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ÖZET 

GÖKSU, Nadire, Kayıt DıĢı Ekonomi Ġle Mücadelede Devlet Politikaları, 2000-2001 

ve 2008 Krizlerinin Kayıt DıĢı Ekonomiye Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2015.  

Günümüz ekonomilerinin önemli sorunlarından birisi olan kayıt dıĢı ekonomi, ya hiç 

belgelere bağlanmayarak ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle, gerçekleĢtirilen 

ekonomik faaliyetin, devletten tamamen ya da kısmen gizlenerek, kayıtlı ekonominin dıĢına 

taĢınmasıdır. Kayıt dıĢı ekonominin ortaya çıkmasında mali, ekonomik, idari, sosyal ve siyasi 

nedenler baĢta olmak üzere birçok neden vardır.  

Kayıt dıĢı ekonomi, karmaĢık bir yapıya sahiptir. Etkileri, boyutları, ülkelerin 

geliĢmiĢlik düzeylerine, toplumsal ve ekonomik yapılarına göre değiĢmektedir. Kayıt dıĢı 

ekonominin boyutları, tam olarak belirlenememektedir. Ancak yapılan tahminler, kayıt dıĢı 

ekonomi ile mücadelede yol gösterici olmaktadır. Ayrıca, kayıt dıĢı ekonominin etkileri 

denilince, ilk akla gelen olumsuz etkileridir, fakat olumsuz etkileri kadar olmasa da olumlu 

etkileri de mevcuttur. Kayıt dıĢı ekonominin, ülkelere olumsuz etkileri uzun vadeli ve kalıcı, 

olumlu etkileri ise kısa vadeli ve geçici olmaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde artıĢ gösteren 

kayıt dıĢı ekonominin, etkileri de artmaktadır.   

Tüm ülke ekonomilerini ve Türkiye ekonomisini bu kadar etkileyen kayıt dıĢı 

ekonomi ile mücadele için, bireyden devlete kadar herkese görev düĢmektedir. Devletin 

belirlediği politikalar ıĢığında, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele edilmelidir. Toplumun sosyal 

ve siyasi yapısına, ekonomik durumuna, içinde bulunduğu koĢullara göre etkinliği en fazla 

sağlayacak politikalar belirlenmeye özen gösterilmelidir.  

Bu çalıĢmada, öncelikle kayıt dıĢı ekonomi kavramı ve kayıt dıĢı ekonominin 

nedenleri ve özellikleri üzerinde durulmuĢtur. Daha sonra, kayıt dıĢı ekonominin boyutları ile 

ilgili tahminler ve etkileri ele alınmıĢtır. Son olarak da, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele için 

yapılabilecek politikalar ve Türkiye‟de bu zamana kadar yapılmıĢ uygulamalara değinilerek, 

2000-2001 Türkiye Krizi ve 2008 Küresel Krizlerinin kayıt dıĢı ekonomi üzerindeki 

etkisinden bahsedilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kayıt DıĢı Ekonomi, Etkileri, Devlet Politikaları, 2000-2001 ve 2008 

Krizleri 
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ABSTRACT 

GÖKSU, Nadire, Government Policies Ġn The Struggle Against The Unrecorded 

Economy, The Effects Of Unrecorded Economy Of The 2000-2001 And 2008 Crisis, 

Master‟s Thesis, Sivas, 2015. 

One of the major problems of today's economy is unrecorded economy, which either 

by no documents at all, or by documents that do not reflect reality, the realization of economic 

activities, partially or completely hidden by the government, is taken out of the recorded 

economy. There are many reasons for the emergence of unrecorded economy of which 

financial, economic, administrative are the first ones on the list.  

Unrecorded economy has a complex structure. The effects, the size varies accordingly 

to the social and economic structure and the development level of the country. The size of the 

unrecorded economy cannot be fully determined. However, the estimates can be used as 

guidance for the fight against unrecorded economy. Also, when one mentions the impact of 

the informal or unrecorded economy, the negative effects come to mind first, but even though 

in lesser extend, also positive effects are present. The negative effects on the country due to 

unrecorded economy are a long-term and permanent one, while the positive effects are short-

term and temporary. In particular, showing an increase in the unrecorded economy in crisis, 

the effects are also increasing. 

The task to fight against unrecorded economy, that affects all economy and also the 

Turkish economy in such intense way, falls to everyone from the individuals to the state itself. 

There should be a fight against unrecorded economy in the political prospect determined by 

the government. Careful consideration must be taken in to account to determine policies to 

provide maximum efficiency within society's social, political structure and economic status. 

In this study, the concept of the informal economy and the causes of unregistered 

economy, its aspects are taken into focus. Furthermore, the estimates and impact on the size 

of the unrecorded economy are discussed. Finally, the policy to fights against the unrecorded 

economy and focusing on what has been done already accordingly in Turkey, the 2000-2001 

Crisis and the 2008 Global Crisis are mentioned to emphasis the effects on the unrecorded 

economy. 

Key Words: Informal Economy, Effects, Government Policies, 2000-2001 and 2008 Crisis 
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1 

 

GĠRĠġ 

Kayıt dıĢı ekonomi, günümüz ekonomilerinin geliĢmiĢlik düzeyi ne olursa olsun, 

yaĢadığı önemli sorunlardan birisidir. Kayıt dıĢı ekonomiyi, yapılan ekonomik faaliyetlerin 

kayıt altına alınmayarak, gizlenmesi Ģeklinde tanımlayabiliriz. Yapılan faaliyetlerin, kayıt 

altına alınmak istenmemesinin, baĢta mali sebepler olmak üzere birçok sebebi vardır. Kayıt 

dıĢı ekonominin sonuçları ve etkileri ise, sadece ülke ekonomilerini değil, toplumsal yapıyı da 

etkilemektedir. Bu nedenle, kayıt dıĢı ekonominin kayıt altına alınması hem geliĢmekte olan, 

hem de geliĢmiĢ ülkeler için bir zorunluluk haline gelmiĢtir.  

Günümüzde ülkeler arasındaki iletiĢimin, geliĢen teknoloji ile artmasıyla ve 

küreselleĢme eğilimleri ile birlikte, dıĢ ticarette rekabet, firmalar açısından maliyet avantajları 

aramaya ve ucuz emek gücüne yönelmelerine sebep olmaktadır. Bunu karĢılayabilecekleri en 

uygun ortam ise, kayıt dıĢı ekonomidir. Çünkü kayıt dıĢına yönelen firmalar, birçok 

maliyetten kurtulacak ve diğer firmalara karĢı rekabet üstünlüğü elde etmiĢ olacaklardır. 

Ayrıca, nüfusun hızla artmasına karĢılık, yatırımların aynı hızla artırılamaması, iĢsizliğin 

artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle iĢsiz kalmak istemeyen kiĢiler, kayıt dıĢı 

faaliyetlerde, herhangi bir güvence olmadan çalıĢmaya razı olmaktadır. Bu durum da, kayıt 

dıĢı sektörün ihtiyacı olan iĢgücünü karĢılamaktadır. 

Ayrıca ülke ekonomilerinde kayıt dıĢı ekonomi, vergi gelirlerinden elde edilebilecek 

finansman kaynaklarının azalmasına yol açmaktadır. Kamu gelirlerinde yaĢanan bu azalmaya 

karĢılık, kamu harcamalarında bir azalma söz konusu olmadığı için, kamu açıkları 

artmaktadır. Artan kamu açıkları ise, vergilemenin dengesiz ve adaletsiz olmasına ve 

dolayısıyla birçok ekonomik ve sosyal soruna sebep olmaktadır.  

Kayıt dıĢı ekonomiyi genel olarak, yapılan faaliyetin yasal olup olmamasına bağlı 

olarak, ikili bir Ģekilde ayırmak mümkündür. Bu ikili ayrım, mükelleflerin sadece vergi ve 

benzeri yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla kayıt dıĢında kalmaları, yani beyan dıĢı 

ekonomi ile yapılan iĢin kendisinin yasalara aykırı olması nedeniyle, kayıt dıĢı kalan suç 

ekonomisi Ģeklindedir. Beyan dıĢı ekonomide, yapılan düzenlemelerle kayıt dıĢılığı önlemek 

mümkün iken, suç ekonomisinde önemli olan, suç teĢkil eden faaliyetin gerçekleĢmesini 
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engelleyecek uygulamalar yapılmasıdır. Çünkü suç ekonomisi kapsamındaki yasadıĢı 

faaliyetler, ekonomik yapıdan ziyade, sosyal ve siyasal yapıyı da olumsuz etkilemektedir. 

Yapılan çalıĢmalarda, kayıt dıĢı ekonominin nedenleri ve kayıt dıĢı ekonomiyi 

geliĢtiren sebepler üzerinde bir uzlaĢmaya varılamamıĢtır. Kayıt dıĢı ekonominin boyutları 

hakkında ise farklı tahminler ortaya konulmuĢtur. Tahminlerin farklı olmasının sebebi, kayıt 

dıĢı faaliyetlerin belgeye dayanmamasıdır. Bu farklı tahminlere tam olarak güvenilmese de, 

kayıt dıĢı ekonominin boyutu hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır. Böylece, kayıt 

dıĢı ekonomi ile mücadelede yardımcı olmaktadır. Ayrıca yapılan tahminlere baktığımızda, 

kriz dönemlerinde kayıt dıĢı ekonominin arttığı görülmektedir. Özellikle 2000‟li yıllarda 

yaĢanan, 2000-2001 Türkiye Krizi ile 2008 Küresel Krizi‟nden sonra, kayıt dıĢı ekonomide 

artıĢ yaĢanmıĢtır. Bu nedenle kriz dönemlerinde, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadeleye daha fazla 

özen gösterilmelidir.  

Bir ülkenin, sahip olduğu ekonomik sistem ve sosyal özellikleri, kayıt dıĢı ekonominin 

oluĢmasına ve geliĢmesine zemin hazırlayabilmektedir. Çoğunlukla ekonomik 

düzenlemelerin, sınırlamaların ve bürokrasinin daha yoğun olduğu az geliĢmiĢ ülkelerde, 

kayıt dıĢı ekonomik faaliyetler artmaktadır. Ayrıca, mali sistem ve vergi mevzuatının 

karmaĢık olması, vergi oranlarının ve diğer kesintilerin çok yüksek olması, gelirlerinin 

çoğunu devlete vermek istemeyen mükelleflerin, kayıt dıĢına yönelmelerine sebep olmaktadır. 

Genel olarak vergi oranlarının yüksekliği, kayıt dıĢı ekonominin baĢlıca nedeni olarak 

görülürken, kayıt dıĢı ekonominin geniĢ kapsamlı ve karmaĢık bir olgu olması nedeniyle, 

vergi oranlarında yapılacak indirimler, kayıt dıĢı ekonominin ortadan kalkmasını 

sağlayamamaktadır. Bu nedenle, öncelikle yapılacak tahminlerle, kayıt dıĢı ekonominin 

boyutu bulunmaya çalıĢılmalı ve kayıt dıĢı faaliyetlere sebep olan faktörler belirlenerek 

ortadan kaldırılmalıdır.  

Bu çalıĢmada, kayıt dıĢı ekonominin özellikleri ve nedenleri ele alınarak, Türkiye‟de 

ve dünyadaki boyutları incelenmiĢtir. Kayıt dıĢı ekonomi ile mücadeledeki politikalara da 

değinilmektedir. Ayrıca, kriz dönemlerinde kayıt dıĢı ekonominin boyutunda meydana gelen 

değiĢimler de, 2000-2001 ve 2008 krizleri ele alınarak değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma, üç 

bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, kayıt dıĢı ekonomi kavramı ele alınmıĢ ve 

özellikleri ile nedenlerine değinilmiĢtir. Yani, kayıt dıĢı ekonomi kavramı, genel çerçevesiyle 
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anlatılmaktadır. Ġkinci bölümde, kayıt dıĢı ekonomiyi tahmin yöntemleri ve yapılan 

tahminlerle kayıt dıĢı ekonominin boyutlarından bahsedilmiĢ, kayıt dıĢı ekonominin olumlu 

ve olumsuz etkileri ele alınmıĢtır. Üçüncü bölümde yani son bölümde ise, ülke ekonomilerini 

bu kadar etkileyen, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele için yapılabilecek politikalar ve bu 

zamana kadar yapılmıĢ uygulamalar üzerinde durulmaktadır. Son olarak da, 2000-2001 

Türkiye Krizi ve 2008 Küresel Krizi ele alınarak, kriz dönemlerinde kayıt dıĢı ekonominin 

durumu değerlendirilmeye çalıĢılmaktadır.   
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1. BÖLÜM 

1. KAYIT DIġI EKONOMĠ VE KAYIT DIġILIĞIN NEDENLERĠ  

Kayıt dıĢı ekonomi, ekonomik faaliyetlerin fiilen gerçekleĢmiĢ olmasına rağmen, 

faaliyetlerle ilgili kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilmektedir. Diğer bir ifade ile kamu 

idarelerinin denetimi dıĢında kalan, her türlü ekonomik iĢlem ve faaliyetleri kapsamaktadır. 

