyi performansa 

sahip üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile, bir üye ülkenin 

enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir232.   

 Kamu borcu kriteri: Üye devletlerin kamu borçlarının GSYİH’lerine 

oranı yüzde 60’ı geçmemelidir. (Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma m. 

121(1); Avrupa Birliğini Kuran Antlaşmanın 121’inci Maddesinde 

Öngörülen Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin Protokol m. 2; Aşırı Kamu Açığı 

Prosedürüne İlişkin Protokol).  

 Bütçe açığı kriteri: Üye ülkelerin kamu açıklarının GSYİH’lerine oranı 

yüzde 3’ü geçmemelidir233. 

                                                
 
230 Karluk, a.g.e., s.76. 
231 İKV, Maastricht Antlaşması. 
www.ikv.org.tr/sozluk2.php?ID, (Erişim Tarihi: 07.08.2008) 
232 Selin Dilekli ve Kadriye Yeşilkaya,  Maastricht Kriterleri, DPT, 2002. s.3. 
http://dpt.gov.tr./ab/maastricht/dileklis/kriter.pdf,  Erişim Tarihi:05.08.2010. 
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 Faiz oranları ve para birimi kriterleri: Üye ülkelerde uygulanan uzun 

vadeli faiz oranları, 12 aylık dönem itibarıyla, fiyat istikrarı bakımından en 

iyi performansa sahip 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmamalıdır234. 

Son 2 yıl itibarıyla, bir üye ülkenin para birimi, diğer bir üye ülkenin para 

birimi karşısında devalüe edilmemiş olmalıdır235. 

AB’ye üye ülkelerin Euro alanına dahil olabilmeleri için söz konusu koşulları 

sağlamaları gerekmekle birlikte, Euro alanı içinde bulundukları sürece bu kriterlere 

uygunluğu devam ettirmeleri gerekmektedir. Üye ülkelerin belirtilen kriterlere 

uygunluğunun denetlenmesi ve sağlanması açısından gerekli olan denetimin 

sağlanmasına yönelik prosedür İstikrar ve Büyüme Paktı ile ortaya konulmuştur. Hemen 

belirtmek gerekir ki AB’ye aday ülkelerinde Maastricht anlaşması ile ortaya konulan 

kriterlere uygunluğu gereklidir. Bu bakımdan AB’ye üyelik sürecinde bulunan 

Türkiye’nin de bu kriterlere uygun bir kamu maliyesi tablosu ortaya koyabilmesi 

gerekmektedir.236 

4.2.2. Türkiye’nin Maastricht Kriterlerine Uyumu 

4.2.2.1. Enflasyon Oranı  

Türkiye’nin enflasyon oranları incelendiğinde, bu oranların 2001 yılından 

itibaren sürekli olarak referans değerlerinin üstünde kaldığı görülmektedir. Fakat 

Türkiye’nin IMF destekli uyguladığı ekonomik istikrar ve mali politikalarla piyasalara 

sağlamış olduğu güvenin enflasyon oranlarında her yıl azalış yarattığı söylenebilir. 2008 

yılındaki değerlerle en yüksek orana sahip ülke durumunda değilken Birliğe yeni 

katılmış olan ülkelerde meydana gelen düşüş 2009 yılı için en yüksek enflasyon oranına 

sahip ülke durumuna getirmiştir. 

 

                                                                                                                                          
 
233 Dilekli ve Yeşilkaya,  a.g.e., s.4. 
234 Dilekli ve Yeşilkaya,  a.g.e., s.4. 
235 Dilekli ve Yeşilkaya,  a.g.e., s.5. 
236Gülay  Akgül Yılmaz, “AB’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi”,  Marmara 
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, İstanbul, 2008, s.268. 
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Tablo 23: Enflasyon Oranı Kriterine Göre Türkiye’de Enflasyon Oranı  

(2004-2009) 

Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Referans* 2,4 2,5 2,9 2,8 4,06 0,54 
Türkiye 10,1 8,1 9,3 8,8 10,4 6,3 
Kaynak: http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Erişim Tarihi: 28.04.2010 

* İlgili yıllar için Maastricht kriterlerine göre hesaplanmış referans enflasyon 

değerleridir. 

4.2.2.2. Kamu Borç Stoku  

Türkiye’de kamu borç stoku ile ilgili değişik türden veriler mevcuttur. Bunlar 

kamu brüt borç stoku, AB tanımlı borç stoku ve kamu net borç stokudur. Kamu brüt 

borç stoku, kamu iç borç stoku ile kamu dış borç stoku toplamından ibarettir ve borç 

stoku durumunu ortaya koymak bakımından anlamlı bir veridir. AB tanımlı borç stoku 

kavramı, Türkiye’de 2006 yılından beri kullanılmaktadır. AB’ye üye ülkelerdeki borç 

stoku hesaplanması yönetimini ifade etmektedir. Söz konusu oran, borç stoku 

bakımından Türkiye ile AB’ye üye ülkeler arasında kıyaslama yapmaya elverişlidir.237 

Grafik 15: Türkiye’de AB Tanımlı Kamu Borç Stoku ve Maastricht Kriterine 

Uygunluğu 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, 2010 Yılı Bütçe Gerekçesi, 2009, Ankara, s.7. 

                                                
 
237 Yılmaz,  (2008), a.g.e., s.281. 
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Türkiye, borç yükünün önemli bir göstergesi olan AB tanımlı borç stokunun 

GSYH’ye oranında 2004 yılından beri Maastricht kriterini sağlamaktadır. Bu oran, 2002 

yılında yüzde 73,7 iken 2008 yılında yüzde 39,5 düzeyine gerilemiştir. 238 Türkiye borç 

stoku bakımından AB’ye üyelik açısından sakınca oluşturmayan bir konumdadır. 239 

Kriz nedeniyle artan finansman ihtiyacına rağmen kamu borç dinamikleri tehlikeli bir 

durum arz etmemektedir. Son yedi yıldır sürekli azalmakta olan kamu borç stokunun 

GSYH’ ye oranının 2009’da 6-7 puan kadar artması beklenmektedir.  

4.2.2.3. Bütçe Açığı  

Burada bütçe açıkları kavramı ile devletin belli bir yılda kamusal mal ve 

hizmet üretmek için, 2006 yılı başına kadar, genel bütçeli ve katma bütçeli kuruluşları 

ile 2006 yılı başından itibaren ise genel bütçeli kuruluşlar, özel bütçeli kuruluşlar ve 

düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar aracılığıyla yaptığı harcamalar ilde elde ettiği 

gelirler arasındaki farkın GSMH’ya oranı kastedilmektedir. Dolayısıyla, Tablo 24‘de 

yer alan bütçe açığı büyüklükleri 2006 yılı başına kadar konsolide bütçe açıklarına, 

2006 yılı sonrası ise merkezi yönetim bütçesi açıklarına, ilişkindir. Ayrıca TÜİK 

Türkiye’de GSMH tahmin yönteminde değişikliğe gitmiş ve yeni seriyi kullanarak, eski 

seriye nispeten, GSMH’yi %30 oranında daha yüksek tahmin etmiştir. Bu durum, 

yöntem değişikliği faaliyetlerinden bir kısmını daha kayıtlı hale getirilmesi anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla eski seriye göre kayıt dışı ekonomi yapılan tahminlere göre 

gerçek ekonominin yaklaşık  %50’si iken, GSMH’nin %30 oranında daha yüksek 

tahmini ile bu oranın %20’ler civarında tespit edilmesi sonucunu doğurmuştur.  Bunun 

yanı sıra, eski seri GSMH’ya dayalı olarak belirlenen ve bu çalışmada AB’ye üye 

ülkelerle karşılaştırmalı olarak analiz söz konusu edilmiş olan ‘‘Bütçe Açığı/GSMH 

Oranı’’, ‘‘Borç  Stoku/GSMH’’ ve GSMH’ya oranla belirlenen diğer oranlar  %30 

civarında gerileme göstererek gerçek değerlerine yaklaşma imkanına kavuşmuş 

olmaktadır.240 

 

                                                
 
238 Maliye Bakanlığı, 2010 Yılı Bütçe Gerekçesi, 2009, Ankara, s.7. 
239 Yılmaz, (2008), a.g.e., s.282. 
240 Yılmaz, (2008), a.g.e., s. 279. 
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Tablo 24: Türkiye’de Bütçe Açığı  

Yıllar Bütçe 
Açığı/GSMH1 

Bütçe 
Açığı/GSMH3 

Yıllar Bütçe 
Açığı/GSMH1 

Bütçe 
Açığı/GSMH2 

Bütçe 
Açığı/GSMH3 

1990 -3.0 -1.7 2000 -10.4 -7.9 -3.7 
1991 -5.2 -2.5 2001 -16.2 -11.9 -6.9 
1992 -4.3 -2.0 2002 -14.6 -11.5 -5.7 
1993 -6.7 -2.9 2003 -11.3 -8.8 -5.1 
1994 -3.9 -1.6 2004 -6.8 -5.2 -0.3 
1995 -4.1 -1.4 2005 -1.4 -1.1 -0.7 
1996 -8.3 -3.9 2006 -0.8 -0.6 -0.3 
1997 -7.8 -3.4 2007  -1.6  
1998 -7.3 -2.7 2008  -1.9  
1999 -11.8 -4.7 2009  -1.4  
   2010  -1.3  
   2011  -1.7  
Kaynak: Yılmaz (2008), a.g.e., s.280. 

Eski Seriye göre bütçe açığının GSMH’ye oranı, 1990 yılında Maastricht 

kriterine uygunluk teşkil ederken 2001 senesine kadar artış trendi göstermiş ve kriterden 

uzaklaşmış özellikle 1999 yılından itibaren iki haneli rakamlarla ifade edilir boyutlara 

ulaşmıştır. 2001 krizi sonrası IMF ile yapılan stand-by anlaşması sonrasında mali 

disiplini sağlamaya yönelik belirlenmiş faiz dışı bütçe fazlası hedeflerinin 

tutturulabilmesi için kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi bütçe açıklarının 

GSMH’yea oranla gerilemesinde önemli olmuştur.241  

Türkiye’deki kayıt dışı ekonomi bütçe gelirlerini düşürücü, giderlerini artırıcı 

etki yapmak suretiyle bütçe açıklarını tutar olarak artırmakta ve devletin borçlanmak 

veya diğer yollarla söz konusu açıkları finanse etmesi gereğini doğurmaktadır. Bu bir 

realitedir. Diğer taraftan, bütçe açığı ile ilgili olarak onun gelişimini oransal olarak 

ortaya koymak, başka ülkelerle kıyaslamak amaçlı bir veri elde etmek için 

GSMH’yeoranlandığında, ülkedeki kayıt dışı ekonominin hacmine bağlı olarak gerçekte 

olduğundan daha yüksek oranları ortaya koyduğundan daha önce de bahsedildi. Bu 

sebeple, söz konusu oranın AB kriterine uyup uymadığı konusunda kayıt dışı ekonomi 

hacminin de dikkate alınması durumunda daha gerçekçi ve sağlıklı değerlendirmeler 
                                                
 
241 Yılmaz, (2008), a.g.e., s.280. 
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yapılabilecektir. Zira, daha önce de belirtildiği gibi AB’ye üye ülkelerdeki kayıt dışı 

ekonomi oranı ortalama %18’ler civarındayken, Türkiye’deki kayıt dışı ekonomi kayıtlı 

ekonomiye oranla en az bir mislidir. Başka bir deyişle gerçek ekonominin yaklaşık 

yarısı kayıt dışıdır. 242 

4.2.3. AB’ye Üye Ülkelerin Maastricht Kriterlerine Uyumu 

4.2.3.1. Enflasyon Oranı  

Kayıt dışı ekonominin yoğun bir şekilde yaşandığı ülkelerde en önemli 

ekonomik sorunlardan birisi enflasyondur. Bunun sebebi, enflasyon mükelleflerin fiktif 

karlarının da vergilendirilmesine neden olması söylenebilir. Enflasyon muhasebesinin 

uygulanmadığı durumlarda muhasebe kayıtlarına göre hesap edilen kar gerçek durumu 

yansıtmamaktadır243.  

Enflasyonist ortamlarda, vergilendirilebilir gelirin tespitinde kullanılan oran ve 

tutarlar aşındıkları için ödenecek vergi konusunda bir belirsizlik söz konusu olmaktadır. 