Denetim yapılamayan bu ekonomik faaliyetler, baĢta ülke ekonomileri olmak üzere, birçok 

alanı olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkelerin bu olumsuz etkilerden kurtulabilmesi için, 

kayıt dıĢı ekonominin önlenmesi, hatta ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kayıt dıĢı 

ekonomik faaliyetlerin ortadan kaldırılabilmesi için ise, kayıt dıĢı ekonomi kavramının tam 

olarak anlaĢılması ve nedenlerinin ortaya konması gerekmektedir. Böylece, kayıt dıĢı 

ekonomiyi ortadan kaldırmak için alınacak önlemlerde baĢarı sağlanacak, hatta kayıt dıĢılığa 

sebep olan faktörler ortadan kaldırılarak oluĢması engellenecektir.     

1.1. KAYIT DIġI EKONOMĠNĠN TANIMI, UNSURLARI VE ÖZELLĠKLERĠ 

Kayıt dıĢı ekonominin, ülkeler üzerinde geniĢ bir etkiye sahip olması nedeniyle, 

yapılan tanımlarda da çeĢitlilik görülmektedir. Yapılan tanımlamaların, bu kadar çeĢitli 

olmasında, kayıt dıĢı ekonominin farklı boyutlarının ele alınması etkili olmuĢtur. Ayrıca, kayıt 

dıĢı ekonominin unsurlarının ve özelliklerinin belirlenmesiyle, kayıt dıĢı ekonomi olgusunun 

daha iyi anlaĢılması sağlanmaktadır.  

1.1.1. Kayıt DıĢı Ekonominin Tanımı 

Kayıt dıĢı ekonomi, gayri safi milli gelir hesaplarını elde etmede kullanılan, bilinen 

istatistik yöntemlerine göre tahmin edilemeyen, gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümüdür 

(Derdiyok, 1993:54). Daha geniĢ bir tanım ile kayıt dıĢı ekonomi, ya hiç belgeye 

bağlanmayarak, ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleĢtirilen ekonomik olayın 

(alım-satım), devletten ve iĢletme ile ilgili öteki kiĢilerden (ortaklardan, alacaklılardan, 

kazanca katılan iĢçilerden vb.) tamamen, ya da kısmen gizlenerek, kayıtlı (resmi) ekonominin 

dıĢına taĢmasıdır (Altuğ, 1999:257).  

Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 2008-2010 yıllarını kapsayan „Kayıt DıĢı 

Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı‟nda ise; “Kayıt dıĢı ekonomi, devletten 
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gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak 

tanımlanabilir” denilmektedir (GĠB, 2008:3). 

Türkiye‟de, kayıt dıĢı ekonomi üzerine önemli çalıĢmaları bulunan Prof. Dr. Osman 

Altuğ, kayıt dıĢı ekonominin tanımını; „Vergisel anlamda kayıt dıĢı ekonomi, vergi kaçırma 

veya vergiden kaçınma güdüsü ile vergi idaresinin bilgi alanı dıĢında bırakılmıĢ faaliyetler 

bütünüdür‟ Ģeklinde yapmıĢtır (Altuğ, 1999:48).  

Kayıt dıĢı ekonomi, çok değiĢik alanlar üzerinde etki doğuran, geniĢ kapsamlı bir olgu 

olduğu için değiĢik alanlardaki araĢtırmacıların ilgisini çekmiĢtir (Sugözü, 2010:5). Nitekim, 

kayıt dıĢı ekonomi ile sadece iktisatçılar ve maliyeciler değil antropologlar, sosyologlar, 

siyasetçiler, hukukçular, istatistikçiler de ilgilenmiĢlerdir. DeğiĢik alanlardaki araĢtırmacıların 

ilgilendikleri ve ön plana çıkarmak istedikleri taraflar, birbirinden farklı olmuĢtur. Örneğin, 

maliyeciler kayıt dıĢı ekonominin doğurduğu vergi kaybını, istatistikçi ve iktisatçılar kayıt 

dıĢı ekonominin boyutu ve ekonomik göstergeler üzerindeki etkisini, iĢ hukukçuları kayıt dıĢı 

istihdam ve çalıĢanların güvenliğini, para ve finans piyasalarında bulunanlar para piyasalarını 

etkileyen ve kontrol edilemeyen kayıt dıĢı para miktarını, güvenlik ile uğraĢanlar yasa dıĢı 

ekonomik faaliyetleri, sosyologlar ve hukukçular kiĢiler arası iliĢkiler ve kiĢilerin devletle 

iliĢkileri ile hukuk devleti, demokrasi ve toplumun bilincini ön plana çıkartmıĢlardır 

(Aydemir, 1995:21). Bu kadar geniĢ kapsamlı bir olgu olması nedeniyle, yapılan tanımlamalar 

da araĢtırmacılara göre değiĢmektedir. Ancak yine de ortak bir tanım bulmak için, birçok 

çalıĢma yapılmıĢtır. 

Kayıt dıĢı ekonomiye iliĢkin ilk uluslararası konferans, 1983‟te Almanya‟nın Bielefeld 

eyaletinde yapılmıĢtır. Tanımsal sorunlar hakkında genel ilkelere varmak, konferansın temel 

amaçlarından biri olmasına rağmen, katılımcılar bir karara varamamıĢlar ve çok farklı 

tanımlamalar kullanılmıĢtır (ÇetintaĢ ve Vergil, 2003:16). 

OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development), 

Eurostat(European Community Statistical Office), ILO(International Labour Organization) 

gibi uluslararası kuruluĢlar tarafından yapılan tanım çalıĢmaları da bulunmaktadır. Eurostat 

tarafından benimsenen tanım ve kavramlar, 1980‟lerin ilk yarısında Eurostat Ulusal Hesaplar 

ÇalıĢma Grubunun yaptığı çalıĢmaların sonucu oluĢturulmuĢtur. Eurostat, yasal beyan 

edilmemiĢ üretken faaliyetleri, kara ekonomi olarak tanımlamıĢtır. UNECE(United Nations 
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Economic Commission for Europe), OECD tarafından geliĢtirilen saklı ekonomi tanımı ise, 

giriĢimlerin kasten gizledikleri yasal üretimlerini, ev hizmetlerinde ücretle çalıĢan kiĢilerin 

beyan edilmeyen hizmetlerini ve yasadıĢı üretim faaliyetlerini içermektedir (Altuğ, 1999:48).  

Altuğ‟un tanımında olduğu gibi tanımlamaların çoğunda, „vergilendirilmemiĢ olma‟ 

özelliğine ağırlık verilmektedir. Vergi ödeme sorumluluğundan kurtulmanın, kayıt dıĢı 

ekonominin en önemli nedeni olması ve vergi kaybının da kayıt dıĢı ekonominin en önemli 

sonuçlarından biri olması, vergi olgusunun onun tanımında da sürekli vurgulanmasına neden 

olmaktadır (Sugözü, 2010:8). Ancak, kayıt dıĢı ekonomik faaliyetler vergi kaçakçılığı, 

faturasız alıĢveriĢ, haksız muafiyet ya da sübvansiyonlardan faydalanma, sigortasız çalıĢma, 

ikinci bir iĢte çalıĢma, kaçakçılık, uyuĢturucu ticareti gibi yasaya aykırı faaliyetler olabileceği 

gibi; komĢuya yardım, ev iĢlerinin yapılması gibi masum faaliyetleri de kapsayabilir 

(Özsoylu, 1996:10).  

Kayıt dıĢı ekonominin, çok boyutlu, değiĢik faaliyetleri kapsayan oldukça karmaĢık bir 

olgu olması nedeniyle, kavramın tanımı kadar adlandırılmasında da değiĢik görüĢler ortaya 

çıkmıĢtır. Örneğin; kara ekonomi, nakit ekonomisi, yeraltı ekonomisi, gayri resmi ekonomi, 

gizli ekonomi, saklı ekonomi, beyan dıĢı ekonomi, yasadıĢı ekonomi gibi kavramlar da 

kullanılmaktadır (GĠB, 2008:3). Kullanılan kavramlar, kayıt dıĢı ekonominin ele alındığı 

yönüne göre değiĢmekte ancak yeterli olamamaktadır. Örneğin, beyan dıĢı ekonomi sadece 

beyan edilmeyen gelirleri kayıt dıĢı olarak ele almaktadır. Bu nedenle, en genel kavram olan 

kayıt dıĢı ekonomi kavramı daha çok kullanılmaktadır. 

Kayıt dıĢı ekonominin meydana getirdiği sonuçlar, ülkeleri önemli ölçüde etkilediği 

için kayıt dıĢı ekonominin ne olduğunun, neleri kapsadığının iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Bunun için, yapılan tanımlamalara da özen gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü yapılan 

tanımlamalar, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede yardımcı olacaktır. Tüm ülkeler için, kayıt 

dıĢı ekonomi çözüme kavuĢturulması gereken bir durumdur. Türkiye‟de de, 1980‟li yılların 

sonlarından itibaren kayıt dıĢı ekonomi, boyutları hesaplanıp tartıĢılmaya baĢlanan bir ifade 

türü olmuĢtur (Us, 2004:3). 

1.1.2. Kayıt DıĢı Ekonominin Unsurları 

Kayıt dıĢı ekonomiyi araĢtıran yazarların yaklaĢımlarına bağlı olarak, ele aldıkları 

kayıt dıĢı ekonomi unsurları da değiĢkenlik göstermektedir. Ancak, bunlardan en çok 
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kullanılan ve en genel çerçevede olanı, gelir elde edenler açısından yapılan sınıflandırmadır. 

Kayıt dıĢı ekonomi kapsamı içerisinde yer alan ve birbirinden farklılık gösteren unsurlar, gelir 

elde edenler açısından üç grupta toplanabilir. Bunlar (Aydemir, 1995:76); 

 Yarı Kayıtlı Ekonomi (Beyan DıĢı Ekonomi), 

 Kayıtlara Hiç Girmeyen Ekonomi (Enformel Ekonomi), 

 Yeraltı Ekonomisi (YasadıĢı Faaliyetler)‟ dir. 

Yukarıda sayılan üç unsurun ortak özelliği; gelir elde edenlerin, elde ettikleri gerçek 

gelirlerinin, bir kısmını veya tamamını kayda geçirmiyor ve bu gelirler üzerinden de ödemesi 

gerekenden daha az vergi ödüyor veya hiç vergi ödemiyor olmalarıdır (Sarılı, 2002:33). 

1.1.2.1. Yarı Kayıtlı Ekonomi 

Yarı kayıtlı ekonomi, vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kiĢilerin, yasalarca 

yapılmasında sakınca bulunmayan faaliyetler sonucunda elde ettikleri gelirlerin bir kısmını 

veya tamamını, ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarına bildirmemesidir (Tunç, 2007:6). 

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

faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını bazı nedenlerle kayıt dıĢında tutmaktadır (Sugözü, 

2010:15). Bazı sektörlerde ise, yürütülen faaliyetler yapıları gereği tespit edilmesi ve 

denetlenmesi çok güç olduğu için daha kolay kayıt dıĢında kalabilmektedir (Sarılı, 2002:34). 

Ekonomik hayatı gözlemleyen herkesin, üzerinde fikir birliği ettiği ve gelirlerinin 

önemli bir kısmını kayıtlara geçirmediği ve yeterince vergi ödemedikleri genel kabul gören iĢ 

kolları aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Aydemir, 1994:17-18).  

 Kendisini hayat standardı üzerinden ödenen vergiye endekslemiĢ olan serbest 

meslek erbabı ( doktorlar, avukatlar ve muhasebeciler), 

 Kereste ve mobilya ticareti yapanlar, 

 Oto galerileri, 

 Kuyumcular ve döviz büroları, 

 Otel, lokanta ve eğlence yerleri iĢletenler, 

 Tarımsal ürünleri alıp satanlar. 
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Ancak, burada her sektörde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çalıĢan ve 

vergisini kurallara göre ödeyen mükelleflerin olduğu unutulmamalıdır.  

Yarı kayıtlı ekonomide, vergi kanunlarına göre beyan edilmesi gereken ancak beyan 

edilmeyen ya da eksik beyan edilen gelirler dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, vergi 

kanunlarına göre beyan edilmesi gereken fakat beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen 

servet unsuru, bu kapsama alınmamaktadır.  

Kaçak inĢa edilmiĢ olan binada, daire sahibi olanların dairelerini kiraya vermeleri 

durumunda, elde ettikleri kira gelirlerinin beyan edilmemesi durumu, beyan dıĢı ekonomi 

kapsamında ve bu bağlamda kayıt dıĢı ekonomide yer alır (Yılmaz, 2006:30-31). Ancak, bu 

daire sahiplerinin, sahip oldukları daireler için, bir tür servet vergisi olan emlak vergisini 

ödememek için beyanname vermemeleri veya eksik beyanda bulunmaları, vergi kaybına 

sebep olur ve vergi yasalarına ters düĢmektedir. Ancak, beyan dıĢı ekonomi ve kayıt dıĢı 

ekonomi kapsamına alınmamaktadır. Çünkü beyan dıĢı servet unsurudur. 

Yarı kayıtlı ekonominin, bazı istisnaları mevcuttur. Vergi yasalarınca, vergi istisnası 

ve muafiyeti kapsamına alındığı için beyan edilmesi gerekmeyen ve bu sebeple beyan 

edilmeyen gelirler, yarı kayıtlı ekonomi kavramının kapsamına girmemektedir (Önder, 

2012:10). 

Türkiye‟ de, bazı vergi mükelleflerinin elde ettikleri gelirlerin tespit edilmesinde 

güçlük çekilmesi nedeniyle bu gelirler, vergi kanunlarıyla muafiyet kapsamına alınarak vergi 

dıĢında bırakılabilmekte veya ödenecek vergi devlet tarafından götürü usul ile 

belirlenebilmekte idi. Diğer bir ifadeyle, bu mükelleflerin faaliyetleri sonucu elde ettikleri 

kazançların, yasal olarak kayıt dıĢında kalmasına izin verilmekte idi. 01.01.1999 tarihine 

kadar, götürü usule tabi mükelleflerin gerçek gelirleri, yasal olarak kayıt dıĢında kalmakta idi. 

Çünkü bu usule tabi olan mükelleflerin, gelir ve giderlerinin belgelendirilmesi söz konusu 

değildi. 22.07.1998 tarihli 23417 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan 4369 sayılı 

kanunla, götürü usul yerini basit usule bırakmıĢtır. Basit usule tabi olanlar, faaliyetlerine 

iliĢkin mal alıĢ ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri vermek, istemek ve almak 

zorunda oldukları için belge düzeninin yerleĢmesine yardımcı olmaktadırlar (Sarıkaya, 

2007:8).  
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Ayrıca beyan dıĢı olarak faaliyet gösteren firmalar, kendileri vergi kaybına neden 

oldukları gibi, ekonomik iliĢki içerisinde bulundukları kayıtlı sektörlerden belge almayarak, 

belge düzenine zarar vermekte ve bunun sonucunda ise, iĢ iliĢkisi içerisinde bulundukları 

kesimleri de kayıt dıĢına sevk etmektedir (ġengül, 1997:15). Bu durum da hem ekonominin 

yapısını bozmakta, hem de kayıt dıĢı faaliyetleri cazip hale getirerek kayıt dıĢı ekonominin 

büyümesine neden olmaktadır. Bu nedenle, yapılan faaliyetleri kayıt altına almayı sağlayacak 

uygumalar yapmaya özen gösterilmeli, kayıtlı sektör teĢvik edilmelidir. 

1.1.2.2. Kayıtlara Hiç Girmeyen Ekonomi 

Yarı kayıtlı ekonomide, yapılan ekonomik faaliyetlerin bir bölümü kayıt altındadır. 

Ancak kayıtlara hiç girmeyen ekonomide, faaliyetler tamamen kayıt dıĢıdır. Burada ekonomik 

faaliyetin kendisi yasadıĢı olmamasına rağmen, sonucunda vergi ödenmemesi nedeniyle 

yasadıĢı olmaktadır (Sugözü, 2010:17). Yani kayıtlara hiç girmeyen ekonomi, yasalarda 

konulmuĢ resmi kurallarca tanımlanmamıĢ veya belirlenmiĢ olan kuralların dıĢında kalan 

ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır. 

Vergi idaresinde mükellef olarak kayıtlı olmayanların, gerçekleĢtirmiĢ oldukları 

faaliyetlerden elde ettikleri gelirler, vergilendirilmediği için kayıt dıĢı olarak 

nitelendirilmektedir (Karatay, 2009:13). Bu faaliyetler, sosyal yaĢantımızda sıkça 

karĢılaĢtığımız faaliyetlerdir. Örneğin; iĢportacılar, seyyar hamallar, belli bir iĢyeri olmadan 

küçük çapta imalat ve ticaret yapanlar bu faaliyet kapsamındadır. 

Kayıtlara hiç girmeyen ekonomi yani enformel sektör, daha çok küçük ölçekli, iĢgücü 

iliĢkilerinin resmiyetten çok akrabalık veya kiĢisel iliĢkilere dayandığı üretim birimlerini 

kapsamaktadır. Bu sektörün temel amacı, ilgili kiĢiye gelir yaratmaktır. Bu nedenle, iĢçiler ile 

ilgili kanuni yükümlülükleri, en aza indirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak amacını 

taĢımaktadır. 

Enformel sektör ücretlileri, formel sektör ücretlilerine göre, daha düĢük gelir elde 

ederken, enformel sektör müteĢebbisleri genellikle daha yüksek kazanç elde etmektedirler 

(Özsoylu, 1996:93). Çünkü ödemeleri gereken vergi, sosyal güvenlik kesintisi gibi maliyetleri 

ya en düĢük düzeyde ödemekte, ya da hiç ödememektedir. Bu durum iĢverenler için cazip olsa 

da, çalıĢanlar birçok açıdan mağdur olmaktadır. DüĢük ücret almaları bir yana, sosyal 

güvenceleri, kanuni hakları olmadan çalıĢmak zorunda kalmaktadırlar.  
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Bu kiĢilerin faaliyetlerinin, tespit edilmesinin güçlüğü ve küçük çaplı olması marjinal 

sektör olarak nitelendirilmesine neden olmakta ve bu kiĢilerin yapmıĢ oldukları faaliyetlerin 

toplamı, gerçekte kayıt dıĢı ekonominin önemli bir boyutunu oluĢturmaktadır (Sarılı, 

2002:35).  

1.1.2.3. Yeraltı Ekonomisi 

Kayıt dıĢı ekonominin unsurlarından yeraltı ekonomisi, diğer unsurlara göre farklılık 

göstermektedir. Yarı kayıtlı ekonomi ve kayıtlara hiç girmeyen ekonomide, yapılan faaliyetler 

yasaldır, ancak yapılan faaliyetler sonucunda bazı yükümlülükler yerine getirilmemektedir. 

Bunun sebebi de, çoğunlukla vergiden kaçınmaktır. Bu faaliyetlerin tespit edilmesi 

durumunda, ilgililer sadece vergi cezaları ile cezalandırılmaktadır. Ancak yeraltı 

ekonomisinde, yapılan faaliyet yasaktır ve suç özelliği taĢımaktadır. Bu faaliyeti yapanlar, 

vergi cezalarına ek olarak o konuyla ilgili kanunlardaki hapis ve para cezaları ile 

cezalandırılmaktadır. 

Yeraltı ekonomisi, daha çok kamu düzenini ilgilendiren ve devletin güvenlik 

güçlerinin uğraĢ alanı içinde olan faaliyetlerdir. Bu faaliyetleri silah, uyuĢturucu, kıymetli 

maden ve tarihi eser kaçakçılığı, kalpazanlık, sahte pasaport, vize ticareti, gayri yasal iĢ takibi, 

çek-senet tahsilatı, tefecilik olarak saymak ve bu sayılanları artırmak mümkündür (Aydemir, 

1995:14). Bu kesim sayılanlardan ibaret değildir, bunların sayısı ve çeĢitleri zaman içinde ve 

ülkeden ülkeye değiĢmektedir (Erimez, 1997:4). Bu faaliyetler, iktisadi bir değere sahip 

olmasına rağmen, yasalara ve ahlaki normlara aykırılık teĢkil etmektedir (Kırkulak, 

1999:154). Yeraltı ekonomisi kapsamında yer alan bu tür yasak faaliyetlerin, kayda alınmasını 

sağlamak değil, gerçekleĢtirilmemesini sağlamak esastır. 

1993 Ulusal Hesaplar Sistemi yayınlanıncaya kadar, yasadıĢı faaliyetler milli gelir 

hesapları dıĢında tutulmuĢ, bu nedenle yasadıĢı faaliyetlerden elde edilen gelirler 

hesaplanmamıĢtır. Kayıtlı gelir, piyasada oluĢan yasal kayıtlı gelir ve piyasa dıĢında oluĢan 

yasal kayıtlı gelir (kısmen) toplamı olarak alınmıĢtır. 1993 Ulusal Hesaplar Sistemi ile 

birlikte, yasadıĢı faaliyetler de üretim sınırına dahil edilmiĢ ve milli gelir hesaplamalarına 

katılması gerektiği belirtilmiĢtir. 1993 Ulusal Hesaplar Sistemi‟nde, yasadıĢı faaliyetlerin 

üretim sınırları içine alınması önerilmiĢ ve sadece alıcı ile satıcının karĢılıklı rızasını içeren 

iĢlemlerin kapsanması gerekliliği ortaya konmuĢtur. Bu durumda yasadıĢı üretim, alıcı ile 
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satıcı arasında karĢılıklı rızanın olmadığı, kiĢiler tarafından yasal olarak üretilen malların 

çalınmasını yani hırsızlık vb. iĢlemleri kapsamamaktadır. YasadıĢı faaliyetler, 1993 Ulusal 

Hesaplar Sistemi‟nde (DPT, 2001:19); 

 SatıĢı, dağıtımı veya sahip olunması kanunen yasaklanmıĢ mal ve hizmetlerin 

üretimi, 

 Yetkili olmayan üreticiler tarafından üretildiği anda yasadıĢı hale gelen bütün 

üretken faaliyetler, olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır.  

Ancak burada, yasaların suç saydığı her türlü faaliyetin, kayıt dıĢı ekonomi içinde yer 

almadığına dikkat edilmelidir. RüĢvet, hırsızlık, kumar oynamak suretiyle elde edilen gelirler, 

bu kazançları elde edenler açısından bakılınca gelir olmakla beraber, ekonomiyi geniĢleten 

özellik taĢımazlar. Sadece daha önce meydana gelmiĢ olan gelirin el değiĢtirmesine sebep 

olan suçlardır. Bu sebeple, bu tür faaliyetler sonucu elde edilen gelirler kayıt dıĢı ekonomiye 

dâhil edilmemelidir (Bulut, 2007:16). 

1.1.3. Kayıt DıĢı Ekonominin Özellikleri 

Kayıt dıĢı ekonomi kapsamında değerlendirilen ekonomik faaliyetler, genel ekonomi 

içerisinde piyasa kurallarına göre yürütülen ekonomik faaliyetlerden farklı özellikler arz 

etmektedir (Karatay, 2009:22). Kayıt dıĢı ekonomi kavramının, tam olarak kavranabilmesi ve 

kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede baĢarı elde edilebilmesi için temel özelliklerinin bilinmesi 

gerekmektedir. 

1.1.3.1. Yasalara Aykırılık 

Yasal olmayan her türlü faaliyet ve yasalara uygun olduğu halde beyan edilmemiĢ 

veya ölçülemeyen faaliyetler, kayıt dıĢı ekonomi kapsamındadır. Yasal olmayan faaliyetler, 

konusu suç olan ve yasalarla cezalandırılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerden elde edilen 

ekonomik değerler de, suç ekonomisini oluĢturmaktadır. Suç ekonomisinde, faaliyetin kendisi 

yasa dıĢı olduğu için elde edilen gelir de kayıt dıĢı tutulmaktadır. Ancak burada belirtmek 

gerekir ki, faaliyetlerin yasal olup olmaması, faaliyetin yapıldığı ülke kanunlarına göre 

belirlenmektedir. Yani bir ülkede yasal olarak yapılan faaliyetler, baĢka bir ülkede yasa dıĢı 

olarak kabul edilmiĢ olabilir. Örneğin, Türkiye‟de kumarhane iĢletmeciliği yasak iken, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde yasaldır.  
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1.1.3.2. Ġstatistiksel Olarak Ölçülememe 

Ülke ekonomilerinde bazı faaliyetler, gizlendiği için milli muhasebe kayıtlarında 

görülmez ve yapılan istatistiklere dahil edilmez. Yapılan bu faaliyetlerin ölçülememesi, 

gizlenmekten kaynaklanabileceği gibi, kayıt altına alınması zor olan faaliyetlerden dolayı da 

olabilmektedir.  

Eğer bir faaliyet, milli gelir hesaplamalarına yansıtılmak üzere tam ve doğru olarak 

ölçülemiyor ise, yasal olup olmadığına bakılmaksızın kayıt dıĢı ekonomi içine dahil 

edilecektir. Geçimlik tarımsal üretim, ev iĢleri, çocuk bakıcılığı ve komĢuya yardım gibi 

faaliyetler, istatistiksel olarak ölçülemeyen kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlere örnek olarak 

gösterilebilir (Karatay, 2009:25). 

Kayıt dıĢı ekonomiyi analiz eden kimi uzmanlar; ekonomide görülen iktisadi 

bunalımların, aslında geniĢ oranda üretimin ve istihdamın kayda geçmemesinden kaynaklanan 

bir yanılgıdan ibaret olduğunu iddia etmektedir. Bunlar kayıt dıĢı faaliyetleri de içermek 

suretiyle, ekonominin gerçek durumunun düĢünülenden daha sağlıklı ve çok daha geniĢ 

olduğunu ve hatta kayıt dıĢı ekonominin önünün açılması gerektiğini, kayıt dıĢılığın 

ekonominin lokomotifi olduğunu iddia etmektedir (Altuğ, 1999:11). 