İşletmelerin hazırlamış olduğu mali tablolar böyle dönemlerde gerçeği yansıtmaktan 

uzaklaşmaktadır. Özellikle artan oranlı gelir vergisi tarifesine sahip olan ülkelerde gelir 

dilimi kaymasıyla mükellefler, vergi gelirleri artmasa da daha üst bir gelir dilimine 

kayarak vergi yükleri hızlı bir artış trendine girmektedir.  Bu durum mükelleflerin bazı 

kazançlarının vergi idaresinden gizlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Bunun sonucu 

olarak da devlet yetersiz kalan vergi gelirleri sebebiyle sınırsız bir şekilde borçlanma ve 

para basımına gitmekte ve faiz oranlarının yükselmesiyle enflasyon oranı artması ile 

gelir dağılımındaki denge bozulmaktadır244. 

 

                                                
 
242 Yılmaz, (2008), a.g.e., s 280. 
243Gülay Akgül Yılmaz, “Yeraltı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybının Hesabı Yaklaşımlar ve 
Türkiye’de Yeraltı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybı”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 
Cilt:XIV, Sayı: 1 ,Yıl: 1998, s.52. 
244Can Coşkun Aktan, “Ağır Vergi Yükü ve Yer Altı Ekonomisi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 125 
Şubat 1999, s.48-56. 
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Tablo 25: AB Enflasyon Oranları (%) 

Ülkeler/Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Avrupa Birliği 2 2,2 2,2 2,3 3,7 1 
Referans 2,4 2,5 2,9 2,8 4,06 0,54 
Belçika 1,9 2,5 2,3 1,8 4,5 0 
Bulgaristan 6,1 6 7,4 7,6 12 2,5 
Çek Cumhuriyeti 2,6 1,6 2,1 3 6,3 0,6 
Danimarka 0,9 1,7 1,9 1,7 3,6 1,1 
Almanya 1,8 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 
Estonya 3 4,1 4,4 6,7 10,6 0,2 
İrlanda 2,3 2,2 2,7 2,9 3,1 -1,7 
Yunanistan 3 3,5 3,3 3 4,2 1,3 
İspanya 3,1 3,4 3,6 2,8 4,1 -0,3 
Fransa 2,3 1,9 1,9 1,6 3,2 0,1 
İtalya 2,3 2,2 2,2 2 3,5 0,8 
G. Kıbrıs 1,9 2 2,2 2,2 4,4 0,2 
Letonya 6,2 6,9 6,6 10,1 15,3 3,3 
Litvanya 1,2 2,7 3,8 5,8 11,1 4,2 
Lüksemburg 3,2 3,8 3 2,7 4,1 0 
Macaristan 6,8 3,5 4 7,9 6 4 
Malta 2,7 2,5 2,6 0,7 4,7 1,8 
Hollanda 1,4 1,5 1,7 1,6 2,2 1 
Avusturya 2 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 
Polonya 3,6 2,2 1,3 2,6 4,2 4 
Portekiz 2,5 2,1 3 2,4 2,7 -0,9 
Romanya 11,9 9,1 6,6 4,9 7,9 5,6 
Slovenya 3,7 2,5 2,5 3,8 5,5 0,9 
Slovakya 7,5 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 
Finlandiya 0,1 0,8 1,3 1,6 3,9 1,6 
İsveç 1 0,8 1,5 1,7 3,3 1,9 
Birleşik Krallık 1,3 2,1 2,3 2,3 3,6 2,2 
Türkiye 10,1 8,1 9,3 8,8 10,4 6,3 

Kaynak: Europen Comission, Eurusotat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu, (Erişim Tarihi: 28.04.2010) 

Birliğe üye ülkeler ve Türkiye’nin 2004 yılı enflasyon oranları incelendiğinde 

en yüksek enflasyon oranına sahip ülke Romanya’dır. Romanya’dan sonra tabloda yer 

alan en yüksek enflasyon oranı Türkiye’dedir. 2004 yılında sırasıyla en düşük enflasyon 

oranına sahip ülkeler Finlandiya, İsveç, Litvanya ve Birleşik Krallıktır. 2009 yılı verileri 

incelendiğinde Türkiye en yüksek enflasyon oranına sahip ülke konumundadır. 

Türkiye’den sonra sırasıyla Romanya ve Litvanyandır. Üç ülkede de 2008 yılına göre 



 

 

124 

enflasyon oranlarında düşme görülmektedir. 2008 yılında en yüksek kayıt dışı ekonomi 

oranına sahip ülke olan Letonya 2009 yılına gelindiğinde ilk üçte yer almamaktadır. 

Birlik içindeki üç ülke 2009 yılında eksi enflasyon oranına sahiptir. Bu ülkeler İrlanda, 

İspanya ve Portekiz’dir. 

4.2.2.3. Kamu Borcu 

Kamu kesiminin finansman gereği, yeterli tasarrufa sahip olmayan ülkeler sürekli 

borçlanmak zorunda olmakta ve bütçe açıklarının artması kamu borçlarının büyümesine 

neden olarak enflasyonu olumsuz etkilemektedir. Dünya Bankası ve IMF tarafından 

kabul edilen “Çok Borçlu Ülke” tanımı için dört kriter belirlenmiş ve bunlardan üçünün 

belirli bir seviyeyi aşması durumunda o ülkenin çok borçlu olduğu tespiti yapılmaktadır. 

Bu göstergeler toplam borcun GSYİH’ye oranı; toplam borcun ihracata oranı; borç 

servisinin ihracata oranı ve faiz servisinin ihracata oranıdır. Bunlardan toplam borcun 

GSYİH’ye oranı genellikle bir ülkenin kredibilitesinin ölçülmesinde kullandığı gibi, 

risk ve borç yükü analizlerinde de genel bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir.  

 

Tablo 26: AB’ye Üye Ülkelerde Borç Stoku Oranları (%) 

Ülkeler/Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Avrupa Birliği 60 60 60 60 60 60 
Referans 62,5 63,2 62 59,4 62,5 74,7 
Belçika 94,2 92,1 21,6 84,2 89,6 96,2 
Bulgaristan 37,9 29,2 29,4 17,2 13,7 14,7 
Çek Cumhuriyeti 30,1 29,7 32,1 29 30 35,3 
Danimarka 45,1 37,8 67,6 27,4 34,2 41,4 
Almanya 65,8 68 4,4 64,9 66,3 73,4 
Estonya 5 4,6 24,8 3,7 4,6 7,2 
İrlanda 29,7 27,4 106,1 25 44,3 65,5 
Yunanistan 98,6 100 39,6 105 110,3 126,8 
İspanya 46,2 43 63,7 36,1 39,8 53,2 
Fransa 64,9 66,4 106,6 63,8 67,5 78,1 
İtalya 103,8 105,8 64,6 103,6 106,3 116 
G. Kıbrıs 70,2 69,1 10,7 58,3 48,3 58 
Letonya 14,9 12,4 18 9 19,7 36,7 
Litvanya 19,4 18,4 6,7 16,9 15,6 29,5 
Lüksemburg 6,3 6,1 65,7 6,7 13,6 14,5 
Macaristan 59,1 61,8 63,4 66,1 72,3 78,4 
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Malta 72,3 70,1 47,4 61,7 63,1 68,6 
Hollanda 52,4 51,8 62,1 45,3 58,2 60,8 
Avusturya 64,8 63,9 47,7 59,3 62,5 67,5 
Polonya 45,7 47,1 63,9 45 47,1 50,9 
Portekiz 58,3 63,6 12,4 62,7 65,3 76,1 
Romanya 18,7 15,8 26,7 12,6 13,4 23,9 
Slovenya 27,2 27 30,5 23,4 22,5 35,4 
Slovakya 41,5 34,2 39,7 29,6 27,8 35,4 
Finlandiya 44,4 41,7 45 35,2 34,1 43,8 
İsveç 51,1 50,8 43,4 40 38,2 41,9 
Birleşik Krallık 40,9 42,5 88,1 44,5 52,1 68,2 
Türkiye 59,2 52,3 46,1 39,4 39,5 45,4 

Kaynak: Europen Comission, Eurusotat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=e
n&pcode=tsieb090, (Erişim Tarihi: 10.10.2010) 
 

Türkiye birçok Avrupa Birliği ülkesinden iyi durumda yer almaktadır. 

Yunanistan tabloda en yüksek orana sahiptir ve yaklaşık olarak Türkiye’nin üç katı 

fazla kamu borç stoku vardır. Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler 

Avrupa Birliği kriterlerinin üstünde oranlara sahiptirler. Portekiz ve İspanya 

Yunanistan’dan sonra en yüksek oranda kamu borcu stoku oranına sahiptirler. Bu kriter 

açısından Maastricht kriterlerine bakıldığında Türkiye Birliğe eski üye ülkelerin 

çoğundan üye durumda bulunmakta ve gerekli kriterleri yerine getirmektedir. 

4.2.3.3. Bütçe Açığı  

Bu kriterin ekonomik ve parasal birliğin tamamlanması için önemli olduğu 

bilinmektedir. Ancak bu kriter için belirli bir esneklik göz önüne alınmıştır. Bu konuda 

yetkili komisyonlar kriterlere uyum ve sapma hususunda Parasal Komisyon raporuna 

dayanarak bir bütçe açığı olduğu kanısına varılırsa, durumun düzeltilmesi konusunda 

üye ülkeye tavsiyede bulunmaktadırlar. Ekonomik ve Parasal Birlik için Bakanlar 

Konseyi’nden “aşırı” bütçe açığı ikazının alınmaması gerekmektedir. 

AB’nin geleceğine ilişkin 2002 Eylül ayında yapılan toplantıda Maastricht 

Kriterleri’nin önemi belirtilmiş olup; kriterlere uygun olmayan gelişmeler yaşanması 
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halinde Komisyonun ilgili ülkeye doğrudan tavsiyede bulunması bir tür “erken uyarı 

sistemi” olarak kabul edilmiştir. 245 

Tablo 27: AB’ye Üye Ülkelerde Bütçe Dengesi / GSYİH (%) 

Ülkeler/Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 
Belçika 0,3 -0,2 -1,2 -4,5 -6,1 
Almanya -1,5 -0,2 -0,1 -3,9 -5,9 
İrlanda 3 0,2 -7,1 -12 -15,6 
Yunanistan -2,8 -3,6 -5 -5,1 -5,7 
İspanya 2 2,2 -3,8 -8,6 -9,8 
Fransa -2,3 -2,7 -3,4 -6,6 -7 
İtalya -3,3 -1,5 -2,7 -4,5 -4,8 
Lüksemburg 1,4 3,6 2,6 -1,5 -2,8 
Hollanda 0,6 0,3 1 -3,4 -6,1 
Avusturya -1,6 -0,5 -0,4 -4,2 -5,3 
Portekiz 3,9 -2,6 -2,6 -6,5 -6,7 
Slovenya -1,3 0,5 -0,9 -5,5 -6,5 
Finlandiya 4 5,2 4,2 -0,8 -2,9 
Malta -2,6 -2,2 -4,7 -3,6 3,2 
G.Kıbrıs -1,2 3,4 0,9 -1,9 -2,6 
Slovakya -3,5 -1,9 -2,2 -4,7 -5,4 
Bulgaristan 3 0,1 1,5 -0,5 -0,3 
Çek Cum. -2,6 -0,6 -1,5 -4,3 -4,9 
Danimarka 5,2 4,5 3,6 -1,5 -3,9 
Estonya 2,9 2,7 -3 -3 -3,9 
Letonya -0,5 -0,4 -4 -11,1 -13,6 
Litvanya -0,4 -1 -3,2 -5,4 -8 
Macaristan -9,2 -4,9 -3,4 -3,4 -3,9 
Polonya -3,9 -1,9 -3,9 -6,6 -7,3 
Romanya -2,2 -2,5 -5,4 -5,1 -5,6 
İsveç -2,5 3,8 2,5 -2,6 3,9 
Birleşik 
Krallık -2,7 -2,7 -5,5 -11,5 -13,8 
AB-27 -1,4 -0,8 -2,3 -6 -7,3 

Kaynak: Europen Comission, Eurusotat, 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu, (Erişim Tarihi: 28.04.2010) 

 

                                                
 
245 Murat Yaşar, Maastricht Kriterleri, 
www.muratyasar.org/calismalar/maastrichtkriterleri.ppt, (Erişim Tarihi: 05.10.2010) 
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2009-2010 yıllarına bakıldığında kamu finans durumu yavaşlayan ekonomik 

büyüme ışığında daha da kötüleşmesi beklenmektedir.246 Tablo incelendiğinde 2009 ve 

2010 yıllarında gerçekleşmesini bekleyen bütçe dengesi rakamları olması gerekenin çok 

üstündedir. Tüm dünyayı etkilemiş olan ekonomik kriz bütçe dengesi istatistiklerin de 

beklenen değerlerin çok üstünde gerçekleşmesine neden olmuştur. 