1.1.3.3. Gelir Veya Fayda Elde Etme 

Ekonomik kavramdan bahsetmemiz için, gerçekleĢtirilen faaliyetten bir gelir ya da 

fayda elde edilmesi gerekmektedir. KomĢuya yardım, evde çocuk bakımı, temizlik ve bahçe 

iĢleri yapılması gibi faaliyetler karĢılığında gelir elde edilmemekle beraber, fayda 

sağlanmaktadır. Ancak ev hanımının çalıĢmaya baĢlamasıyla, evde bakıcı istihdam 

edildiğinde veya çocuk kreĢe verildiğinde, ailenin ev giderleri artmaktadır. Böylece faaliyet, 

piyasa kavramı çerçevesinde parasal bir hüviyet kazanmaktadır (Yetim, 1999:10). Ev 

hanımının çocuğa bakma faaliyeti, hane halkı tarafından üretilen, vergilendirme amacı ve 

fiyatlama olmayan yasal bir kayıt dıĢı ekonomi örneğini oluĢturmaktadır (Demir, 2007:18). 

1.1.3.4. Ekonomik Faaliyetlerin Düzensiz Olması 

Kayıt dıĢı ekonominin nizamsız yani düzensiz ve kurallara uymaz oluĢunun en temel 

göstergesi, faaliyetlerin devletten gizleniyor olmasıdır. Bu gizlemenin sebepleri arasında, 

asgari ücret sınırları altında iĢçi çalıĢtırabilmek, iĢ güvenliği, iĢçi sağlığı, iĢçi çalıĢtırmada yaĢ 



13 

 

sınırı, tüketici hakları ve standartlara uygun, kaliteli üretim gibi iĢverene mali anlamda ciddi 

külfetler getiren iĢlemlerden kurtulma arzusu yatmaktadır (Özer, 1998:7). 

Kamu yönetiminden gizlenen kayıt dıĢı ekonomik faaliyet iĢtirakçileri (iĢveren, iĢçi, 

mal ve hizmet alıcı-satıcısı), kamunun zorunlu tuttuğu yüklerden kurtulmaktadır. Bu açıdan 

kayıt dıĢı çalıĢan iĢçiler, azami çalıĢma süreleri, iĢ ve iĢçi sağlığı standartları, sağlık sigortası, 

emeklilik gibi kayıtlı sektör çalıĢanlarının sahip olduğu haklardan mahrum kalmaktadır. 

Çünkü bu hakları kayıtlı sektör çalıĢanlarına, kamu yönetimi ve/veya sendikalar 

sağlamaktadır. Kayıt dıĢı olan iĢveren ve tüketiciler ise, ruhsat alma, çevre koruma gibi birçok 

zorunluluktan kurtulmaktadır. 

1.1.3.5. VergilendirilmemiĢ Olma 

Kayıt dıĢı ekonomi kavramı, ekonomi içerisinde kayıt altına alınamayan kısmı ifade 

etmektedir ve kayıt altına alınamayan faaliyetler sonucu elde edilen gelirler de 

vergilendirilememektedir. Yapılan kayıt dıĢı faaliyetler, hem yasalarla yasaklanmıĢ 

faaliyetleri, hem de yasalarla yasaklanmadığı halde bilinçli olarak kayıtlara geçirilmeyen, 

belgelendirilmeyen faaliyetleri kapsamaktadır. Her iki durumda da vergileme 

yapılamamaktadır.  

Kayıt dıĢı sektörün vergilendirilememesi hem ekonominin yapısına zarar vermekte, 

hem de kamu gelirlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Vergilendirilemeyen kayıt dıĢı sektör, 

vergisini ödeyen kayıtlı sektöre göre daha az maliyetle üretim yapmaktadır. Bu durum, kayıt 

dıĢı sektörü cazip hale getirmektedir.  

1.1.3.6. Ahlaki Normlara Aykırı Olma 

Toplumun hızla değiĢtiği dönemlerde, ahlak kuralları da değiĢmektedir. Ancak önemli 

olan, bu değiĢimin olumlu yönde gerçekleĢmesini sağlamaktır. Bir toplumda, devlete olan 

saygınlığın, güvenin artması, kaynakların etkin ve kamu yararına harcandığı düĢüncesi, bu 

değiĢimin olumlu yönde gerçekleĢmesine yardımcı olacaktır.   

Ancak toplumda hızlı bir yapı değiĢimi yaĢanıyor, buna karĢın kaynaklar ve fırsatlar 

eĢit olarak dağıtılmıyor ise, yasadıĢı faaliyetleri önleyeceği düĢünülen ahlaki normlar 

etkinliğini yitirebilmektedir (Karatay, 2009:26). Ahlaki normların etkinliğini yitirmesi 

durumunda ise, yasa dıĢı faaliyetler artacaktır.  
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Bazı ekonomik faaliyetler de yasal olmalarına karĢın, ahlaki normlara uygun 

olmayabilir. Bu tür faaliyetlerden, bireyin kendisini veya organlarını pazarlaması veyahut 

yalan beyanlarla satıcının müĢteriyi kandırması, bu kritere göre kayıt dıĢı ekonomi kapsamı 

içerisinde yer almaktadır (Yetim, 1999:9).  

1.2. KAYIT DIġI EKONOMĠNĠN NEDENLERĠ 

Kayıt dıĢı ekonominin en belirgin niteliği, kayıtlı ekonomi ile birlikte ikinci bir 

sektörün oluĢması ve bu sektörün kayıtlı olmaması nedeniyle ne yükümlülük getirmesi, ne de 

yasal olmaması dolayısıyla bir takım avantajlardan yararlanması söz konusudur (Sugözü, 

2010:11). GeliĢmiĢ ekonomilerde, kayıt dıĢı ekonomi ve nedenleri genellikle vergisel 

faktörler ve iĢgücü piyasasına yönelik düzenlemeler gibi faktörler tarafından belirlenirken; 

geliĢmekte olan ülkelerde, bu faktörlerin yanı sıra ekonomiyi etkileyen nüfus artıĢı ve kentsel 

göç gibi demografik etmenler de dikkate alınmalıdır (GĠB, 2008:12). 

Kayıt dıĢı ekonomi konusunda yapılan araĢtırmalar sonucunda, kayıt dıĢı ekonominin 

ekonomik, mali, idari, hukuki, sosyal, psikolojik, küreselleĢme, teknolojik ve siyasi alanlarda 

olmak üzere birçok nedeni vardır. 

Kayıt dıĢı ekonomiye yol açan bu nedenlerin bilinmesi, ekonomi içindeki payının 

asgariye indirilebilmesi açısından gerekli, etkin ve tutarlı tedbirlerin alınabilmesi açısından da 

büyük önem taĢımaktadır (Önder, 2012:13). 

1.2.1. Ekonomik ve Mali Nedenler  

Nakit ekonomisi, ağır vergi yükü ve vergi yükünün gelir dağılımında ortaya çıkardığı 

adaletsizlikler, iĢgücü maliyetleri baĢta olmak üzere üretim faaliyetleri üzerindeki yüksek 

maliyetler, yüksek enflasyon, ekonominin içinde bulunduğu istikrarsızlık ve krizler, küçük 

iĢletmelerin yaygınlığı ve kurumsallaĢma sorunu, tarım sektörünün büyük paya sahip olması 

ve bu sektörde kayıtlılığın çok düĢük oranlarda olması kayıt dıĢı ekonominin baĢlıca 

ekonomik ve mali nedenlerini oluĢturmaktadır (Sugözü, 2010:24). 

1.2.1.1. Nakit Ekonomisi 

Kayıt dıĢı ekonomik faaliyetler gerçekleĢtirilirken, en çok nakit para kullanıldığı kabul 

edilmektedir. Çünkü yapılan faaliyetlerde nakit para kullanılması, kayıt dıĢı olmanın 
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delillerini ortadan kaldırmaktadır. Kredi kartı gibi ödeme araçlarının kayıt altına alınması, 

nakit paraya göre daha kolaydır. Bu nedenle, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede etkinliği 

artırmaktadır. 

Türkiye‟de, Hesap Uzmanları Kurulu‟nun 2004 yılında yaptığı incelemeler sonucunda, 

tespit ettiği yaklaĢık 9 katrilyon liralık matrah farkının, yaklaĢık 1,1 katrilyon lirası para 

hareketlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkarılmıĢtır ve bu faaliyetler tamamen kayıt dıĢıdır. 

Söz konusu incelemeler göstermektedir ki, ekonomide kayıtlılığı teĢvik edici bir araç olarak 

değerlendirilen kartlı ödeme sistemlerinin yaygınlaĢtırılması, kayıt dıĢı ekonomi ile 

mücadelede önemli adımlardan birisidir (GĠB, 2008:17). 

1.2.1.2. Vergi Yükü 

Mükellefin vergi ödemesinden dolayı ekonomik gücünde meydana gelen azalmayı 

ifade eden vergi yükü kavramı, ödenen vergi ile gelir arasındaki iliĢkiyi göstermektedir 

(Demircan, 2004:22). Vergi dıĢı piyasa ekonomisinin ortaya çıkmasının en önemli 

nedenlerinden birisi, ağır vergi yüküdür. Ağır vergiler, üretici ve tüketicilerin karar ve 

davranıĢları üzerinde etkide bulunarak sonuçta tüketim, tasarruf, yatırım, risk alma ve çalıĢma 

gayretini olumsuz yönde etkiler (Aktan, 2000:10).  

Yapılan çalıĢmalar, kayıt dıĢı ekonomi ile vergi yükünde bir simetrinin olduğunu 

ortaya koymaktadır (Ay vd, 2005:55). Ağır vergi yükü karĢısında kiĢiler ve kurumların kayıt 

dıĢı ekonomiye yöneldikleri oranda, vergi yükündeki azalmalar karĢısında, kayıt dıĢı 

ekonomik faaliyetlerde azalma gözlemlenmiĢtir. Bu da ortaya koymaktadır ki, vergi yükü, 

direkt kayıt dıĢı ekonomiyi etkileyen en önemli faktörlerden birisidir (Sugözü, 2010:24). 

Vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki iliĢkiyi ortaya koyan birçok teorik çalıĢma 

yapılmıĢtır. Bunlar içerisinde en çok bilineni, Arthur Laffer tarafından ortaya konulan 

iliĢkidir. Laffer‟ in yaptığı çalıĢmada; vergi oranlarının belli bir oranın üzerine çıkması 

halinde, vergi gelirlerinin azalacağı belirtilmektedir. Çünkü insanlar, çalıĢmak yerine vergisiz 

para kazanma yollarını aramaktadırlar. Vergi oranları artmaya baĢladığında, esasen ekonomik 

faaliyetlerde azalma olmamakta, sadece kayıtlı ekonominin boyutu küçülmektedir (KıldiĢ, 

2000:4-5). 
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Ayrıca bir ekonomide düĢük gelir grubunun geniĢ olması durumunda, ekonomide 

vergi kapasitesi yetersiz kalır. Vergileme kaynaklarının azlığı ve yetersizliği, vergi idaresinin 

vergiden ekonomik kalkınmada bir finansman kaynağı olarak yararlanmasını sınırlar. Bireyler 

ise zaten sınırlı olan gelir ve servetleri üzerinde daha fazla vergi baskısı ve yükü hissederler 

ve vergiden kaçınmaya yönelebilirler (Kırkulak, 2000:164). Mükelleflerin üzerindeki vergi 

yükünün, vergi indirimleri ile azaltılması, verginin tabana yayılmasını sağlayacak ve daha 

fazla vergi geliri elde edilmesini sağlayacaktır.  

 

ġekil 1. Vergi Ġndirimine Yönelik DüĢünceler 

(Vergi Oranlarında Yapılacak Ġndirimlerin Vergi Ödemeyi TeĢvik Edeceğini DüĢünenlerin 

Oranı) 

 

Kaynak: Vergi Uygulamaları KarĢısında Mükellef Eğilimleri AraĢtırması 2007(GĠB) 

Yukarıdaki Ģekilde de görüldüğü üzere, Türkiye‟de mükelleflerin çoğunluğu vergi 

oranlarında yapılacak indirimlerin vergi ödemeyi teĢvik edeceğine inanmaktadır.  

1.2.1.3. Adaletsiz Gelir Dağılımı 

Vergi yükünün dengeli dağıtılmasının, gelir dağılımında dengenin oluĢmasına sebep 

olması, vergi yükünün dengesiz dağıtılmasının ise gelir dağılımında dengesizliğe sebep 

olması, vergi yükü ile gelir dağılımı arasındaki iliĢkinin yüksek düzeyde olması anlamına 
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gelmektedir. Bu bakımdan vergi yükü, gelir dağılımında adaletin sağlanması açısından önemli 

bir politika aracı olmaktadır. Burada, dolaylı ve dolaysız vergilerden de bahsetmek 

gerekmektedir. Çünkü dolaysız vergiler, direkt gelir veya kar üzerinden ve iyi veya kötü bir 

orana göre alınmaktadır. Dolaylı vergiler ise, kiĢilerin gelirlerine göre değiĢmemektedir. 

Bundan dolayı, dolaysız vergiler, gelir dağılımında denge için daha önemlidir (Sugözü, 

2010:25). 