4.2.3.4. Faiz Oranları ve Para Birimi  

Faiz oranlarına ilişkin olarak; Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmanın 

121’inci Maddesinde Öngörülen Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin Protokolün 4’üncü 

maddesinde, “Faiz oranları, ulusal tanımlardaki farklılıklar göz önünde bulundurularak, 

devlet tahvilleri ve benzeri menkul kıymetler bazında ölçülür.” hükmü yer almaktadır. 

Faiz oranlarına ilişkin yakınlaşma kriterinin değerlendirilmesinde, 10 yıllık devlet 

tahvillerinin getirisi kullanılmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu tahvillerin faiz 

oranlarının 12 aylık dönemler itibarıyla ortalamaları alınmaktadır. 

 

 

                                                
 
246 Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bütçe Gerekçesi, 
 www.sgb.gov.tr/esad/.../2009/2010%20Yılı%20Bütçe%20Gerekçesi.pdf, (Erişim Tarihi: 07.08.2010.) 
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Tablo 28: Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Faiz Oranları (1998-2009) 

Ülkeler/Yıllar 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AB 27 
: : : : : : : : 4.08 4.56 4.55 4.12 

Euro area 
4.71 4.66 5.44 5.00 4.91 4.14 4.12 3.42 3.84 4.32 4.30 3.82 

Belçika 
4.75 4.75 5.59 5.13 4.99 4.18 4.15 3.43 3.81 4.33 4.42 3.90 

Bulgaristan 
: : : : : 6.45 5.36 3.87 4.18 4.54 5.38 7.22 

Çek Cumhuriyeti 

: : : 6.31 4.88 4.12 4.82 3.54 3.80 4.30 4.63 4.84 

Danimarka 
4.94 4.91 5.64 5.08 5.06 4.31 4.30 3.40 3.81 4.29 4.28 3.59 

Almanya 
4.57 4.49 5.26 4.80 4.78 4.07 4.04 3.35 3.76 4.22 3.98 3.22 

Estonya - - - - - - - - - - - - 

İrlanda 
4.80 4.71 5.51 5.01 5.01 4.13 4.08 3.33 3.76 4.31 4.53 5.23 

Yunanistan 
8.48 6.30 6.10 5.30 5.12 4.27 4.26 3.59 4.07 4.50 4.80 5.17 

İspanya 
4.83 4.73 5.53 5.12 4.96 4.12 4.10 3.39 3.78 4.31 4.37 3.98 
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Fransa 
4.64 4.61 5.39 4.94 4.86 4.13 4.10 3.41 3.80 4.30 4.23 3.65 

İtalya 
4.88 4.73 5.58 5.19 5.03 4.25 4.26 3.56 4.05 4.49 4.68 4.31 

G. Kıbrıs 
: : : 7.62 5.70 4.74 5.80 5.16 4.13 4.48 4.60 4.60 

Litvanya 
: : : 7.57 5.41 4.90 4.86 3.88 4.13 5.28 6.43 12.36 

Letonya 
: : : 8.15 6.06 5.32 4.50 3.70 4.08 4.55 5.61 14.00 

Lüksemburg 
4.73 4.66 5.52 4.86 4.70i 4.03i 4.18i 3.37i 3.92i 4.56i 4.61i 4.23i 

Macaristan 
: : : 7.95 7.09 6.82 8.19 6.60 7.12 6.74 8.24 9.12 

Malta 
: : : 6.19 5.82 5.04 4.69 4.56 4.32 4.72 4.81 4.54 

Hollanda 
4.63 4.63 5.40 4.96 4.89 4.12 4.10 3.37 3.78 4.29 4.23 3.69 

Avusturya 
4.71 4.68 5.56 5.08 4.96 4.14 4.13 3.39 3.80 4.30 4.36 3.94 

Polanya 
: : : 10.68 7.36 5.78 6.90 5.22 5.23 5.48 6.07 6.12 

Portekiz 
4.88 4.78 5.59 5.16 5.01 4.18 4.14 3.44 3.91 4.42 4.52 4.21 

Romanya 
: : : : : : : : 7.23 7.13 7.70 9.69 
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Slovenya 
: : : : 8.72 6.40 4.68 3.81 3.85 4.53 4.61 4.38 

Slovakya 
: : : 8.04 6.94 4.99 5.03 3.52 4.41 4.49 4.72 4.71 

Finlandiya 
4.79 4.72 5.48 5.04 4.98 4.13 4.11 3.35 3.78 4.29 4.29 3.74 

İsveç 
4.99 4.98 5.37 5.11 5.30 4.64 4.42 3.38 3.70 4.17 3.89 3.25 

Birleşik Krallık 5.60 5.01 5.33 5.01 4.91 4.58 4.93 4.46 4.37 5.06 4.50 3.36 
 

Kaynak: Europen Comission, Eurostat,  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu. (Erişim Tarihi: 28.04.2010)  
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      4.3. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin AB’ye Uyum Açısından Dolaylı 

Etkileri 

Kayıt dışı ekonominin doğasında iki farklı zıt kutup olduğu ortaya konmuştur. 

Buna göre, bir taraftan kayıt dışı ekonomi işsizlik, yüksek kamu borcu ve durgunluk 

gibi ekonomik problemlere sebep olurken; diğer taraftan, kayıt dışı ekonomi ile yüksek 

vergi ve sıkı mali düzenlemelerden kaçmak için meşru bir alan yaratılması söz konusu 

olmaktadır.  

Kayıt dışı ekonomi faaliyetlerine giriş çıkışın kolay olması; bu faaliyetlerin 

kişisel tasarruflara dayanması ve küçük işletmelerde basit teknoloji kullanılarak 

gerçekleştirilmesi söz konusu faaliyetlerin artışına sebep olmaktadır. Ayrıca, gelişmiş 

ülkelerdeki yüksek vergi oranı ve sigorta primleri, mali aflar, katı resmi düzenlemeler 

yatırımcıları bu uygulamaların olmadığı ya da esnek olduğu alanlara ya da ülkelere 

yönelmesinde itici güç teşkil etmektedir. 

Yine, küreselleşme koşullarında esnek üretimin önem kazanması kayıt dışı 

ekonomiyi artıran bir unsurdur. Dünya ölçeğinde pazar ve rekabet koşullarının 

değişmesi, işvereni sürekli verimliliğini artırmak ve işgücü maliyetini düşürmek 

zorunda bırakmakta, bu ise üretimin esnekleştirilmesiyle mümkün hale gelmektedir. 

Büyük firmalar esnekliği taşeronlara veya fason çalışan firmalara vererek sağlamakta, 

taşeronlar ve fason çalışan firmalar ise esnekliği vergi ve sosyal güvenlik mevzuat 

boşluklarından yararlanarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

AB kurumları ise, kayıt dışı ekonominin genel refah ve gelişmişlik üzerinde 

olumsuz sonuçlar doğurduğu gerekçesi ile kayıt dışı ekonomiye karşı mücadele 

etmektedir. AB Komisyonu, üye ülkelerdeki kayıt dışı ekonominin GSMH’nin 

ortalama %10’u büyüklüğünde olduğunu tespit ederek bunu büyük bir sorun olarak 

tanımlamıştır. Kayıt dışı ekonominin AB ülkelerinde GSMH’nin ortalama %7 ila 16’sı 

büyüklüğünde olması bunu büyük bir sorun olarak nitelendirilmesine sebep olmaktadır. 

Komisyonunun, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmesinin nedeni GSYİH ve işsizlik 

oranı ile ilgili istatistiksel verilerde oluşturduğu düzensizliklerin, AB bütçesi üzerinde 
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olumsuzluk yaratmasıdır. Kayıt dışı ekonominin GSYİH’nin olduğundan düşük, 

işsizlik oranını ise olduğundan daha fazla görünmesine sebep olmaktadır.247 

Türkiye’nin önünde düşük bir GSYİH düzeyi ve büyük bölgesel farklılıklar 

olmak üzere mücadele etmesi gereken iki temel sorun bulunmaktadır.248 Kayıt dışı 

ekonominin GSYİH’nin olduğundan düşük, işsizlik oranını ise gerçekte olduğundan 

daha yüksek oranlarda tespit edilmesine sebep olması, hem üye ülkelerin AB bütçesine 

katılım paylarını azaltarak bütçe gelirlerinin azalması, hem de üye ülkelere yapılan fon 

ödemelerinde artış yaratarak harcamaları arttırıcı sonuç doğurmaktadır.249  

AB ülkelerinde kayıt dışı ekonomi, Türkiye ile kıyaslandığında çok düşük 

seyretmekle birlikte son yıllarda artış eğilimi göstermektedir. Bu ülkelerdeki kayıt 

dışılık, vergisel boyuttan ziyade daha çok istihdam alanında yaşanmaktadır. Özellikle 

ilgili ülkelerde kaçak olarak çalışan yabancılar kayıt dışı istihdamı büyük ölçüde 

artırmaktadır. AB içinde, Akdeniz ülkelerinde kayıt dışı ekonomi oranının daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

Kayıt dışı ekonominin Türkiye’deki boyutları, AB’ye üye olmak isteyen bir 

ülkenin şartlarına uygunluk sağlansa da, AB’ye girmeyi engelleyecek büyüklüktedir. 

AB komisyonu, AB’ye üye ülkelerindeki kayıt dışı ekonominin sonuçlarından memnun 

değildir. Türkiye’de, kayıt dışı ekonomi AB açısından da önemli bir problemdir. 

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik sorunlarının doğal sonuçlarından biri olarak ortaya 

çıkan kayıt dışı ekonomi ve istihdam, kayıtlı sektörlerde istihdam ortamı bulunamayan 

işgücüne, geçimlerini sağlamak için iş imkanı oluştursa da gerçekte bireylerin uzun 

vadede geleceğini tehdit eden bir durum haline gelmiştir. Hızlı nüfus artışı, göç ve 

beraberinde getirdiği çarpık kentleşme, kamu kesimi açıklarının ülke üzerindeki 

olumsuz etkileri, sosyal güvenlik sisteminin bozulması, ekonomik ve politik 

istikrarsızlığın getirdiği yönetim uyumsuzluğu gibi birçok problem bu olgunun yapısal 

bir sorun haline gelmesine neden olmuştur. 
                                                
 
247Friedrich ve Dominic Enste, The Shadow Economy: An International Survey, Cambridge 
University Press, 2001. S.29-37. 
248 İKV, Avrupa Birliği Uyum Politikası Katılım Öncesi Mali Araçları ve Türkiye, Yayın No:196, 
İstanbul, s.23. 
249 Yılmaz, (2008), a.g.e, s. 169.   
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Kayıt dışı istihdam, istihdam faaliyetlerinin resmi belgelere dayandırılmaması ve 

böylece resmi kayıtlara girmemesi, bunun sonucunda vergisel ve zorunlu sosyal 

yükümlülükler de dahil olmak üzere istihdamla ilgili tüm yükümlülüklerin, mali ve 

sosyal güvenlik kurumlarının denetim alanı dışına çıkarılmasıdır. Gelir elde etme 

arayışında olan bireyler, kayıtlı istihdam içerisinde iş bulabilme olanağının kısıtlı 

olması ya da gelir yetersizliği sebebi ile sosyal güvenlikten yoksun yeni istihdam 

alanları aramak durumunda kalmaktadır. Buna göre, özellikle 2001 krizinin ardından, 

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayan çalışan sayısında bir artış söz 

konusudur. TÜİK istatistiklerine göre, 2000 yılında Türkiye genelinde herhangi bir 

sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayan çalışan sayısının dört çeyrek ortalaması 

10.925 iken bu oran 2001 yılında 11.394, 2002 yılında 11.133’e yükselmiştir. Bu 

sayının 2001-2006 ortalaması ise, 11.116 olup genel bir yükselişe işaret etmektedir.250 

Bugün Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutu yüzde 45 düzeyinde olduğu 

vurgulanmakta, bu oranın gelişmiş ülkeler ortalamasının yüzde 15; gelişmekte olan 

ülkeler  Ortalamasının da %30 olduğu bilinmektedir. Hızlı nüfus artışının, göçün, 

işsizliğin ve çarpık kentleşmenin işgücü piyasası üzerindeki etkileri nedeniyle kayıt dışı 

istihdama zemin hazırlamaktadır. Kentleşme ve nüfus artış hızları dikkate alındığında, 

metropol niteliği kazanan yerleşme merkezlerinde ortaya çıkan sorunlar giderek 

ağırlaşmakta, bu durum yeni değer yargılarının oluşmasına ve yasalara itaat eğilimini 

azalmasına yol açmaktadır.251  

Ayrıca bir ülkedeki eğitim düzeyi bireylerde vergi bilincinin oluşmasına sebep 

olmakta aksi takdirde vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin gerektiği gibi yerine 

getirilememesine yol açmaktadır. Bu anlamda, Türkiye’de eğitim seviyesi göz önüne 

alındığında, yüksek öğrenim seviyesinin düşük olduğu görülmektedir. Fakat, kız-erkek 

öğrenciler arasındaki fark 2005-2006 eğitim yılındaki  %5 oranından 2006-2007 eğitim 

yılında %4,6’ya düşmüştür. Kızların eğitilmesine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı 

                                                
 
250TÜİK, “Esas işlerinden dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanların yıllar ve 
cinsiyete göre işteki durumu”. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=25&ust_id=8. (Erişim tarihi. 
14.10.2008) 
251 TİSK, Kayıt dışı İstihdam, 2003. 
http://www.tisk.org.tr /yayinlar.asp?sbj=ic&id=795 (Erişim tarihi: 12.05.2009) 
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ve UNICEF işbirliğinde gerçekleştirilen kampanyanın ilk bölümü tamamlanmıştır. 