Vergi sisteminin yüksek gelirli kesimleri kapsam dıĢına alması, kar, faiz ve rant 

gelirlerine çeĢitli ayrıcalıklar sağlayarak, bu tür gelirlerin vergi yükünün azaltılması, vergi 

gelir artıĢ hızını yavaĢlatmıĢtır. Vergi yükünün daha çok düĢük gelirli kesimler üzerinde 

yoğunlaĢması sonucu, mali yük artıĢları çok dengesiz bir mali bölüĢüme dönüĢmüĢtür 

(Gökbunar, 1997:301). Vergi yükü dağılımında adalet ilkesinin zedelenmesi ise, vergi 

ödemekle yükümlü birimlerin bu görevden kaçınmasına neden olmaktadır (Sugözü, 

2010:166). 

Kurumlar vergisi açısından vergi yükünün dağılımına bakıldığında, kurum ortaklarının 

kiĢisel nitelikteki harcamalarını kurum kazancından indirmeleri sonucunda, vergi yükünü 

düĢürücü etki yapmaktadır. Kentlerde oluĢan rantlar, sermaye piyasasında, borsada 

gerçekleĢtirilen spekülatif kazançların vergi dıĢı bırakılması, ekonomide üretkenliğin 

düĢmesine neden olmaktadır. Rantların ve spekülatif kazançların vergi dıĢı kalması, bir 

yandan da vergi yükünün diğer kesimler üzerine yüklenmesi sorununu ortaya çıkarmaktadır 

(Gökbunar, 1997:301).  

Ayrıca Türkiye‟de, kurumlar vergisinde yer verilen muafiyet ve istisnaların, 

kurumlardan gelir elde eden ve genellikle yüksek gelir grubu içerisinde yer alan kiĢilere yarar 

sağlaması, bu kiĢilerle diğer vergilerin mükellefleri arasında bir eĢitsizlik yaratmaktadır. 

Kurumlara ve kurum kazançlarına tanınan, muafiyet, istisna ve indirimlerin kurum 

büyüklüğüne paralel biçimde artması, reel vergi oranını üst gelir grubuna dahil olanlar lehine 

daha fazla düĢürerek, sabit oranlı düzenlenmiĢ bulunan tarifeyi reel olarak azalan oranlı bir 

hale dönüĢtürmektedir (Sarıoğlu, 2002:219). 

1.2.1.4. Yüksek Girdi Maliyetleri 

KüreselleĢen dünyada ekonomik baĢarının sırrı, giriĢimcilikle baĢarılabilmektedir. 

GiriĢimcilik üretim, yatırım, ihracat ve iĢgücünün kaynağıdır ve uluslararası rekabet gücünün 
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en önemli faktörüdür. GiriĢimciliğin geliĢmesi için de devletin, vergi ve prim yüklerinde 

azaltma, bürokrasiyi en aza indirme ve çalıĢma hayatını esnekleĢtirmeye ihtiyacı vardır. 

Kayıtlı iĢletmeler üzerindeki yükler arttıkça, kayıt dıĢı sektör ve kayıt dıĢı istihdam geliĢerek 

büyümektedir (Kaya, 2002). 

Yüksek maliyetler, giriĢimcinin sermayesini azaltmaktadır. Bu nedenle bazı 

giriĢimciler, yatırımlarını azaltmayı tercih etmektedir, hatta iĢletmelerini kapatmak zorunda 

kalmaktadır. Bu da hem vergi gelirlerinde azalmaya sebep olacak, hem de yatırımların 

azalmasına hatta yatırım yapılmamasına neden olacaktır. Böyle bir durumda, ülkede 

ekonomik geliĢme sağlanamamasının yanı sıra iĢsizlik gibi sebepler nedeniyle birçok sosyal 

sorun ortaya çıkacaktır. Bu sorunları engellemek için giriĢimciler üzerindeki yükler 

hafifletilmeli, hatta giriĢimciliği teĢvik edecek uygulamalar tercih edilmelidir. Böylece, 

iĢletmelerin kayıt dıĢı seçeneği ortadan kaldırılacaktır. 

1.2.1.5. Yüksek ĠĢgücü Maliyetleri 

Yüksek iĢ gücü maliyetleri, kayıt dıĢı istihdamın tek nedeni olmamakla birlikte 

geliĢmekte olan ülkelerde, yeni istihdam yaratma olanaklarının sınırlı olması, çoğunlukla 

düĢük eğitim seviyesine sahip ve kayıtlı sektörde istihdam edilemeyen iĢgücünün piyasaya 

giriĢ ve çıkıĢın kolay olduğu, herhangi bir eğitim ya da uzmanlık gerektirmeyen, büyük 

miktarda sermayeye ihtiyaç duyulmayan, kurumsallaĢmamıĢ evde çalıĢma, fason üretim, 

iĢportacılık, simitçilik, pazarcılık, su satıcılığı gibi iĢlerin yapıldığı enformel sektörde 

istihdamına neden olmaktadır (DPT, 2001:46). 

Sosyal güvenlik primleri, sosyal amaçlı fon ödemeleri, iĢ ve iĢçi sağlığı ile ilgili yasal 

düzenlemeler, çevrenin korunması ile ilgili yasal düzenlemeler ve bunların sonucunda ortaya 

çıkan ek maliyetler, kredi kullanılacak fonların pahalı olması ve sermaye birikiminin yetersiz 

olması iĢletmenin maliyetlerini artırmaktadır (Sugözü, 2010:27). ĠĢveren bu durumda 

maliyetleri azaltmak için, iĢçi çıkarma, istihdamı durdurma veya kayıt dıĢı istihdam 

seçeneklerine yönelmektedir.  

Ağır vergisel yükler, kayıt dıĢılığı teĢvik ederek daha fazla çalıĢanı kayıt dıĢına 

çektikçe, oluĢan gelir kaybı, baĢta sosyal güvenlik sistemi olmak üzere kamu finansmanını 

daha da güçleĢtirmektedir. Bu güçlük karĢısında otoritelerin ilk reaksiyonu ise, gelir kaybını 

telafi amacıyla, vergisel yükleri daha da artırmak yönünde olmakta, kayıtlılar üzerindeki bu 
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yük artıĢı ise, kayıt dıĢılığı daha da teĢvik etmektedir. Böylece, birbirini izleyen benzer 

hamleler bir çeĢit kısır döngüye yol açarak, sorunu çözmek yerine Ģiddetini daha da 

artırmaktadır (Karaca, 2006:249). 

Ayrıca sosyal güvenlik sisteminin etkin çalıĢmayıĢı, bireylerin sisteme kayıtlı olmakla 

elde edecekleri faydaları ile kayıt dıĢı kalma durumunda elde edecekleri faydaları 

karĢılaĢtırarak tercih yapmalarına sebep olmaktadır. Eğer etkin ve verimli bir sosyal güvenlik 

sistemi yoksa, cezai yaptırımlar caydırıcı değil ise, sosyal güvenlik primleri gibi istihdamla 

ilgili kesintiler yüksek ise, kısaca kayıt dıĢı sektörde faaliyette bulunmanın kayıtlı sektörde 

faaliyette bulunmaya göre alternatif maliyeti düĢük ise, bireyler kayıt dıĢında kalmayı tercih 

ederler. Kayıt dıĢı faaliyetlerin, kayıtlı faaliyetler karĢısında sağladığı avantajlar, kayıtlı 

ekonomiden kayıtsız ekonomiye doğru gidiĢin ortamını hazırlamaktadır (Aydemir, 1995:41). 

Kayıt dıĢı ekonominin oluĢmasında, önemli etkenlerden biri de çalıĢma ortamıdır. 

Kayıt dıĢılığın normal görüldüğü ve kayıt dıĢı çalıĢmaya razı bireylerin fazlalığı, kayıt dıĢı 

ekonominin artmasına neden olmaktadır. Bu durum daha çok, geliĢmekte olan ülkeler ve az 

geliĢmiĢ ülkelerde görülmektedir.  

1.2.1.6. Vergiye KarĢı Direnç  

Günümüzde iktisat teorisinin, bireyi rasyonel davranan ve bunun sonucunda da 

refahını azamileĢtirme çabası içinde bir varlık olarak ele aldığı göz önüne alınırsa, bireyin 

refahını azamileĢtirmek için her yola baĢvurabileceği dikkate alınabilir. Bu durumda birey, 

refahını yükseltmek için her zaman vergiye karĢı direnç gösteren bir varlık haline 

dönüĢecektir (Sugözü, 2010:29). 

Rasyonel tercih modeline göre, insanlar faydalarını maksimum yapmaya ve 

maliyetlerini ise en aza indirmeye yönelik karar verirler. Bu açıdan mükellefler, imkânlar 

dâhilinde en az vergi ödemek ya da hiç vergi ödememek için çaba göstermektedir. Bu sebeple 

vergiye gönüllü uyumu da yakalanma ve cezalandırılma riskinin büyüklüğü belirlemektedir.  

Bu görüĢe göre vergi, bireyler tarafından genelde hoĢ karĢılanmayan bir külfettir. Bu 

nedenle, bireylerin her zaman vergiye karĢı doğal bir tepki içerisinde olacaklarını söylemek 

mümkündür. Vergiler, nihayetinde bireyin kullanılabilir gelir ya da servetinin azalması 

sonucunu doğurur. Dolayısıyla, bireylerin vergi ödemekten kaçınmak istemelerini, insanın 
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doğasına uygun bir reaksiyon olarak değerlendirmek gerekir (Sarılı, 2002:32). Ancak, yapılan 

vergi indirimleri ve bireylerin milli ve manevi duygularla kayıt altına alınmak istemeleri de 

göz önünde bulundurulmalıdır.   

Bir ekonomide vergilerin, vergi kuramına, genel kabul görmüĢ kurallara uygun olarak 

kullanılmaması, ekonomide tahripkâr sonuçlara yol açabilmektedir. Bu durum sadece 

ekonomik büyüme üzerinde değil, aynı zamanda sosyal yapı üzerinde de olumsuzluklara 

neden olabilmektedir. Her Ģeyden önce toplumda gelir dağılımı bozulmakta ve vergilerin 

ekonomiye hizmet olarak geri dönmemesi istihdam yaratılmasına engel olmaktadır. Bununla 

birlikte, etkin olmayan vergileme; sosyal dengeyi bozarak, bireylerin vergi psikolojisini 

etkilemekte ve vergiye karĢı direnci arttırmaktadır (Güvemli, 2003:17). Son yıllarda dünyada 

ve Türkiye„de kayıt dıĢı ekonominin payının yükselmesinde, vergiye karĢı direncin artmasının 

da etkisi bulunmaktadır (ToptaĢ, 1998:44). 

Tüm bu etkiler sonucunda oluĢan vergiye karĢı koyma yolları, zamana, ekonomik ve 

sosyal sınıflara göre değiĢiklik göstermektedir. Örneğin, büyük sanayici ve iĢ adamları 

hukuksal yollardan yararlanarak vergiden kaçınmayı seçerken, küçük ve orta ölçekli 

iĢletmeler doğrudan vergi kaçakçılığı yolunu seçmektedir (KıldiĢ, 2000).  

1.2.1.7. Enflasyon 

Fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen devamlı bir yükselme Ģeklinde kendini 

gösteren enflasyon, birçok sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlara ana kaynak teĢkil ettiği gibi 

iĢletmelerin temel göstergeleri olan mali tabloları da homojen bir yapıdan uzaklaĢtırarak, 

aritmetik mantığa ters ve anlamsız bir rakam yığını haline getirmektedir. Bu durum ise, bir 

taraftan iĢletmelerin geleceğe yönelik plan ve program yapmalarını zorlaĢtırırken, diğer 

taraftan da ĢiĢirilmiĢ fiktif kazançlar üzerinden devlete enflasyon vergisi vermeye neden 

olmaktadır (Yüce, 1999:1). 

Enflasyonun artan oranlı tarife yapısına dayalı gelir vergisi üzerindeki birinci etkisi, 

artan oranlı tarife üzerinde yer alan ve belirli miktarlara göre ayarlanmıĢ bulunan gelir 

dilimlerinin, nominal gelir artıĢı karĢısında baĢlangıçtaki etkinliğini yitirerek adeta düz oranlı 

bir tarifeye dönüĢmesi Ģeklinde kendisini göstermektedir. Gerçekten reel gelire nazaran, 

nominal gelirin enflasyon nedeniyle hızla artması, özellikle düĢük gelir gruplarının marjinal 

vergi oranlarını hızla arttırırken, gelirin belli bir miktarın üzerine çıkmasından sonra, artan 



21 

 

oranlılık etkisi ortadan kalkmakta ve tarife düz oranlı bir yapıya kavuĢmaktadır (Yüce, 

1999:1). Bir yandan belirli bir gelir diliminden sonra oranın sabitlenmesi, diğer yandan da 

enflasyon nedeniyle artmıĢ görünen gelir üzerinden, dilimler arası gelir farkına bağlı olarak 

ödenen vergi, düĢük ve orta gelir grupları için açıkça bir servet vergisi niteliği taĢımaktadır 

(Öncel, 1995:494). Ayrıca nominal miktarlar olarak belirlenen istisna ve indirimlerin, zaman 

içinde enflasyondan dolayı erimeleri nedeniyle, vergi dıĢı kalması gereken gelir gruplarının 

vergilendirilmesine ya da mevcut vergi yükünün artmasına neden olmaktadır (Aydemir, 

1995:53). 