Ailelere doğrudan gelir desteği sunan bir nakit ödeme sistemi de kampanyayı 

desteklemiştir. İlkokula ve anaokuluna kayıt olma oranlarını artırmaya yönelik olarak 

özel sektör ve STK’ler tarafından düzenlenen kampanyalar devam etmektedir. 

Türkiye’de üst seviyedeki öğrencilerin performansları iyi olmakla birlikte, öğrencilerin 

büyük bir bölümü temel beceriler ve problem çözümünde en alt yeterlilik düzeyindedir. 

Türkiye’de öğrenci notlarının dağılımı yüksek oranda alt düzey yeterliliğe doğru 

kaymaktadır. 20 ile 24 yaş arası gençlerin %40’ı ortaokul mezunudur ve okul yaşı 

gelmiş çocukların yaklaşık %10’u halen ilkokula kayıt olmamıştır. Reformlar ve 

eğitime bütçeden ayrılan payın artırılması eğitim seviyesinin gelişmesinde olumlu 

etkide bulunmakla birlikte, önemli sorunlar devam etmektedir.252 

Söz konusu göstergeler ve faktörler ile itici güçler neticesinde kayıt dışı 

ekonominin sadece ekonomik bir sorunsal olmadığı aynı zamanda mali, sosyal ve 

hukuki alanlar yarattığı görülmektedir. Bu sebeple, bu bölümde, ekonomik, mali, sosyal 

ve hukuki alanlarda kayıt dışı ekonominin Türkiye’nin AB’ye uyum sürecindeki rolü 

irdelenecektir. 

4.3.1. Ekonomik Etkiler 

1970’li yılların ikinci yarısından itibaren pazarların daralması ve talebin 

çeşitlenmesi nedeniyle şiddetlenen rekabet koşulları sonucunda ortaya çıkan ve 

üretimde esnekliğe ve enformasyona dayalı yeniden yapılanma, kayıt dışılığı artıran 

ekonomik bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Üretimde esneklik, firma ölçeklerinin 

küçülmesiyle sağlanmaktadır.  

 Bu anlamda, uluslararası şirketler, ürün dizaynı ve üretimin organizasyonuyla 

uğraşan yüksek nitelikli bir çekirdek kadro dışında sürekli eleman istihdam etmeyip mal 

üretimini küçük  üretici firmalara aktarmaktadır. Küçük olmaları nedeniyle kuruluş 

maliyetleri çok yüksek olmayan bu işletmeler, talep azaldığında işçi çıkarabilme veya 

                                                
 
252 Turkey Progress Report,European Commission Enlargement. 2007.  
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2008_en.htm. 
(ErişimTarihi:10.10.2008) 
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toplu sözleşme düzeninin dışında kalarak ücretleri düşük tutabilme avantajına sahip 

olarak üretim maliyetlerinin düşüklüğü ve kolayca tasfiye edilebilmelerini de 

sağlamaktadır.  

Yine, enformasyon olanaklarının gelişmesi, ana firmaların mal üretimini 

aktaracakları fason imalat yapan küçük firmaları herhangi bir ülkeden seçmelerini 

kolaylaştırmaktadır. Ulusal sınırların önemini yitirmesini, tüm ekonomik ve sosyal 

birimlerin daha yoğun ve daha rahat bir etkileşim içine girmesini ifade etmekte 

kullanılan küreselleşme, sermayenin dünya çapındaki hareketliliği anlamında 

gerçekleşmektedir.253 

Türkiye’de sermaye birikiminin sağlanması ve özel girişimciliğin oluşması 

sürecinde alınan bir takım önlemler ya da vergi muafiyeti veya istisnası yoluyla 

sağlanan teşviklerin kayıt dışı ekonominin oluşmasında ve yayılmasında etkisi 

olmuştur. Temel ekonomik tercihlerin sonucunda ortaya çıkan uygulamalar, özel 

girişimcilerin sermaye biriktirme ve büyüme sürecinde gelirlerini kayıt dışına çıkarma 

eğilimlerine hoşgörü ile yaklaşılması sonucunu doğurmuştur. Özellikle 1980 sonrası 

ekonomide yapısal bir değişikliği amaçlayan düzenlemelerle, özel tasarrufları artıracak 

ve yatırım maliyetini düşürecek vergisel teşviklere ağırlık verilmiştir.  

Serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaştığı dünya ekonomisinde, neo-liberal 

piyasanın temelindeki rekabet kavramı bugün ülkelerin ve uluslararası şirketlerin 

büyüme, istihdam, kaynak dağılımı gibi makro ekonomik hedefleri piyasa mekanizması 

aracılığı ile gerçekleştirmesine yol açmaktadır. Kayıt dışı çalışmadan dolayı, vergi ve 

sosyal güvenlik pirimi gibi ödemelerin yapılmaması önemli bir maliyet avantajı 

oluştuğundan, bu durumun iç ve dış piyasalarda rekabet avantajı sağlayacağından söz 

edilebilir. 

Bu çerçevede, kayıt dışı ekonomiye en büyük hassasiyeti gösterenler genellikle 

büyük çaplı işletmeler olmaktadır. Büyük işletmeler vergisel kaygılarla olmasa da kendi 

iç güvenlikleri ve alınacak kararların sağlıklı olabilmesi için her türlü faaliyetlerini 

                                                
 
253 DPT, Kayıt dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutları, DPT-Uzmanlık Tezleri, Nisan, 1999, s. 3-4,  
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belgeye dayandırmak zorundadırlar. Ölçeğin büyük olması ve kurumsallaşmanın 

getirdiği zorunluluklar nedeniyle, kayıtlı çalışan ekonomik birimler aynı zamanda yasal 

yükümlülüklerini yerine getirmektedirler. İşletmelerin maliyetleri, vergi ve sosyal 

güvenlik ile ilgili yükümlülüklerini de yerine getirdiklerinden dolayı yükselmektedir. 

Yüksek maliyetle karları ve yatırım harcamaları azalmaktadır. Yasal yükümlülüklerini 

yerine getirdiklerinden dolayı yatırım yapamayan büyük işletmelerin karşısında; 

gelirlerini kayıt dışında tutarak vergi ve sosyal güvenlik ile ilgili yükümlülüklerinden 

kurtulan ekonomik birimlerin karlılıklarını artırması ve vergi ödememe yoluyla ucuz 

finansman kaynağı  sağlanması haksız rekabet yaratmakta, böylece kayıtlı kesimin 

faaliyet alanı daralmaktadır.254 

Gümrük Birliği Türkiye kapsamındaki, firmaların maliyetlerini azalttığından hem 

üye devletlerin kendi içindeki (kayıt dışı istihdama başvuran işletmeler ile kurallara 

uyanlar arasındaki) hem de üye devletler arasındaki rekabet koşullarını etkilediği 

savunulabilir. Bu anlamda, üye devletlerin bazılarında üretim maliyetlerinin düşük 

olmasının, kayıt dışı istihdama başvurulmasından kaynaklandığı söylenebilir.255 

 AB rekabet politikaları, Birliğe üye ülkelerin ekonomik çabaları yanında   

politik bir takım çabaları da içeren politikalardır. Bu bakımdan dünyadaki diğer 

rekabet politikalarından ayrılmaktadır. Rekabet politikaları kapsamında meydana gelen 

bazı davalar ve kararlar hukuki biçimden daha çok Ortak Pazar’ın ekonomik 

amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik etkilerine göre sonuçlanmaktadır 

 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde bulunanlar, kayıtlı ekonomik faaliyetlerde 

bulunarak aynı ürünü üreten veya satanlara göre vergi ve benzeri yükümlülüklerin 

yükünü taşımamaları, daha düşük maliyetlerle faaliyette bulunma imkanına sahip 

olmaları gibi etkenlerle rekabette eşitlik ilkesini bozmaktadır. Hazine Müsteşarlığı’nın 

yayımladığı “Türkiye Yatırım Ortaklığı Değerlendirmesi” başlıklı rapora göre, bütün 

boyutlarda ve sektörlerde araştırılan firmaların üçte birinden fazlası kayıt dışı 

                                                
 
254Aydemir, a.g.e., s. 119. 
255 TİSK, a.g.e., s. 18. 
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firmalarla rekabet etmektedirler. Yine, büyük ölçeklerdeki ve sektörlerdeki firmalar 

2001’den beri kayıt dışılığın artığını düşünmektedirler. Raporda ayrıca verimlilik ve 

istihdamın daha az kayıt dışılık ve daha yüksek mali şeffaflıkla güçlü bir şekilde 

ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur. Buna göre, vergi amaçları için daha çok gelir ve 

işgücü maliyeti beyan eden “daha az kayıt dışı” firmalar ve denetimden geçmiş mali 

tablolar kullanan firmalar daha verimli olmakta ve daha fazla personel istihdam 

etmektedir. Türkiye’de firmaların kayıt dışılığın temel nedeninin vergiden ve 

mevzuattan kaçınmak olduğu belirtilmiştir.256  

Bu bağlamda Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde önem arz eden konulardan 

olan rekabet politikasının mantığına ters biçimde, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin 

etkin olduğu firmalarda diğer kayıtlı ekonomik faaliyetlere göre avantajlı konumda 

olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü 

AB ülkelerinde yapılmaya çalışılan rekabet politikası uyumunu zorlaştırmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde bulunan firmaların rekabet açısından diğerlerine 

oranla avantajlı konumları, AB rekabet politikasına uyum konusunda bir dezavantaj 

olarak ortaya çıkmaktadır.257  

Kayıt dışı istihdam özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki önemli sorunlardan 

biri olmakla birlikte gelişmiş ülkelerde de özellikle yasa dışı göç sonucunda kayıt dışı 

istihdam gelişmiştir. Kayıt dışı ekonominin fazla olduğu ülkelerdeki işsizlik düzeyinin 

yüksek ve işsizliğin büyük ölçüde yapısal olduğu görülmektedir. Özellikle yeni 10 AB 

üyesi ülkelere bakıldığında AB 15 ülkelerine göre, işsizlik oranları iki kat yüksektir. 

Ayrıca, yüksek  işsizliğin büyük ölçüde uzun dönemli ve genç işsizliği olduğu aynı 

zamanda işsizliğin bölgesel farklılıklara göre şekillendiği belirtilmektedir.258 

 İşsizlik, emek sahiplerinin kayıt dışı çalışan işyerlerine kaymasına sebep 

olabileceği gibi kendi kendilerine küçük işler kurmak yoluyla istihdam etmelerine de 

                                                
 
256 Turkey Progress Report, (2007), a.g.e. (Erişim Tarihi: 20.10.2008) 
257 İKV, Dünyada ve Türkiye’de Etkin Rekabetin Saklanmasında Rekabet Kurumlarının Yeri ve 
Önemi Semineri, İKV Yayınları, İstanbul, 1997, s.11-14. 
258 European Commission, Strengthening the Implementation of the European Employment 
Strategy, COM(2004) 239 final, 2004/0082 (CNS), Brussels, 2004, s. 32. 



 

 

138 

yol açabilmektedir259. Bu noktada, işsizlik oranı ve kayıt dışı ekonomi arasında pozitif 

bir ilişki söz konusudur, işsizlik oranın düşük olduğu ülkelerde kayıt dışı ekonominin 

nispeten düşük olması bu duruma kanıt olarak gösterilebilir. Türkiye’de işsizlik oranı 

2008 yılı Kasım ayı itibariyle %9,8 olarak belirlenmiştir.260 

 Türkiye ekonomisinin özellikle istihdam açısından tarım ve hizmetler 

sektörüne dayalı, tüm sektörlerde küçük işletmelerin yaygın olan yapısı kayıt dışılığa 

ortam hazırlayan önemli faktörlerden biridir. Tarım ve hizmetler sektörü, izlenme ve 

denetlenmelerinin zor olması nedeniyle kayıt dışılığa daha elverişli sektörlerdir. Kayıt 

dışı ekonominin varlığının olumsuz etkilerinden yabancı kaçak işçilerin ülkeye 

yasadışı yollarla ya da düzensiz giriş yapmalarıdır. Yabancı kaçak işçilerin işgücü 

piyasasına girmesi bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu işçilerin ucuz 

işgücü arz etmeleri, piyasadaki mevcut ücret seviyesini düşürmekte ve yerli işçilerin 

yerine yabancıların ikame edilmesi söz konusu olmaktadır. Böylece yerli işçiler işsiz 

kalmakta, işsizlik oranı artmakta ve yerli işçiler işsiz kalmamak için her türlü kötü 

çalışma koşullarını kabul etmek durumunda kalmaktadır.261 

 Aksi takdirde işsiz kalacak olan pek çok kişi kayıt dışı ekonomi içerisinde 

verimsiz çalışma ve düşük ücret ile istihdam edilmiş olmaktadır. Bu işlev bir tür 

toplumsal sigorta gibi düşünülebilir. Bir başka deyişle kayıt dışı ekonomi yarattığı 

istihdam olanaklarıyla “mutlak” yoksulluğun azalmasında etkili olabilir. 

Tüm bunlara ek olarak, istihdam alanındaki söz konusu gelişmelerin yaygın 

kayıt dışılıkla ilişkisi, sorun  daha da önemli kılmakta, istihdam üzerindeki yükler 

azaltıldığında, hem istihdamın artacağı hem de kayıt dışılığın azalacağı beklentisi 

önemli bir cazibe yaratmaktadır.  İstihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılmasıyla, 

emek maliyeti aşağı çekilerek, bir yandan genel olarak tüm ekonominin rekabet 

                                                
 
259 Yılmaz, (2008), a.g.e, s.103. 
260 http://www.tuik.gov.tr/, Erişim Tarihi:  18.10.2008. 
261Ahmet Tıktık, “Kayıt dışı Ekonomi, İstihdam ve İşsizlik”, İşveren Dergisi, 2004 
http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1020&id=58, (Erişim Tarihi:  14.09.2008) 
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gücünün artırılacağı, diğer yandan da kayıt dışı istihdamın kayıtlı sisteme 

çekileceğinin altı özellikle çizilmektedir.262 

Ağırlaşan yaşam koşullarının bir sonucu olarak bireyler, gelirlerini artırmak 

amacıyla ikinci bir işte çalışmayı veya sosyal güvence olmadan çalışmayı kabul 

etmektedirler. Bu da kayıt dışı istihdam yoluyla kayıt dışı ekonomiyi 

genişletmektedir.263  

Türkiye’de kayıt dışı istihdamla ilgili olarak; işverenin maliyetini yükseltici 

uygulamalar; sosyal güvenlik primleri, iş ve işçi sağlığı ile ilgili yasal düzenlemeler, 

çevrenin korunması için alınması gereken tedbirler vb. işverenleri kayıt dışılığa ittiği 

söylenebilir. Sosyal güvenlik primlerini artırarak, sosyal güvenlik sisteminin açıklarının 

finanse edilmeye çalışılması kayıt dışı istihdamın artmasında en önemli etken olmuştur. 

Ücretsiz aile işçilerinde her yüz çalışandan 96,7’si kayıt dışı; yevmiyeli çalışanlardan 

da her yüz çalışandan 91,5’i kayıt dışı çalışmaktadır. Kayıt dışı istihdamda en düşük 

oran ücretlilerde her yüz ücretli çalışandan 22,2’si kayıt dışı çalışmaktadır. Türk-İş 

kayıt dışı istihdam nedeniyle devletin yıllık kaybının 16,1 milyar YTL’yi bulduğunu 

açıklamıştır. Türk-İş’in hazırladığı raporda, Türkiye’de kayıt dışı istihdam edilen 

yaklaşık 4,5 milyon kişinin asgari ücret üzerinden kayıt altına alınması halinde 16,1 

milyar YTL kar edeceği belirtilmiştir. Raporda Türkiye’de istihdam edilenlerin 

%53’ünün herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydının bulunmadığı, kayıt dışı 

istihdamın özellikle ücretsiz aile işçiliği, kendi hesabına çalışanlar ve yevmiyeli 

çalışanlarda yüksek olduğuna işaret edilmiştir. Raporda ayrıca, kayıt dışı istihdamın 

yaygınlaşmasının kayıtlı işçi çalıştıranlar aleyhine haksız rekabete de yol açtığı ifade 

edilmiştir. İşsizliğin yaygınlaştığı ve yeni istihdam alanlarının yeterli olmadığı bir 

ortamda işsizlerin istihdam imkanlarını kayıt dışı faaliyetlerde arayacağının altı çizilen 

raporda, işverenlerin de işçi maliyetlerini düşürmek ve istihdam ile üretim açısından 

esnek davranabilmek için kayıt dışına yöneldiği bildirilmiştir.264  

                                                
 
262Turgut Gümüş, “Dışsallık ve Kayıtdışı Ekonomi Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme,” Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, S. 63-64 
263Ercan, a.g.e, s.69. 
264 TÜRMOB,  “Kayıt dışı İstihdamın Önlenemeyen Yükselişi”, Bilanço, Sayı: 99, Ocak 2005, s.10. 
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İşletmeler küçüldükçe kayıt dışı işçi çalıştırmanın arttığı da raporda 

kaydedilmiştir. Türkiye’nin ücretliler hariç, mükellefler için bir “vergi cenneti” olduğu 

belirtilen raporda, vergi düzenlemeleri ve vergi idaresinin “vergi vermemeyi teşvik eder 

nitelikte” olduğu savunulmuştur. Raporda, “Çalışanların büyük bölümü iş tercih edecek 

konumda değildir. İnsanlar yoğun işsizlik ortamında, çalışma koşulları ne denli kötü 

olsa da bulabileceği bir işte  çalışmak zorundadır. Sosyal güvenlik sisteminin etkin 

çalışmayışı, sisteme kayıtlı olmakla olmamak arasında fayda-maliyet kıyaslamasına yol 

açmakta ve tercihi belirlemektedir” ifadeleri kullanılmıştır.265 

2007 yılında yayımlanan Türkiye’nin İlerleme Raporunda, iş gücüne katılım 

oranlarında, özellikle kadınlar ve yaşlılar açısından 2006 ve 2007 yıllarında artış 

olmakla birlikte düşük kaldığı vurgulanmıştır. Çalışan nüfusun hızlı bir şekilde artması 

ve tarım dışındaki sektörlere yönelmesi yeni istihdama önemli ölçüde ihtiyaç 

yaratmaktadır; ancak kırsal ekonominin sınırlı çeşitliliği ve becerilerin ise 

uygunluğunun yanı sıra iş gücü piyasasının katılığı da büyük dengesizliklerin devam 

etmesine neden olmaktadır. Kayıt dışı ekonomideki istihdamın azaltılmasına ilişkin az 

sayıda sistematik çalışma gerçekleştirilmiştir. İş gücü ve istihdamın iyileştirilmesine 

ilişkin düzenlemelerde önemli bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Yasal düzenlemeler, 

işsizlerin ancak %4’ten azının işsizlik yardımı almasına rağmen, istihdamı korumaya 

odaklanmıştır. Emeğin istihdamında ücret dışı maliyetlerin yüksekliği devam 

etmektedir.  

 İş gücü piyasasına ilişkin aktif politikaların etki alanı geniş değildir ve 

işsizliğin azaltılmasında kısıtlı başarı sağlamışlardır. Kurumlar vergisi oranları, yakın 

zamanda indirilmiş olmasına rağmen, yüksek ve karmaşıktır. İş gücü üzerindeki vergiler 

(gelir vergileri ve sosyal güvenlik primleri) de görece yüksektir. Bu sistem, serbest 

meslek girişimcilerinin kayıt dışında kalmasını teşvik etmiştir. 2006 yılında gelir vergisi 

tavanı %40’tan %35’e, vergi dilimlerinin sayısı 4’e düşürülmüştür. Genel olarak, iş 

gücü piyasasında zorluklar devam etmekte, bu alanda oluşturulan politikaların sağladığı 

çözümler kısıtlı kalmaktadır266. Kayıt dışılığın azaltılması amacı ile kurumlar vergisi 

                                                
 
265 “Kayıtdışı İstihdam Devlete Zarar”, www.e-kolay.net.Haber-ekonomi, (Erişim Tarihi:  17.09.2008) 
266 Turkey Progress Report, (2007), a.g.e. (Erişim Tarihi: 20.10.2008) 
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tekrardan azaltılmış ve %30’dan %20’ye indirilmiştir. Buna ek olarak, işgücü 

vergilerinin azaltılması, vergi yaptırımlarının güçlendirilmesi ve muhasebe ve denetim 

uygulamalarının genişletilerek firmaların şeffaflığının artırılması alınacak diğer 

önlemler arasındadır.267  

Gelir dağılımının kayıt dışı ekonomiyle ilişkisi, gelirden düşük pay alan 

grupların gelirlerini artırmak amacıyla kayıt dışı istihdama arz yaratması durumunda 

ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de, gelir dağılımı eşitsizliği ölçülerinden gini katsayısı baz 

alınmaktadır. Bu değer, Türkiye geneli için 0,38, kentsel yerleşim yerleri için 0,37 ve 

kırsal yerleşim yerleri için ise 0,38 olarak hesaplanmıştır. Sıfıra yaklaştıkça gelir 

dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça bozuk bir gelir dağılımını ifade eden gini katsayısı, 

2004 yılında sırasıyla Türkiye, kentsel ve kırsal yerleşim yerleri için 0,40, 0,39 ve 0,37 

olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerin yetersizliği karşısında düşük gelir grubunda bulunan 

bireyler ya ek iş talebiyle işgücü piyasasına çıkmakta ya da nitelikleri itibariyle işgücü 

piyasasına dahil olmayan kadınlar ve çocuklar bu piyasaya dahil olmaktadır. Gerek ek iş 

talebiyle piyasaya çıkan işgücü, gerekse kadın ve çocuklar, üretken istihdam alanlarının 

yetersiz olması veya konumlarının zorlaması nedeniyle büyük ölçüde kayıt dışı sektörde 

istihdam imkanı aramaktadır.268 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
267 “Türkiye Yatırım Ortaklığı Değerlendirmesi”, Rapor No. 41611-TR. Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı. 
http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Hazine%20Web/YOIKDegerlendirmeRaporu/Degerl
endirme_ciltI.pdf. (Erişim Tarihi:  15.10.2008) 
268 TÜİK, Haber Bülteni, 2005 Gelir Dağılımı Sonuçları, 
http://www.die.gov.tr/TURKISH/SONIST/GELIR/251206.doc., (Erişim Tarihi:  13.10.2008)  
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4.3.2. Mali Etkiler 

Kamu açığı, bütçe üzerindeki yükü arttırmış ve harcamaların finansmanını 

güçleştirmektedir. Bu finansmanı sağlamak amacı ile hazinenin mali piyasada arz edilen 

fon fazlasını toplaması, özel sektörün vergi ödemeyerek yatırımlarına fon oluşturma 

yoluna girmesine neden olmaktadır. 269 

Bu noktada özel sektörün vergi masrafını kısıp daha az gelir vergisi ödeyerek 

daha az gelir kaybına uğrayarak faydasını artırma hedefleri söz konusu olmaktadır.270 

Kayıt dışı ekonominin önüne geçmenin kamu gelirlerine doğrudan yansıyacağı bir 

gerçektir. Maastricht Kriterleri ile bütçe disiplini için belirlediği sayısal hedefler vergi 

politikalarının koordinasyonunu gerekli kılmaktadır. Vergiler, bütçe açığı ve açığa bağlı 

olarak borçlanma oranları üzerine etki etmektedir. Bütçe gelir seviyesinde oluşabilecek 

dalgalanmalar, ulusal maliye politikası uygulamalarını farklılaştırarak tek para 

politikasının istikrarını zedeleyebileceği düşünülmektedir. Bunun sebebi, para 

politikalarının etkinliğinin fiyat istikrarına, fiyat istikrarının da bütçe açığı ve borçlanma 

kriterlerini sağlamış disiplinli ulusal bütçe uygulamalarına bağlı olmasıdır. 