Türkiye‟de de 70'li yıllardan itibaren yaĢanan yüksek oranlı enflasyon, kayıt dıĢı 

ekonominin payının artması açısından önemli bir unsurdur. Ekonomideki tüm dengeleri bozan 

enflasyon, vergi sistemi, iĢletmelerin gelir ve kaynak yapısı üzerindeki etkileriyle, kayıt dıĢı 

ekonominin artmasına neden olmaktadır. Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesine bağlı olarak, 

reel gelirleri artmadığı halde, daha yüksek gelir dilimlerinden vergi ödemek zorunda kalan 

üretici ve tüketici birimler, ekonomide üstlendiği rollerin tanıdığı imkânlar ölçüsünde 

kendilerini enflasyona karĢı ayarlamaktadır. Ancak bu ayarlama genellikle, kayıt dıĢı 

ekonomiye kayarak yapılmaktadır (DPT, 2001:4). 

1.2.1.8. Ekonomik Ġstikrarsızlıklar Ve Krizler 

1950 yılından günümüze kadar vergi kanunlarında yapılan değiĢiklikler genellikle 

iktisadi kriz dönemlerinin hemen arkasından, kamu gelirlerini artırmak amacıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir (DPT, 2001:33). Dolayısıyla vergi kanunlarında yapılan bu değiĢiklikler, 

mükellefler üzerindeki vergi yükünü artırmaktadır.  

Daha çok az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde meydana gelen ekonomik 

istikrarsızlık ve krizler, iĢletmelerin ekonomik gücünü sarsıntıya uğratarak, yatırımlarını ve 

maliyetlerini ve dolayısıyla üretimlerini azaltmalarına sebep olmaktadır. Bunları yaparken 

kayıt dıĢı seçeneği ile karĢılaĢmaktadırlar ve kriz dönemlerinde denetimlerinde etkisini 

yitirdiği göz önünde bulundurulursa, kayıt dıĢına yönelmeleri veya kayıt dıĢı faaliyetlerini 

artırmaları büyük bir olasılık halini almaktadır (Sugözü, 2010:34). 
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1.2.1.9. Küçük ĠĢletmelerin Yaygınlığı Ve KurumsallaĢma Sorunu 

Dünyada tüm ülkelerde gözlenen kayıt dıĢı ekonominin büyümesinde, kurumlaĢmıĢ 

iĢletmelerin azlığı, buna karĢılık küçük ve orta boy iĢletme sayısının fazla olması etkili 

olmaktadır. Türkiye‟de kayıt dıĢı faaliyetlerin muhatabı olarak gösterilen KOBĠ (Küçük ve 

Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler)'lerin Türkiye'deki iĢletmelerin sayısal olarak yaklaĢık              

% 99„unu kapsadığı, ayrıca sağladığı katma değer yönünden ülke üretiminin % 57'sini 

oluĢturduğu dikkate alındığında, kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin GSMH içindeki payının 

neden yüksek olduğu anlaĢılmaktadır (Rasgelener, 2002). 

Ayrıca küçük iĢletmelerin sermayeye ulaĢımda yaĢadıkları zorluklar, kayıt dıĢına 

yönelmelerine sebep olmaktadır. Sermayeye eriĢim, firmaların ölçek ekonomilerine 

ulaĢmaları ve daha verimli üretim yapabilmeleri açısından çok büyük öneme sahiptir. 

ġekil 2. ÇeĢitli Ülkelerde Toplam Krediler Ġçinde KOBĠ‟lerin Payı 

 

Kaynak: Çetindamar,2002 ve Ayhan,2005 
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ġekil 2‟de görüldüğü üzere diğer ülkelere oranla, Türkiye‟de yerleĢik KOBĠ‟lerin 

banka finansmanına eriĢimleri son derece kısıtlıdır. Bu durum, bir taraftan KOBĠ‟lerin ayakta 

kalabilmesi için fason üretim yapan iĢletmelere dönüĢmelerine, diğer taraftan da bazı 

faaliyetlerini kayıt dıĢı alanlara kaydırmalarına ya da gelirlerinin bir kısmını beyan dıĢı 

bırakarak daha az vergi ödemelerine yol açmaktadır (GĠB, 2008:12). 

Firmaların bulundukları sektörlere ve büyüklüklerine göre oranı değiĢmekle birlikte, 

faaliyetlerinden bir kısmı kayıt dıĢı yürütülmektedir. Özellikle bazı sektörlerde, yatırım kararı 

alan müteĢebbislerin maliyet ve karlılık analizleri sırasında, vergi maliyetini hiç 

hesaplamadıkları ya da çok küçük bir gider kalemi olarak değerlendirdikleri ortaya 

çıkmaktadır (Çiloğlu, 1998:67). Ayrıca küçük iĢletmelerde, bir veya birkaç kiĢinin iç kontrolü 

sağlaması mümkündür. ĠĢçi sayısı da sınırlıdır. Bu nedenlerle kayıt dıĢı istihdam daha 

yaygındır. Türkiye, sanayileĢmiĢ ülkelerle karĢılaĢtırıldığında, küçük iĢletme sayısı daha fazla 

olan bir ülkedir. Bu nedenle kayıt dıĢı istihdam daha yaygındır (Korkmaz, 2001).  

1.2.1.10.  Tarım Sektörünün Ağırlığı 

Bir ülkenin sahip olduğu ekonomik sistem ve buna bağlı yapısal özellikler, kayıt 

dıĢılığa uygun bir zemin oluĢturabilir. Türkiye ekonomisinin, özellikle istihdam açısından 

tarım ve hizmetler sektörüne dayalı, tüm sektörlerde küçük iĢletmelerin yaygın olan yapısı, 

kayıt dıĢılığa ortam hazırlayan önemli faktörlerden biridir (DPT, 2001:50). 

Tarım sektörü yapısal özelliklerinden dolayı, izleme ve denetlemenin zor olduğu bir 

sektördür ve bu nedenle kayıt dıĢılığa elveriĢli niteliktedir. Tarımda aile iĢletmesi yapısından, 

küçük ve orta boy iĢletme aĢamasına geçilememesi, bu kesimin rekabetten uzak faaliyetini 

sürdürür olmasına, tarımın vergi dıĢı kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu kesimle 

bağlantısı olan sanayi ve hizmet sektörünün de, kendiliğinden vergi dıĢı kalmasına veya 

ödemesi gerekenin altında vergi öder hale gelmesine yol açmaktadır (ġengül, 1997:210). 
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ġekil 3. Ġstihdamın Sektörel Dağılımı 

 

Kaynak: TÜĠK 

Yukarıdaki Ģekilde de görüldüğü gibi; 2002-2012 dönemi incelendiğinde, 2002 yılında 

toplam istihdamın yaklaĢık % 34,9‟u tarım sektörüne aitken, yaĢanan göçler nedeni ile bu 

oran giderek azalmaktadır. Ancak, 2008-2011 döneminde tarım dıĢı istihdam fırsatlarının 

azalması ve dünya gıda fiyatlarının yükselmesi ile tarım sektöründeki istihdam artıĢ eğilimine 

girse de, 2012 yılının baĢından itibaren azalmaya devam etmektedir. Bu dönemde, hizmetler 

sektörü de sürekli büyümektedir.  

Ayrıca geliĢmekte olan ülkelerde, tarım sektörünün GSYH içindeki payını düĢürmeye 

yönelik politikalar, bu sektörde çalıĢan bireylerin iĢsiz kalmasına sebep olmaktadır. Bu 

sektörde istihdam edilen kiĢilerin kalifiye eleman olmaması, kayıt dıĢında istihdam 

edilmelerine neden olmaktadır (Ġkiz, 2000:22). 

1.2.2. Ġdari Ve Hukuki Nedenler  

Vergi mevzuatının karmaĢık olması ve sürekli mevzuatta düzenlemeler yapılması, 

vergi afları uygulamasının sıradanlaĢması, yolsuzluk ve rüĢvet olaylarının artması buna karĢın 

denetimlerin yetersiz olması, muhasebe ve müĢavirlik hizmetlerinin yetersiz olması, kurumlar 
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arasında koordinasyon olmaması ve belgelerin hamiline düzenlenmesi kayıt dıĢı ekonominin 

baĢlıca idari ve hukuki nedenlerini oluĢturmaktadır. 

1.2.2.1. Vergi Mevzuatının KarmaĢıklığı Ve Sık Yapılan Düzenlemeler 

Ülkede uygulanan vergi mevzuatı, ülkenin ekonomik, sosyal, mali ihtiyaçlarına cevap 

veremiyorsa, sade, kolay anlaĢılır bir yapıda değilse, sürekli değiĢtirme ihtiyacı gösteriyorsa 

ve istikrarlı bir yapı arz etmiyorsa vergi kaçağı artar. Dolayısıyla, vergilendirmede basitlik 

ilkesi çok büyük önem taĢımaktadır. Vergilerin basit olması, hem vergi idaresinin, hem de 

vergi mükelleflerinin iĢini kolaylaĢtırmaktadır (ÇSGB, 2004:21). Vergi sisteminin basitlik, 

açıklık ve kolay anlaĢılabilirlik ilkelerinden uzaklaĢarak karmaĢık bir hale dönüĢmesi, vergi 

dıĢı piyasa ekonomisinin de geniĢlemesi sonucunu doğurur (Aktan, 2000:10).  

Meclisi devre dıĢı bırakarak, Bakanlar Kurulu Kararları Ģeklindeki düzenlemelerle, 

çok sık yapılan mevzuat değiĢiklikleriyle ortaya çıkan belirsizlik ortamında, mükellefler ve 

doğal olarak vergi idaresi zor durumda kalmaktadır (Tosuner, 1995:71). Vergi kanunlarında 

çok sık değiĢiklik yapılması ise, vergilemede açıklık ve kesinlik ilkesini zedelemektedir. 

Mükelleflerin vergilendirme konusundaki en önemli beklentilerinden biri ne kadar vergiyi, ne 

zaman ödeyeceklerini bilmeleridir. Vergi kanunlarında yapılan değiĢikliklerin yanı sıra, 

kanunlarla Bakanlar Kurulu‟na verilen düzenleme yetkisi de, aynı konuda olmak üzere bazen 

yılda birkaç kez kullanılmaktadır. Yüksek oranlarda seyreden enflasyon nedeniyle aĢınan 

matrahları düzenleme bir zorunluluk olsa da, bu sıklıkla yapılan değiĢiklikler, açıklık ve 

kesinlik ilkesini zedelediği gibi, sade mükellefler bir yana konunun uzmanlarının bile 

değiĢiklikleri izlemesini zorlaĢtırmaktadır (DPT, 2001:5). 

Hem idari regülasyonlar, hem de vergi ile ilgili regülasyonlar ekonomik birimler 

üzerinde ek bir yük oluĢturmaktadır. Örneğin, yeni bir iĢyeri açılması yönündeki kamusal 

regülasyonlar (örneğin, bürokrasi ve kırtasiyecilik) çok fazla ise, bu durumda ekonomik 

birimler faaliyetlerini vergi idaresinin bilgisi dıĢında yürütmeyi yeğlemekte veya vergi 

kaçakçılığına ve/veya vergiden kaçınmaya yönelmektedirler. Aynı Ģekilde, vergi sistemi 

basitlik, açıklık, belirlilik-kesinlik, istikrar gibi temel ilkelerden ne kadar uzaklaĢmıĢsa, o 

zaman vergi yükümlüleri vergi dıĢı piyasa ekonomisinde faaliyetlerini sürdürmeye 

yönelmektedirler (Aktan, 2000:1).  



26 

 

Ayrıca vergi türünün ve sayısının fazlalığı, mükellefler arasındaki bireysel vergi 

yükündeki dağılımı olumsuz etkilemekte ve çifte vergilendirmeye yol açabilmektedir. Ayrıca, 

bu dağınıklık vatandaĢlar nezdinde vergileri anlaĢılamaz hale getirmekte, vergi ödeme 

istekliliğini azaltarak vergiye muhalefeti artırmaktadır. Vergi mevzuatının karmaĢıklığının, 

vergi iĢlemleri konusunda uzman kiĢilerden faydalanma zorunluluğu doğurması, vergi 

mükellefleri için ek maliyetlere yol açmaktadır (DTM, 2002). Bu nedenle vergi mevzuatının 

olabildiğince açık, anlaĢılır ve basit olmasına özen gösterilmelidir. Böylece sık sık düzenleme 

yapılmasına gerek kalmayacak ve mükelleflerin kolayca anlayabileceği bir vergi mevzuatı ile 

vergiden kaçma ve kaçınmaya gerek kalmayacaktır.  

1.2.2.2. Vergi Afları  

Hukuki olarak vergi affı, devletin kendi yetkisini kullanarak aldığı karar sonucunda 

alacak hakkından vazgeçmesi ve kamu alacağının ortadan kalkması anlamına gelmektedir 

(Ceran ve Kovancılar, 2007:136). Mali aflar, vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında ve 

eksiksiz olarak yerine getirmemiĢ olan vergi yükümlüleri için, yasalarda öngörülmüĢ olan 

cezaların kısmen ve/veya tamamen kaldırılmasına olanak sağlayan giriĢimlerdir (Aktan, 

2000:11). 