AB ülkelerin yüksek açık ve borçlanma oranlarının enflasyonist etkisi fiyat 

istikrarını bozmaktadır. Bu mekanizmanın sağlıklı şekilde işleyebilmesi için vergi 

uyumlaştırması amaçlanmaktadır. Vergi uyumlaştırması, serbest rekabeti bozan, 

malların, sermayenin, kişilerin, serbest dolaşımına engel teşkil eden mali karakterdeki 

hükümlerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması olarak tanımlanmıştır. 

Herhangi bir ülkenin diğer ülkeler aleyhine uygulayacağı düşük vergi oranları 

yatırımların ve sermayenin buraya yönelmesine ve diğer ülkelerin bu uygulamadan 

ciddi zarar görmesine sebep olabileceği düşünülmüştür. Burada ifade edilen 

uyumlaştırma kavramı; vergi politikasının ideal ve tek bir vergi sistemi olarak 

oluşturulmasını değil, AB’nin belirlediği temel hedefleri engellemeyen, tarafsızlığını 

koruyan vergi politikalarına izin verilmesi anlamında kullanılmaktadır. Bunun sebebi, 

                                                
 
269 Turkey Progress Report, (2007), a.g.e. (Erişim Tarihi: 20.10.2008) 
270Berna Kırkulak, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı: 132, Eylül 1999, s.156. 



 

 

143 

AB ölçeğinde tek bir vergi sisteminin ülkelerin sosyal ve ekonomik farklılıkları 

nedeniyle ortaya koymak ve uygulamanın mümkün olmamasıdır.271  

AB’de sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki ağır yükler ve ülkelerin 

ekonomik büyümesini etkileyen iç talep yetersizlikleri gibi sorunlar nedeniyle vergi 

politikasının önemi artmıştır. Farklı vergi uygulamaları, mali ve ekonomik alandaki 

bütünleşme politikalarına ve Tek Pazara zarar verebileceği öngörülmüştür. Ayrıca 

ulusal vergilerdeki farklılıkların azaltılması, vergi mevzuatının uyumlaştırılması, 

sermaye yatırımlarına uygun ortam yaratılması, özel tüketim ve talep düzeylerinin 

ekonomik büyüme hedefleri çerçevesinde vergiler yoluyla düzenlenmesi, AB 

ölçeğinde gösterilecek ekonomik performans açısından önem taşımaktadır.272 

 Bir ülkenin bir yıl içinde topladığı kamu gelirlerinin, o ülke GSYH’ye oranı 

olan vergi yükü AB ülkeleri arasında farklılıklar göstermektedir. Vergi yükü yüksek 

ülkelerde yatırım maliyetleri artmaktadır. Yatırım maliyetinin vergi oranlarındaki 

yükseklik nedeni ile farklılaşması, yatırımların ülkeler arsında dağılımını da 

etkilemektedir. Bu sebeple yapısal ekonomik farklılıkların giderilmeye çalışıldığı bir 

ortamda vergi yükü farklılıkları bu sorunu daha da ağırlaştırmaktadır. Söz konusu 

ekonomik işlem ve faaliyetlerin bazıları yasalarla yasaklanmış, bazıları ise 

yasaklanmamıştır. Ancak her iki unsurun ortak özelliği; bunlar üzerinden gelir elde 

edenlerin, elde ettikleri gerçek gelirlerinin bir kısmını veya tamamını kayda geçirmiyor 

ve bu gelirler üzerinden de ödemesi gerekenden daha az vergi ödüyor veya hiç vergi 

ödemiyor olmalarıdır. 

Bu anlamda ortak politika hedeflerinin izlenmesinde farklı ülkelerdeki vergi 

sistemlerinin bu amaca yönelik olarak ayarlanması süreci söz konusudur. AB’ye üye 

ülkelerin mali politikalarının ulusal düzeyde sürdürülmesi ve vergi uygulamalarının 

bütçe gelirlerini belirlemesi, milli egemenliğin çok önemli bir parçası olması, ortak 

mevzuat yaratılmasının tüm üye ülkelerin oy birliğine ihtiyaç duyması, ortak 

                                                
 
271 Bilici, a.g.e., s.144-149. 
272 Levent Bozkurt Batuhan, “Avrupa Birliği’nde Kurumlar Vergisi”, Maliye Dergisi, Sayı: 150, Ocak-
Haziran 2006, s.91.; İKV “Avrupa Birliği Vergi Politikası”, http://www.ikv.org.tr/pdfs/961fd1e2.pdf, 
(Erişim Tarihi:  16.09.2008) 
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düzenlemelerin ülkelerin vergi konusundaki hareket alanını sınırlaması ve farklı vergi 

mevzuatları nedeniyle AB’de vergi uyumlaştırmasında birtakım zorluklar 

yaşanmaktadır. Vergi uyumlaştırması, dolaylı ve dolaysız vergiler olarak iki ana 

başlıkta ele alındığında, dolaylı vergilere ilişkin düzenlemelerin, dolaysız vergilere 

kıyasla oldukça ileri bir aşamaya geldiğini görmek mümkündür. Dolaylı vergilerin 

uyumlaştırmasında sağlanan bu ilerlemenin nedeni, AB iç pazarının oluşması için, 

malların ve hizmetlerin dolaşımında gerekli uyumlaştırmaya öncelik verilmesindendir. 

Bu bağlamda KDV ve Özel Tüketim Vergisi konularında önemli ölçüde uyumlaştırma 

sağlanmıştır. Doğrudan vergilerde ise dolaylı vergilere kıyasla uyumlaştırma henüz 

istenilen seviyeye ulaşmamıştır.273  

Türkiye’de uygulamadaki vergi sistemine ilişkin, istihdam üzerindeki vergi 

yükünün ağırlığı dikkat çekmektedir. Özellikle 2001 krizi sonrası uygulamaya giren 

sıkı mali politikalar, makro ekonomik istikrar ve kamu maliyesindeki toparlanmayı 

beraberinde getirmiş ve kriz zamanlarında sıklıkla başvurulan gelir artırıcı önlemler, 

yerini vergi indirimlerine bırakmıştır. İstihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılmasına 

dönük talepler de daha yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Fakat bu noktada, 

büyümede yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, istihdam alanında istenilen 

iyileşmenin sağlanamaması ve ağır vergi yükünün bu olumsuzlukta önemli rol 

oynaması söz konusudur. Ağır vergi yükünün de vergi dışı piyasa ekonomisinin ortaya 

çıkmasına sebep olduğu söylenebilir. Ağır vergiler, üretici ve tüketicilerin karar ve 

davranışları üzerinde etkide bulunarak sonuçta tüketim, tasarruf, yatırım, risk alma ve 

çalışma gayretini olumsuz yönde etkilemektedir.274 

Türkiye’de uygulamadaki vergi sisteminde, ekonomik ve sosyal politikalar 

nedeniyle yasalarla vergiden muaf ve müstesna tutulan kazanç ve iratların sayısı 

oldukça fazladır. Yasal düzenleme sonucu olarak vergiden muaf faaliyetler için defter 

ve belge tutma zorunluluğu yoktur. Bazı faaliyetler yasalarla kayda geçirilme 

zorunluluğu dışında bırakılmıştır.  

                                                
 
273 Bilici, a.g.e., s.144-149. 
274 C. Can Aktan, “Vergi Dışı Piyasa Ekonomisinin Ortaya Çıkma Nedenleri”, 
http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/vergi-disi/nedenler.htm, (Erişim Tarihi:  12.09.2008) 
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Türkiye’de, vergisel açıdan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri, büyük ölçüde, 

yasal olarak yaptığı (kanunlarla yasaklanmış bir faaliyet olmayan) ekonomik faaliyeti 

gerçek şekilde kayıtlarına yansıtmayan ancak görünürde vergi mükellefi olan veya hiç 

mükellefiyet kaydı bulunmayan insanlar veya kurumlar yürütmektedir. Türkiye’de 

kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin büyük kısmı vergi idaresinde kaydı bulunan fakat 

defter ve belgelerinde ticari faaliyetlerinin bir kısmı yer almayan yükümlüler 

tarafından yapılmaktadır. Ticari faaliyeti olup, vergi idaresine bildirilmeyen ve 

mükellefiyet kaydı yaptırmayanların sayısı, diğer gruba göre daha azdır.275 

Türkiye’de son dönemlerde uygulamaya konulan vergi politikalarına 

bakıldığında vergi yükünün azaltılmasına ilişkin olarak aşağıdaki çalışmaların 

amaçlandığı görülmektedir;276 

 Vergi sistemindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılması, özellikle sermayenin 

vergilendirilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması, 

 Vergi uygulamalarındaki şeffaflığın ve istikrarın, yatırımcının güveninin 

kazanılması açısından temin edilmesi, 

 Ücret seviyesi düşük olan çalışanların üzerindeki vergi yükünün 

hafifletilmesi, 

 AB’ye uyum süreci dahilinde uluslar arası rekabetçi bir vergi ortamının tesis 

edilmesi, 

 Vergi idaresinin, vergi tabanını genişletmesi ve düşük vergi oranlarından 

vergi tahsilatını artırabilmesi amacıyla vergi idaresinin etkinliğinin ve 

verimliliğinin geliştirilmesi. 

Türkiye ve AB ülkelerindeki vergi yükleri karşılaştırıldığında, 2000-2001 

döneminde, Türkiye’nin yüksek oranlara sahip olduğu fakat son dönemlerde AB 
                                                
 
275 İsmail Çiloğlu, “Kayıt Dışı Ekonomi’nin İşleyişi ve Kamu Bütçesine Etkisi”, Hazine Dergisi, Sayı 12,  
Ekim 1998, s.27-31. 
276 Şaban Erdikler, “Yüklenen Vergi Sisteminde Yeni Stratejiler”, Haziran, 2002, s. 75, 
http://www.tusiad.org/yayin/gorus/51/s_erdikler.pdf, (Erişim Tarihi:  19.09.2008.) 
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ülkelerinin gerisine düştüğü görülmektedir. Buna göre, 2000-2001 döneminde, ücretten 

alınan veriler ile işçi ve işveren sosyal güvenlik primleri toplamının işgücü maliyetine 

oranı Türkiye’de %43,2 iken bu oran, AB’de en yüksek Belçika’da 40,2; Fransa’da 39,4 

ve Almanya’da 32,6’dır.  

2007 yılında ise söz konusu oranların; Türkiye’de %42,7, Belçika’da %55,5, 

Fransa’da %49,2 ve Almanya’da %52,2 olduğu görülmektedir.277 Fakat vergi 

yüklerindeki bu değişimin kayıt dışı ekonominin azalmasına bir etkisinin olmadığı 

söylenebilir. 

 Başbakanlık’ın 2005 yılında, IMF’ye gönderilen niyet mektubunda, orta vadeli 

bütçe çerçevesi ile ilgili bölümde, program süresinde, borç ve faiz oranlarının 

düşürülmesini desteklemek amacıyla, GSMH’nin %6,5’i oranındaki faiz dışı fazla 

hedefinin korunmasını amaçlamıştır. Bu çerçevede, özellikle cari harcamalar, sosyal 

güvenlik kuruluşlarına, KİT’lere ve diğer kurumlara yapılan transferler ve 

sübvansiyonların rasyonelleştirilmesi suretiyle, harcama kompozisyonunun 

iyileştirilmesine çalışılacağı vurgulanmıştır. Vergi politikasında yapılacak değişiklikler 

faiz dışı fazla hedefiyle uyumlu olması, diğer yandan da ekonomide önemli yer tutan 

kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını sağlayacak güçlendirilmiş vergi idaresi 

daha yüksek gelir tahsilatının yolunu açacağı öngörülmüştür. Bu tedbirler neticesinde, 

kamu sektörü genel açığının 2007 yılına kadar sıfıra yaklaşması hedeflenmiştir. Fakat 

2007 yılı sonunda, bu oranın %-1,2 ile ileri AB ülkelerinin gerisinde kaldığı 

görülmektedir. Bu açığın kayıt dışı faaliyetlerin sınırlandırılamamasından kaynaklandığı 

söylenebilir. 

 Yine aynı niyet mektubunda, kayıt dışılığın mali açıdan önüne geçilmesi ile 

ilgili IMF’ye gönderdiği niyet mektubunda birçok uygulama dahil edilmiştir.  Buna 

göre, verimliliğin arttırılması, kayıt dışı ekonomide kalmaya yönelik özendirici 

unsurların azaltılması ve faiz oranlarının ve finansal aracılık hizmetlerinden alınan vergi 

gelirlerinin düşmesiyle vergi gelirlerinde beklenen yapısal daralmanın telafi 

                                                
 
277 OECD, “Taxing Wages”, 2007. 
http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_34533_40233913_1_1_1_1,00.html#table_01. 
(Erişim Tarihi:  15.09.2008) 
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edilebilmesi açısından ilave vergi reformlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Yapısal kriterler çerçevesinde, kapsam ve uyumun iyileştirilmesi ve gelirlerin 

artırılması amacıyla, gelir vergisi reforma tabi tutulmuş ve özellikle, gelir vergisi 

tabanının genişletilmesi, ücret ve ücret dışı tarifelerin birleştirilmesi, gelir dilimi 

sayısının azaltılması ile vergi mükellefleri ve gelir idaresinin üzerindeki uyum yükünü 

azaltmak için gider indirimi sisteminin yeniden şekillendirilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca, AB direktifleri ile uyumlu bir şekilde, özel sağlık ve eğitim hizmetleri ile 

dar bir yelpazedeki gıda kalemlerini kapsayan düşük oranlı KDV uygulaması 2005 

yılında başlatılmıştır. Bunun dışında, program dönemi boyunca KDV oranları veya 

kapsamının değiştirilmesi tasarlanmamıştır. Yine, kurumlar vergisi rejimi, basitleştirme, 

verimlilik artışı sağlanması ve vergi tabanının genişletilmesi ile kurumlar vergisinin AB 

uygulamalarıyla daha fazla uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak, 

finansal aracılık hizmetlerinden alınan vergilerin, program döneminde aşamalı olarak 

kaldırılması ön görülmüştür. Bu kapsama dahil olan vergiler, Banka Sigorta 

Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisidir. Ayrıca, 

sistemdeki bozuklukları azaltmak ve finansal enstrümanlar arasındaki vergilendirmeyi 

uyumlaştırmak amacıyla gerçek kişilerin diğer menkul kıymetler ve kamu menkul 

kıymetlerinden, banka mevduatlarından ve diğer finansal varlıklardan elde ettikleri 

kazançlar için tek bir vergi oranı 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.278 

 4.3.3. Sosyal Etkiler 

Kayıt dışı ekonominin ortaya koyduğu parçalanmış istihdam yapısı sendikal 

örgütlenmeyi ve işçilerin pazarlık gücünü zayıflatmaktadır. Bunun yanı sıra kayıt dışı 

ekonomide istihdam edilenler için sigorta primi ödenmemesi, sosyal sigorta 

kuruluşlarının finansmanını olumsuz etkilemekte ve kayıt dışı ekonominin ağır sosyal 

etkilerini ortaya çıkarmaktadır.  

Toplumda birçok insan sadece geçimlerini sağlamak amacıyla, bazıları ise 

belirli bir yaşam standardını devam ettirmek için gelir elde etme arayışlarının 

                                                
 
278 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ‘‘Başbakanlık’tan IMF Başkanı’na Gönderilen Program’’, 
Ankara , 26. Nisan. 2005, www.tcmb.gov.tr (Erişim Tarihi: 10.10.2008) 
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karşılanamaması sonucunda bir takım toplumsal sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 

Sosyal patlamaların ortaya  çıkmasına neden olan etmenlerin en önemlilerinden birisi, 

yaratılan gelirin yetersiz ve gelir dağılımının dengesiz olmasıdır. Örneğin, 2008’de tüm 

dünyayı saran ve gelişmiş ülkeleri de etkileyen krizin AB ülkelerinde eylemlere ve 

protestolara yol açtığı görülmektedir.  

Kayıt dışı ekonominin varlığının diğer bir olumsuz etkisi ise, ülkenin yabancı 

kaçak işçilerin akınına uğramasına neden olmasıdır. Yabancı kaçak işçilerin işgücü 

piyasasına girmesi bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu işçilerin ucuz işgücü 

arz etmeleri, piyasadaki mevcut ücret seviyesini düşürmekte ve yerli işçilerin yerine 

yabancıların ikame edilmesi söz konusu olmaktadır. Böylece yerli işçiler işsiz 

kalmakta, işsizlik oranı artmakta ve yerli işçiler işsiz kalmamak için her türlü kötü 

çalışma koşullarını kabul etmek durumunda kalmaktadır.  

Türkiye’nin kaçak göçmenlerin transit geçtiği bir ülke olduğu düşünüldüğünde 

AB’nin sıkı göçmen politikalarına da etkisi olduğu söylenebilir. Kaçak (illegal) ve 

düzensiz (irregular) göç oranlarının tahmini her ne kadar güç olsa da, 1995-2004 yılları 

arasında 477.000’den fazla insanın söz konusu istatistiklere girdiği görülmektedir.279 

Ayrıca, hızlı nüfus artışı, köyden kente göç ile birlikte oluşan işsizlik ve çarpık 

kentleşmenin, işgücü piyasasında olumsuzluklara yol açarken kayıt dışı istihdama da 

zemin hazırlamakta olduğu kaydedilmektedir. Özellikle, yüksek işsizlik oranının söz 

konusu olduğu durumlarda, kayıt dışı ekonomiye giriş ve çıkışların daha az maliyette 

gerçekleşeceği varsayımı altında, kayıt dışı istihdamda büyüme olmasından söz 

edilmektedir. Buna ek olarak,  kişi başına harcanabilir geliri düşük olan ülkelerde, 

kayıtlı bir işten elde edilen gelir belirli bir yaşam düzeyi için yeterli olmamakta; ikinci 

bir işte çalışma ise kayıt dışı kalmaktadır.280 

Kayıt dışı çalışma, sağlık sigortası ve emeklilik hakları ile iş kazası sigortası 

üzerinde, sosyal güvenlik açısından bazı etkilere yol açmaktadır. Kayıt dışı çalışanların 
                                                
 
279 Kemal Kirisci,  “Turkey: Challenges of Harmonizing Immigration Policies with The EU”, Taslak 
Makale, Emerging Countries of Immigration Konferans, The HMI World Congress Human 
Movements and Immigration, Barcelona, 1-5 September 2004, s.4. 
280 Us, a.g.e., s.23. 
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iş kazası sigortasına dahil olmamaktadırlar281. Bu anlamda, iş kazalarının işyerinde 

çalışan sigortalı sayısına göre dağılımı incelendiğinde, 1990’da toplamda 159,463 olan 

değer 1995’te 87,960’a, 2000 yılında 74,847’ye, 2005’te ise 73,923’e gerilemiştir282. 

Bu dramatik düşüşün nedeni olarak iş kazalarındaki azalıştan ziyade sigortalı sayısının 

düşüşü olarak ifade edilebilir.  

Yine, kayıt dışı ekonomi, işçi sağlığı ve iş güvenliği haklarını zedelemekte, 

çalışanların kötü ve riskli ortamlarda çalışmalarına neden olmaktadır. Çalışanların 

sigorta primleri ödenmediğinden çalışanlar sosyal güvenlik koruması dışında 

kalmaktadır. Türkiye’de toplu iş sözleşmesi düzeninde işçi çalıştırma, sendikasız ve 

sigortasız isçi istihdamına oranla oldukça yüksek bir maliyet yaratmaktadır. Kaçak 

istihdam neticesinde ödenmeyen SSK primleri yüksek boyutlara ulaşmaktadır. Buna 

göre, Türkiye İstatistik Kurumunun 2006 yılında yaptığı “Hane Halkı İşgücü Anketi” 

sonuçlarına göre, SSK ve Bağ-Kur kapsamında olması gerekip, sigortasız çalışan veya 

çalıştırılanların sayısı 9,2 milyon kişiyi aşmaktadır.  Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur’a 

prim ödeyenlerin sayısı ise yaklaşık 11 milyon kişidir.  

Sosyal güvenlik sisteminin finansmanı ile ilgili olarak, yetersiz prim tahsilatı 

söz konusu olduğunda, Avrupa ülkelerinde 6-7 aktif sigortalı {çalışan ve prim ödeyen) 

1 pasif sigortalının maaş ve giderlerini ödemekte olduğu; Türkiye’de ise, 2 aktif 

sigortalı, 1 pasif sigortalıyı finanse etmekte olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. SSK 

aleyhine giderek bozulan aktif/pasif sigortalı oranının bu hale gelmesinde, esas 

itibarıyla, erken yaşta emeklilik ve kolayca pasif sigortalılığa giriş gibi faktörler etkili 

olmaktadır. Ayrıca, çalışma hayatının içinde olup da sosyal güvenlik kapsamı dışında 

olan kayıt dışı istihdamın payının büyük olduğu da görülmektedir.283 

 Diğer taraftan OECD’nin üye ülkelerin 2002 yılı verilerine göre revize 

edilerek yayınladığı “Ücretlerin Vergilendirilmesi 2001-2002” başlıklı araştırma, 

Türkiye’de üretim sektöründe çalışan ve ortalama ücret geliri elde eden bir çalışanın 
                                                
 
281TİSK, “Avrupa Birliği’nde Kayıt dışı Çalışma Konusunda İzlenen Politikalar ve Türkiye Açısından 
Değerlendirme” Yayın No: 199, Aralık, 2000, s. 16. 
282TÜİK,  “İş kazalarının iş yerinde çalışan sigortalı sayılarına göre dağılımı 1988-2005”. 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=3&ust_id=1. (Erişim tarihi 08.09.2008)  
283 TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=283, (Erişim Tarihi:  10.09.2008) 
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ücretinden %15 gelir vergisi ve %15 de sosyal sigorta keseneği olmak üzere toplam 

%30 oranında kesinti yapıldığını ortaya koymaktadır. Türkiye’de ise, gelir vergisi ve 

sosyal sigorta katılım payı olarak işçinin ücretinden kesilen toplam kesinti, 5 OECD 

üyesi ülke dışında diğer tüm üye ülkelerde yapılan kesintiden daha yüksektir.  