Vergi incelemelerinin sınırlı olması ve vergi denetimlerinin etkin olmaması, ekonomik 

faaliyetlerin geliĢim hızına ayak uyduramayan vergi idaresi ve vergi yargı organlarında 

biriken vergi uyuĢmazlıklarının sayısının azaltılması, ihtilaflı dosyaların temizlenmesi, kayıt 

dıĢında ve beyan dıĢında kalan servet unsurlarının kayda alınması, vergi cezalarının 

mükelleflerin faaliyetlerini sona erdirmelerine neden olması gibi nedenlerle vergi aflarına 

gidilebilmektedir (Saraçoğlu, 2004:27). 

Ancak vergi afları, dürüst ve dürüst olmayan mükellefler arasında adaletsizliğe sebep 

olmaktadır. Vergisini zamanında ödeyen mükellefler, vergisini ödemeyip cezalı duruma 

düĢen, fakat sonrada bu cezaları affedilen mükellefleri gördüklerinde, gelecek vergilendirme 

dönemlerinde ödemeleri gereken vergiyi ödememe yollarını aramaktadırlar. Özellikle vergi 

yükünün ağır olduğu ekonomilerde, bu olgu daha fazla kendini göstermektedir. Çünkü 

ekonomik sıkıntılarla karĢı karĢıya kalma pahasına vergisini zamanında ödeyen mükellefler, 

vergi afları sonucu devletine küskün bir hale gelebilmektedir (Sugözü, 2010:38). 
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Sıkça uygulamaya konulan vergi afları, mükelleflerin vergi sistemine güveninin 

azalmasına, mükelleflerde sürekli bir af beklentisinin oluĢmasına ve dolayısıyla vergi 

tahsilâtında etkinliğin azalmasına yol açmaktadır (DPT, 2007:12). Af kanunlarının baĢarılı 

olabilmesi bakımından, af sonrasında daha yoğun vergi denetimi yapılması, daha sert cezalar 

ve yaptırımlar uygulanması, gelir idaresinin etkili ve kapsamlı bir reorganizasyonu gibi vergi 

toplama çabalarının artması afla katılımı artırmaktadır (YumuĢak, 1992:42). 

Vergi aflarının ancak kanunla çıkarılabilmesi ve kanunların çıkarılabilmeleri için 

belirli bir zaman gerektireceği ve ayrıca vergi affına tepkilerin doğacağı düĢüncesiyle, vergi 

affı yerine Maliye Bakanlığı„nın yetkisinde bulunan, vergi borçlarının tecili ve 

taksitlendirilmesi imkanı getirilmiĢtir (Sarılı, 2002:32). 

Ayrıca vergi sistemlerinde, çeĢitli ekonomik ve sosyal nedenlerle bir kısım vergi 

mükellefleri vergi dıĢında bırakılmak istenebilir. Bunun yanı sıra, bazı faaliyetler ve iĢlemler 

de vergi konusu dıĢında tutulabilir. Vergi hukuku terminolojisinde istisna ve muafiyet olarak 

adlandırılan bu vergi imtiyazlarına, vergi sistemlerinde yer verilmesi her ne kadar çeĢitli 

nedenlerle (yatırımları teĢvik, ihracatı teĢvik vs.) gerekli görülürse de, bu tür imtiyazlara açık 

bir vergi sisteminin zaman içinde asıl amacından sapma tehlikesi de her zaman mevcuttur 

(Aktan, 2000:12). 

1.2.2.3. Yolsuzluk Ve RüĢvet  

RüĢvet, kamu görevlilerinin kamusal mal ya da hizmetlerin arz edilmesinde, görev ve 

yetkilerini kötüye kullanarak muhatap oldukları kiĢi ve kurumlara ayrıcalıklı iĢlem yapmaları 

ve bu suretle para ve/veya diğer Ģekillerde menfaat elde etmelerini ifade eder (Yılmaz, 

2006:91). Bir ülkede rüĢvet arttıkça, kayıt dıĢı ekonomide de artıĢ olmaktadır. Ancak, 

bürokrasinin çok katı olmadığı, firmaların özgürce ve istikrarlı bir ortamda giriĢimde 

bulunabildiği ekonomilerde kayıt dıĢılık oranı azalmaktadır. Ayrıca düĢük oranda vergi ve 

kesintiler de rüĢvete yönelme eğilimini azaltmaktadır.  

RüĢvetin sonucu olarak ortaya çıkan yolsuzluk, kamu çıkarlarının özel çıkarlar 

nedeniyle kötüye kullanılmasıdır. Bu durum, kamu görevlilerinin yetkilerinin geniĢ, buna 

karĢın sorumluluklarının sınırlı olmasından kaynaklanır. Bunun yanı sıra yakalanma ve 

cezalandırılma ihtimalinin düĢüklüğü de, yolsuzluğun ortaya çıkmasında önemli bir etkendir. 

Kamu yönetiminde maaĢların düĢüklüğü ve dengesizliği, performansa göre ödüllendirmenin 
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olmaması, kamu kuruluĢlarında istihdamın sağlıksız olması ve toplumdaki objektif kurallara 

karĢı kiĢisel sorumluluk anlayıĢındaki eksiklik yolsuzluğun diğer nedenleri arasında 

sayılabilir. Ayrıca karmaĢık bürokrasinin olduğu ülkelerde, bireyler bu engelleri aĢabilmek 

için araç olarak rüĢvete baĢvurabilmektedir (Karatay, 2009:54). 

Türkiye‟de yoğun bürokrasi ve yetersiz denetim, bir taraftan kayıtlı ekonominin 

maliyetini artırdığı, diğer taraftan yolsuzluklara uygun bir ortam yaratıp firmaların vergi 

yükünü artırdığı için kayıt dıĢılığı daha cazip kılmaktadır (ÇetintaĢ, 2003:4). 

1.2.2.4. Vergi Denetimlerinin Yetersiz Olması 

Mükelleflerin vergi kanunlarına uygun hareket edip etmediğinin tespit edilmesi, vergi 

denetimi ile mümkündür. Denetimin varlığı, kiĢileri yasalara uymaya zorlar. Ancak, 

denetimlerin etkin Ģekilde yapılması gerekir (Karatay,  2009:39). Etkili denetimin olmaması, 

öncelikle mükelleflerin vergi kaçırma niyetlerini uygulamaya koymalarında cesaretlendirici 

unsur olmaktadır. Ayrıca, göstermelik denetim, vergi kaçağı ile mücadelenin baĢarısızlığının 

önemli nedenlerinden biridir (Tekin, 2003:66). Mükellefler, yakalanma ihtimaline göre 

ödeyecekleri vergi cezası, tam beyan yapmaları halinde ödeyecekleri vergi miktarından daha 

düĢükse, vergi kaçırma eğiliminde olacaklardır. Denetim geçirme ve ceza görme ihtimali 

yüksek ise, vergi kaçakçılığı düzeyi düĢecektir (KıldiĢ, 2000:1). 

Vergi denetimlerinin etkinliği ile vergi dıĢı piyasa ekonomisi arasındaki iliĢki de son 

derece önemlidir. Yoğun ve yaygın vergi denetimlerinin mevcut olması durumunda, vergi 

yükümlüleri vergi ile ilgili ödev ve yükümlülüklerini zamanında ve doğru olarak yapmaya 

daha fazla özen gösterirler. Bunun tersinin söz konusu olduğu durumlarda ise, vergi 

kaçakçılığının azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması güçleĢir. Vergi denetimi yapan 

inceleme elemanlarının, çok iyi eğitim almıĢ olması, rüĢvet ve benzeri yasadıĢı eylemlerden 

uzak olması da son derece önem taĢımaktadır. Vergi denetim elemanlarının görevlerini ihmal 

ya da suiistimal etmeleri, rüĢvet almaları gibi suç teĢkil eden eylem ve davranıĢları, mutlaka 

ilgili yasalarda yer almalı ve bu konularda ağır cezalar öngörülmelidir (Aktan, 2000:13).  

Vergi cezalarının yüksek belirlenmesi vergi kaçırmada caydırıcı olabilir, fakat 

mükelleflerin iflas etmesi ya da eĢitliğin bozulması gibi durumların ortaya çıkması büyük 

olasılıktır. Bu nedenle cezaların hem caydırıcı olması, hem de iflas ettiren değil ders veren 

nitelikte olması gerekir (Moğol ve Üyümez, 2004:581). 
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Türkiye„de kayıt dıĢı ekonominin ortaya çıkıĢı ve boyutlarının geniĢlemesine neden 

olan etmenlerin baĢında, vergi idaresinin denetim konusunda etkin olamadığından 

kaynaklandığı görüĢü, bugün hemen herkes tarafından kabul edilmektedir (Aydemir, 

1995:223). Vergi idaremizin çağdaĢ vergi idarelerinin denetim esasına göre oluĢturulmamıĢ 

olması, inceleme birimleri arasında eĢ güdüm ve birim içi planlama noksanlığı, maliye 

teĢkilatında denetim elemanlarının sayılarının yetersizliği ve yoğun iĢ yükleri, vergi suçlarının 

takibinde uzman eleman yokluğu ve vergi denetimine yardımcı olabilecek istihbarat 

arĢivlerinin eksikliği denetimin etkinliğini doğrudan etkilemektedir (Koban, 1998:1). 

1.2.2.5. Muhasebe Ve MüĢavirlik Hizmetlerinin Yetersizliği 

Mükellefle vergi idaresi arasında köprü vazifesi gören muhasebeci ve mali müĢavirler, 

vergi kaybının önlenmesinde çok önemli bir role sahiptirler. Burada en önemli problem ise bu 

hizmeti verenlerin, iĢletme sahiplerinin baskısı altında kalarak giderleri yüksek gösterme gibi 

yöntemlerle kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin bir aracısı haline gelmeleridir. Tabi burada yine 

denetim ön plana çıkmaktadır (Sugözü, 2010:42). 

Fakat denetim elemanlarının sayısındaki yetersizlik, devleti, baĢka çözümler üretmeye 

yöneltmiĢtir. Örneğin; yeminli mali müĢavirlik müessesesi ihdas edilerek, kimi vergisel 

iĢlemlerin gerçekleĢmesi, bunların tasdik raporunun varlığı koĢuluna bağlanmıĢtır (Tosuner, 

1995:65). Böylece mükelleflerin, sorumluluk taĢıyan bu meslek grubu tarafından denetim 

altında tutulacağı düĢünülmüĢtür. Oysa karĢıt inceleme yetkileri olmadığından, bu meslek 

grubunun mükelleflerin iĢlemleri üzerindeki denetimi, biçimsel olmaktan öteye geçememiĢtir 

(Sugözü, 2010:42). Dahası, dava dosyalarında, kimi zaman bunlar tarafından düzenlenen 

sahte tasdik raporları kullanılarak gerçekleĢtirilen vergi kaçırma olaylarına da rastlanmaktadır. 

Yeminli mali müĢaviri sahte rapor düzenleme konusunda cesaretlendiren de, denetim elemanı 

ve denetim sayısındaki yetersizlik ve bunun sonucu olan, sahteliğin meydana çıkmayacağı 

konusundaki inançtır (Candan, 2004). 

1.2.2.6. Kurumlar Arası Koordinasyon Eksikliği  

Kayıt dıĢı ekonomiyi geniĢleten bir diğer faktör, o ülkedeki bürokrasinin yoğunluğu ve 

karmaĢıklığıdır. Gerek sektöre giriĢte, gerekse giriĢten sonra harcanan zaman ve masraf 

kayıtlı sektörde kalmak için ek maliyete sebep olmaktadır. Ayrıca bürokraside, kurumlar arası 
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koordinasyon eksikliğinin ve kurumlar arası rekabetin de kayıt dıĢı ekonominin artmasına 

sebep olduğu bilinmektedir (Sugözü, 2010:43).  

Türkiye'de idari yapılanmada geçmiĢten günümüze uzanan bürokrasinin karmaĢıklığı, 

denetim yetersizliği ve birimler arasındaki koordinasyon eksikliği gibi olumsuzluklar, hem 

kayıt dıĢı faaliyetleri teĢvik etmekte, hem de bu faaliyetlerin tespitini ve kayıt altına 

alınmasını zorlaĢtırmaktadır (DPT, 2001:6). Türkiye‟de bürokrasi, kolaylaĢtırıcı/yol gösterici 

ve hizmete yönelik olmayıp cezacı yaklaĢımdadır. GiriĢimciye, potansiyel suçlu gözüyle 

bakılmaktadır. ĠĢletmeler zamanlarının beĢte birini bürokrasiye ayırmak zorundadırlar. En 

ufak bir yatırım için bile yüzlerce imza gerekebilmektedir (Kaya, 2002). 