Türkiye’de üretim sektöründe ortalama ücret geliri elde eden bir çalışandan kesilen 

toplam %30 oranındaki gelir vergisi ve sosyal sigorta çalışan payı bir yandan çalışan 

kesim üzerinde ağır bir yük oluştururken öte yandan çalışanların iş bulmak veya 

mevcut işlerini korumak amacıyla düşük ücret üzerinden çalışıyormuş gibi 

gösterilmelerine rıza göstermeleri sonucunu doğurmaktadır.284 

4.3.4. Hukuki Etkiler 

AB kriterleri çerçevesinde, Türkiye’de kamu idaresinin denetim işlevini yerine 

getirebilmesini sağlayacak şekilde güçlenmesi ve bu yöndeki kurumsal kapasitesini 

geliştirmesi gerekmektedir. Devletin bu düzenleyici ve denetleyici fonksiyonunun 

iyileşmesi, bugün sorunlu olan Devlet / birey ilişkisinin de daha farklı bir güven ilişkisi 

çerçevesinde yeniden tesisini mümkün kılarak kayıt dışı ile mücadelede başarı için 

gerekli toplumsal normların yaratılması sağlanması hedeflenmektedir.285 

Kayıt dışı ekonominin uzun vadede refah getirmesi faaliyetlerin 

belgelendirilmesi ve vergilendirilmesi gerektirmektedir.286 Bu anlamda, kayıt dışı 

ekonominin varlığı, devlet yönetimini zorlaştırmaktadır. Nitekim kayıt dışı ekonomi 

iyi bir yönetim için gerekli ve yönetim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru olan bazı 

çalışmaların sağlıklı bir biçimde yapılmasını engellemektedir. İstatistiksel bilgilerin 

sağlıksız ve eksik olmasına paralel olarak, sorunun saptanması, planlama, uygulama ve 

denetleme aşamalarında önemli aksaklıklar oluşturmaktadır. Verilerin sağlıksız olması, 

sorunun yokmuş gibi ya da farklı bir sorunmuş gibi gözükmesine sebep olmaktadır. Bu 

sebeple, etkin bir merkezi yönetimin hukuki düzenlemelerin sağlanmasında 

aksaklıkların yaşanabilmektedir. 
                                                
 
284 TÜRMOB, ‘‘Ekonomik Rapor’’,  Bilanço,  Sayı: 82, Temmuz, 2003, s. 2. 
285 Celalettin Sıvacı, ‘’Kayıt Dışı Ekonomi ve Kadim Projesi’’, Bütçe Dünyası, Cilt 3, Sayı 27, Güz 
2007, s.60. 
286 Aydemir, a.g.e., s.119-121. 
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Bilgi eksikliği, planlamanın doğru bir şekilde yapılmaması, hedef 

belirlemenin zor olması, kaynakların nitelik ve nicelik olarak yetersizliği ve 

zamanlama konularında doğru karar almanın mümkün olmaması, uygulama ve 

uygulama sonuçlarının denetlenmesi ile yeniden uygulamaya geçilmesi konusunda 

etkinliği azaltmaktadır. Kayıt dışı ekonominin varlığı, yönetime destek hizmeti 

sağlayacak ve ekonomik kararların alınabilmesi için gerekli olan bilimsel çalışmaları 

da engellemektedir. Karar organlarının geçmişe ve şimdiki zamana ilişkin bilgileri ile 

geleceğe yönelik tahminlerinin sağlam verilere dayanmaması, doğal olarak ve 

istemeden yanlış kararların alınması sonucunu doğurmaktadır.287 

 Ortak Rekabet Politikası çerçevesinde devlet yardımları yasaklanmıştır. Buna 

göre; üye devletler arasında ticareti etkileyecek şekilde belirli işletme veya ürünleri 

avantajlar sağlayan  devlet yardımları ortak pazarın işleyişini ve rekabeti bozucu etkisi 

dolayısıyla yasaklanmıştır.288  

Vergi politikaları söz konusu olduğunda ise, vergilerin, düzenlenmesini, 

toplanmasını, ekonomik ve sosyal etkilerini içeren vergi uygulamaları, ulusal 

egemenliğin temel konularından biri olması ve ülkelerin maliye politikalarının çok 

önemli bir parçasını oluşturması önem arz etmektedir. Bu nedenle vergi uygulamaları 

AB süreci açısından merkezi yönetimin hukuki temelde sağlam kuruluşlarca 

gerçekleştirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. AB’nin vergi alanındaki 

düzenlemelerinin hukuki temeli Roma Antlaşması’nın 23, 25, 26, 95, 96, 99, 100, 220 

ve 293 maddelerinde açıklanmıştır. Söz konusu düzenlemeler ortak gümrük tarifesi 

(OGT), sermaye hareketleri, katma değer vergisi, doğrudan vergilendirme, dolaylı 

vergiler, çifte vergilendirme ve idari işbirliği alanlarını kapsamaktadır. Hukuki 

düzenlemeler çerçevesinde AB’de vergilendirme temel olarak üye devletlerin 

yetkisinde kalmaktadır. AB, vergi politikalarında ulusal sistemleri standart hale 

getirmekten çok, birbirleriyle ve AB’yi kuran Antlaşmayla uyumlu hale gelmelerini 

hedeflemektedir. 

                                                
 
287 Aydemir, a.g.e., s.113-114. 
288 Bilici, a.g.e., s.138-142. 
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SONUÇ 

Kayıt dışı ekonomi ile ilgili Avrupa Birliği’ne üye ülkeler üzerine yapılan 

çalışmalarda Güney Avrupa ülkelerindeki kayıt dışı ekonominin Kuzey Avrupa 

ülkelerine göre oldukça yüksek olduğu ortaya koymuştur. 1960-2007 yılları arasında 

ortalama kayıt dışı ekonomi oranlarına bakıldığında Güney Avrupa ülkeleri, Yunanistan 

%27,5  ve İtalya % 22,75 ile  resmi GSMH’larının hemen hemen üç katı kadar kayıt dışı 

ekonomiye sahip olduğu görülmektedir. Bu ülkeleri İspanya %18,6, Portekiz %20,7 ve 

Belçika %19,7 kayıt dışı ekonomi oranlarıyla takip etmektedir. AB-15 ülkeleri içinde 

Güney Avrupa ülkelerinden sonra İskandinav ülkelerinin (İsveç %16,64, Danimarka 

%15,2 ve Finlandiya %14,8) kayıt dışı ekonomileri dikkat çekmektedir. Bu ülkeler aynı 

zamanda yüksek parasal yükümlülüklere sahiptirler. Orta Avrupa ülkeleri olan Hollanda 

%11,8, Almanya %12,5, İrlanda %12,44, Birleşik Krallık  %11,1 ve Fransa %12,76 

kayıt dışı ekonomi oranlarıyla diğerlerine göre daha düşük kayıt dışı ekonomiye sahip 

ülkelerdir. Bunun nedeni olarak daha düşük parasal yükümlülükler ve orta düzeydeki 

kısıtlamalar gösterilebilir. AB-15 ülkeleri içinde en düşük kayıt dışı ekonomi 

ortalamasına sahip ülke %8,5 ile Avusturya’dır. AB-15 dışındaki Birliğe üye ülkelere 

bakıldığında yine  yüksek  oranda kayıt dışı ekonomi verileriyle karşılaşılmaktadır. 

Birliğe yeni üye olan ülkeleri Doğu Avrupa ülkeleri olarak adlandırıldığında Doğu 

Avrupa ülkelerinin kayıt dışı performanslarının Orta Avrupa ülkeleri ile 

karşılaştırdığında oldukça yüksek oranda kayıt dışı ekonomiye sahip oldukları 

görülmektedir. Türkiye’nin kayıt dışı ekonomi oranlarının AB ülkeleri ile 

karşılaştırıldığında Birliğe eski üye ülkelere göre  yüksek oranda kayıt dışı ekonomiye 

sahip olduğu görülmektedir. Birliğe yeni üye ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin 

kayıt dışı ekonomi oranları birçok yeni üyeden yüksek olmakla birlikte eski üyelere 

göre daha iyi durumda bulunduğu görülmektedir. Türkiye’nin kayıt dışı ekonomi 

verilerinin yüksek olması ülkede ekonomik hayatı düzenleyici kuralların ihlal edildiği 

ve hukuka aykırı bir hayat tarzının benimsendiğini göstermektedir.  

1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren Maastricht Anlaşmasında yer alan 

enflasyon kriteri, kamu borcu kriteri, bütçe açığı kriteri, faiz oranları ve para biriktirme 

kriteri, Birliğe üye ve aday ülke konomundaki ülkelerin kamu maliyelerinin 
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Maastricht’te belirtilen bu kriterlere uygun olması gerekmektedir. Türkiye Maastricht 

kriterlerinden enflasyon oranı karşısındaki durumu 2001 yılından itibaren 

incelendiğinde referans değerin üstünde yer aldığı görülmektedir. Türkiye, borç 

yükünün önemli bir göstergesi olan AB tanımlı borç stokunun GSYH’ye oranında 2004 

yılından beri Maastricht kriterini sağlamaktadır. Bu oran, 2002 yılında yüzde 73,7 iken 

2008 yılında yüzde 39,5 düzeyine gerilemiştir. bütçe açığının GSMH’ye oranı, 1990 

yılında Maastricht kriterine uygunluk teşkil ederken 2001 senesine kadar artış trendi 

göstermiş ve kriterden uzaklaşmış özellikle 1999 yılından itibaren iki haneli rakamlarla 

ifade edilir hale gelmiştir. IMF ile 2001 krizi sonrası yapılan stand-by anlaşması 

sonrasında mali disiplini sağlamaya yönelik belirlenmiş faiz dışı bütçe fazlası 

hedeflerinin tutturulabilmesi için kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi bütçe 

açıklarının GSMH’ya oranla gerilemesine neden olmakta ve Türkiye’nin bu kriter 

karşısındaki durumu her geçen gün daha iyi duruma gelmektedir. Türkiye’deki kayıt 

dışı ekonomi bütçe gelirlerini düşürücü, giderlerini artırıcı etki yapmak suretiyle bütçe 

açıklarını tutar olarak artırmakta ve devletin borçlanmak veya diğer yollarla söz konusu 

açıkları finanse etmesi gereğini doğurmakta ve bütçe açığı kriterini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Kayıt dışı ekonominin, ekonomi ile ilgili verilerde yarattığı tahribat 

müzakere sürecindeki Türkiye’nin Maastricht Kriterleri karşısındaki durumuna, Birliğin 

şüpheyle yaklaşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, söz konusu oranların AB 

kriterine uyup uymadığı konusunda kayıt dışı ekonomi hacminin de dikkate alınması 

durumunda daha gerçekçi ve sağlıklı değerlendirmeler yapılacaktır. 

Kayıt dışı ile ilgili başlıklar; malların serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest 

dolaşımı, kişilerin serbest dolaşımı, tarım, fikri mülkiyet hakları, gıda güvenliği, rekabet 

politikası, balıkçılık, ulaştırma politikası, sosyal politika, işletme ve sanayi politikası, 

çevre, tüketici ve sağlığın korunması başlıklarıdır. Kayıt dışının varlığı ve yaygınlığı bu 

müzakere başlıklarındaki AB müktesebatının Türkiye tarafından üstlenilmesi ve 

uygulanmasını güçleştirecektir. Bu müzakere başlıklarının kapatılması bir ölçüde bu 

alanlardaki kayıt dışılık ile mücadelede kaydedilecek başarıya bağlı kalacaktır. Bir 

ülkede yoğun olarak kayıt dışı üretim olması o ülkede pazara sunulan ürünlerle ilgili bir 

denetim eksikliğini göstermektedir. Kayıt dışılığın yaygın olarak devam etmesi 

Türkiye’nin AB üyeliği ile eşzamanlı olarak gerçekleşecek Avrupa Tek Pazarı ile 
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entegrasyonunu da zorlaştıracaktır. Zira Tek Pazar, üye ülkelerin karşılıklı güvenine 

dayalı olarak hayata geçmiştir 

Kayıt dışı ekonomi yarattığı kayıt dışı gelir ile resmi GSMH’nın gerçekte 

olması gerekenden daha düşük tahmin edilmesine neden olmaktadır. Resmi GSMH 

verileri üzerinde yarattığı tahribat AB bütçesi üzerine çift yönlü olarak olumsuz etki 

yaratacaktır. Türkiye’nin AB bütçesine olası katkısı yaratılan kayıt dışı gelir oranında az 

diğer taraftan yapılacak yardımlar kapsamında  yapılacak aktarımda yüksek olacaktır.  

Kayıt dışı ekonomi Birliğe aday ülkenin genel anlamda güvenirliğini azaltmaktadır. 

Ekonomi ile ilgili veriler, denetim mekanizması, üretilen ürünün gerekli standartlara 

uygunluğu gibi alanlarda kayıt dışı ekonominin varlığı olumsuz bir etken olmaktadır. 

Tek Pazar, üye ülkelerin karşılıklı güvenine dayalı olarak rekabet temelinde hayata 

geçmiştir. Kayıt dışı ekonomi Birliğin rekabet politikasını olumsuz şekilde 

etkilemektedir. Kayıt dışı ekonomi tek başına Türkiye’nin Birliğe üye olmasına engel 

olmamakla birlikte kayıt dışı ekonominin boyutunun düşürülmesi, Birlik tarafından 

Türkiye’ye olan bakışı değiştirecektir. Sağlıklı bir denetim mekanizmasına sahip olan 

Türkiye, AB tarafından hukuk kurallarına uygun bir hayat tarzının benimsendiği fikrini 

doğuracak ve Türkiye’nin AB ile ortak değerlere sahip olduğunu gösterecektir. Kayıt 

dışı ekonomi mücadele, siyasi ve ekonomik birçok konuda Türkiye’ye şüpheyle 

bakılmasını sınırlıda olsa olumlu şekilde etkileyecektir.  
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