Bürokratik formalitelerin fazlalığı da, iĢletmelerin kayıt dıĢında kalmayı tercih 

etmelerine sebep olabilmektedir. Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Doing Business, 

Turkey 2008” adlı çalıĢma, iĢe baĢlama verileri tetkik ve araĢtırma yatırımlarında, küçük ve 

orta büyüklükteki iĢletmelerin iĢlemlerini kanuni olarak tamamlayabilmeleri için ihtiyaç 

duydukları prosedürleri temel almıĢtır. ĠĢ yapma kolaylığı açısından, iĢe baĢlamadan iĢyeri 

kapatmaya kadar belli baĢlı 10 aĢamanın (iĢe baĢlamak, lisanslarla uğraĢmak, iĢçi çalıĢtırmak, 

mülkleri kayıt altına almak, kredi almak, yatırımcıları korumak, vergi ödemek, sınır ticareti 

yapmak, sözleĢmeleri yürütmek ve bir iĢi kapatmak) değerlendirildiği bu çalıĢmada, Türkiye 

ortalama iĢ yapma kolaylığı açısından 178 ülke arasında 57‟nci sırada yer almaktadır. Ancak, 

iĢ yapma kolaylığı aĢamaları kendi içinde değerlendirildiğinde, Türkiye iĢçi çalıĢtırmada 

136‟ncı, lisans almada 128‟inci ve iĢletme kapatmada ise 112‟inci sıradadır (GĠB, 2008:17).  

1.2.2.7. Hamiline Belge Düzenleme 

Kayıt dıĢı ekonominin önemli nedenlerinden biri de, belgelerin nama yazılı değil de 

hamiline yazılı olmasıdır. Hamiline yazılı belgeler, kimin elinde ise o kiĢiye ait sayılır. 

Dolayısıyla hamiline yazılı olan ve iktisadi değer taĢıyan belgelerin, iĢletmeler arasında 

dolaĢması ve dolaĢırken resmi kayıtların dıĢında kalması kolaylaĢmaktadır. Oysa nama yazılı 

belgenin mutlaka kayda geçmesi gerekecektir (Sugözü, 2010:44). 

Türk finans piyasaları için önemli olan, gerek kara para gerekse kayıt dıĢı olarak elde 

edilen ve denetim dıĢında tutulan paraların, yine kayıt dıĢı kalmasını sağlayacak yasal 

imkânların mevcut olmasıdır. 80'li yıllardan itibaren, devletin iç borçlanma ihtiyacına paralel 

olarak Türkiye‟de çok büyük bir hazine bonosu, devlet tahvili ve repo piyasası oluĢmuĢtur. 
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Bonolar ve tahviller hamiline yazılı olmaları sebebiyle, kara paranın aklanmasında 

kullanılabilecek uygun araçlardır. Zaten ekonomimiz tümüyle hamiline yazılı bir ekonomidir. 

Devlet, kendi borçlanma senetlerine ödediği faizlerin bile kimler tarafından alındığını 

bilmemektedir (Altuğ, 1998:23-24). Böylece özvarlığı belki trilyonları aĢan Ģirketlerin 

malikleri veya alacak haklarının sahipleri, bu yolla gizlenebilmektedir (Doğrusöz, 2004:183). 

Bu nedenle, belgelerin nama yazılı olmasına daha fazla önem verilmeli, hamiline yazılı 

belgeler en aza indirilmelidir. 

1.2.3. Sosyal Ve Psikolojik Nedenler  

Toplumlardaki vergi bilinci ve vergi ahlakı, devlete olan saygınlığın azalması ve 

bunun sonucunda ortaya çıkan devlete karĢı koyma güdüsü, toplumun eğitim düzeyi, kırdan 

kente göç ve etkin olmayan bir nüfus politikası kayıt dıĢı ekonominin sosyal ve psikolojik 

nedenleridir. 

1.2.3.1. Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı 

Mükelleflerin vergi yasalarından doğan yükümlülüklerini, gerçeğe uygun bir Ģekilde 

yerine getirme konusundaki davranıĢlarının düzeyine, vergi ahlakı denilmektedir. Vergi 

bilinci, vatandaĢların bizzat vergileme ve vergileme ile kendilerine yüklenen özel 

mükellefiyet karĢısında takındıkları genel tavırdır (Karatay, 2009:55). Diğer bir ifade ile vergi 

bilinci, mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirme isteğiyle ilgilidir. Bir ülkede 

vergi oranları çok yüksek ve vergi de adil bir Ģekilde toplanmıyor ise, o ülkede yaĢayanların 

bu borçtan kaçma eğilimi içinde olmaları beklenmelidir. Bununla beraber, vergi ve diğer 

kesintileri ödeyenlerin, toplanan kaynakların yerinde harcanmadığına iliĢkin görüĢlerinin 

güçlenmesi, çalıĢan ve çalıĢtıranları kendi aralarında özel anlaĢmalara itmektedir. O günün 

koĢullarında elde edilecek daha yüksek gelir, daha sonraki yıllarda kazanılacak ekonomik ve 

sosyal menfaatlerden önemli hale gelmektedir (DPT, 2001:46). 

Bir ülkede yaĢayan mükelleflerde, vergi bilinci ve ahlakının oluĢması çok önemlidir. 

Çünkü vergi bilinci oluĢan toplumlarda, vergiye gönüllü uyum sağlanmıĢ olacak ve bu bir 

ahlak kuralı haline gelecektir. Ancak vergi bilincinin oluĢması için, eğitim düzeyinin yeterli 

olması ve vergi idaresinin etkin olması gerekmektedir. Vergisini yasalara uygun Ģekilde 

ödeyen mükelleflerin haklarının korunması, vergi bilincinin oluĢmasını kolaylaĢtıracaktır. 

Toplumda oluĢan vergi bilinci ile mükellefiyetlerinin gereklerini yerine getiren bireyler, 
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getirmeyenleri uyaracak ve onların da kayıt altına alınmasında yardımcı olacaktır. Sonuçta, 

vergi idaresi ne kadar etkin ve verimli çalıĢırsa çalıĢsın, toplumda vergi bilinci ve ahlakı 

yerleĢmediği sürece kayıt dıĢı ekonomi tam anlamıyla önlenemez. 

1.2.3.2. Devlete Olan Saygınlığın Yitirilmesi Ve KarĢı Koyma Güdüsü 

GeliĢmiĢ ülkelerin demokrasilerinde, devletin vatandaĢı denetlemesinin yanında, 

vatandaĢ da devleti denetleme hakkına ve yetkisine sahiptir. Türkiye„deki demokrasi 

anlayıĢına göre ise, kanunlara tabi olanlar ve kanunları uygulayanlar, kanunların oluĢumuna 

katılamamakta ve ayrıca vatandaĢlar da devleti denetleme hakkına sahip olamamaktadırlar. 

Kanunların oluĢumuna katılamayan veya kanunların uygulanmasını denetleyemeyen 

vatandaĢlar, tepkilerini kayıt dıĢı faaliyetlere kayarak ortaya koyabilmektedirler (Sarılı, 

2002:32). Devlete bağlılığın azalması, bir diğer deyiĢle devletin saygınlığını yitirmesi, 

ekonomik faaliyetlerin kayıt dıĢında tutulmasının toplum tarafından hoĢgörüyle 

karĢılanmasına neden olarak kayıt dıĢı ekonominin geliĢmesine yol açmaktadır (ToptaĢ, 

1998:50).  

Vergi kaçırmada da kısmen görülmesine rağmen, yasadıĢı ekonomik faaliyetlerde 

bulunmanın altında yatan sebep ise, daha çok devlete karĢı koyma güdüsüdür. Burada 

özellikle yasal faaliyetlerde bulunup da kayıt dıĢı ekonomiye yönelen bireylerin tamamını, 

devlete karĢı koyma ile suçlamamak gerekmektedir (Sugözü, 2010:47). 

1.2.3.3. Eğitim Düzeyi 

Kamu harcamaları ile vergiler arasındaki iliĢkiyi, eğitim düzeyi yüksek toplumlar daha 

iyi kurmaktadırlar. Ayrıca, eğitimli bireyler sendikalı ve sigortalı, baĢka bir deyiĢle kayıtlı 

olmanın avantajlarını, bilinçli tüketicilerde kayıtlı sektör mal ve hizmetlerine karĢı getirilen 

tüketici haklarını daha iyi değerlendireceklerdir. Dolayısıyla isteyerek kayıt dıĢı ekonomiye 

katılım, minimum düzeyde olacaktır (Ilgın, 1999:31). 

Ancak sadece eğitim düzeyi, kayıt dıĢı ekonomiye katılımı azaltmamaktadır, bunun 

yanında vergiye gönüllü uyumun da olması gerekir. Çünkü mükellefler artan eğitim düzeyi 

sayesinde, kanunlardaki boĢluklardan faydalanarak gelirlerini kayıt dıĢına çıkarmak 

isteyebilirler. Bunu önlemek için, kanunlara özen gösterilmeli ve vergi ahlakının yerleĢmesini 

sağlamak gerekmektedir.  
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1.2.3.4. Kırdan Kente Göç Ve Nüfus Politikası 

Kayıt dıĢı ekonominin oluĢumunda, uzun dönemli kalkınma anlayıĢının yanlıĢlıkları 

sonucu oluĢan bölgesel dengesizliklerin ve gelir dağılımı bozukluklarının yoğun bir iç göçe 

yol açması, iç göçün beraberinde çarpık kentleĢmeyi getirmesi belirleyici rol oynamıĢtır 

(GümüĢ, 2000:63). Hızlı nüfus artıĢı ve göçün doğurduğu, iĢsizlik ve çarpık kentleĢme iĢgücü 

piyasasını olumsuz etkilemekte ve bu durum kayıt dıĢı istihdama ortam hazırlamaktadır. 

KentleĢme ve nüfus artıĢ hızları dikkate alındığında, metropol niteliği kazanan yerleĢme 

merkezlerinde ortaya çıkan sorunlar giderek ağırlaĢmakta, bu durum yeni değer yargılarının 

oluĢmasına ve yasalara itaat eğiliminin azalmasına yol açmaktadır. Ayrıca ülkenin eğitim 

düzeyinin düĢüklüğü, vergi bilincinin geliĢtirilip yaygınlaĢtırılamamasına, vergi ve diğer yasal 

yükümlülüklerin gerektiği gibi yerine getirilememesine neden olmaktadır (DPT, 2001:2). 

Daha iyi bir yaĢam ve daha iyi bir gelir için kentlere göç eden bireyler, genellikle 

yeterli kalifiyeye sahip olmayan bireylerdir. Göçler sonucu istihdam sağlamada eksiklikler 

yaĢanmakta ve istihdam edilmeyen birey her türlü iĢe ve her düzeyde gelire razı olmakta, bu 

da bireylerin kayıt dıĢı ekonomiye yol açan sektörlerde istihdam edilmesiyle 

sonuçlanmaktadır (Karatay, 2009:50).  

Aynı zamanda kayıtlı bir iĢten elde edilen gelir, belirli bir yaĢam düzeyi için yeterli 

olmadığı durumda, bireyler ikinci bir iĢte çalıĢarak kayıt dıĢına sebep olmaktadır. Özellikle 

kırsal kesimdeki kadın ve çocukların kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerde bulunduğu 

görülmektedir (Us, 2004:11). 

1.2.4. KüreselleĢmeden Kaynaklanan Nedenler 

KüreselleĢme, üretim faktörlerinin özellikle de sermayenin dolaĢımını 

kolaylaĢtırmakta ve yaygınlaĢtırmaktadır, sermaye hareket ettikçe de kayıt dıĢı ekonomiye 

kaynaklık etmektedir (Demir, 2007:37). KüreselleĢme ile birlikte kayıt dıĢı faaliyetlerin 

artması, kayıt dıĢı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin diğer ülkelere kolayca aktarılmasını ve 

aklanmasını sağlamaktadır.  

KüreselleĢmenin sonucu olarak, uluslararası rekabette büyük geliĢmeler ortaya 

çıkmıĢtır. KüreselleĢme ile birlikte dıĢ ticaretteki rekabet, firmaları maliyet avantajları 

aramaya ve ucuz emek gücüne yöneltmektedir. Kayıt dıĢı faaliyetler, böyle bir imkân 
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sunabilmesi açısından cazip hale gelmektedir (BüyükkuĢoğlu ve Çetinkaya, 2007:10). Ancak, 

devletlerin hukuk sistemleri ve mevzuatları arasındaki farklılıklar, uluslararası suçların 

cezalandırılmasında aksaklıklara sebep olmaktadır.  

1.2.5. Teknolojik GeliĢmelerden Kaynaklanan Nedenler 

Teknolojik geliĢmelerin kayıt dıĢı faaliyetler üzerine baĢlıca etkisi, geliĢen 

teknolojinin emek gücünü açığa çıkarması ve insanlarında geçim kaygısıyla kayıt dıĢı 

faaliyetlere yönelmesi Ģeklinde olmaktadır. Ayrıca geliĢen teknolojiler, sermaye mallarının 

fiyatlarını ucuzlatmakta ve ucuzlayan sermaye malları piyasaya yönelik kayıt dıĢı üretime 

sebep olmaktadır (Ilgın, 1999:32). 

Teknolojik geliĢmelere bağlı olarak, elektronik ticarette geliĢmektedir. GeliĢen 

elektronik ticaret ile ödemeler de bu sistem üzerinden yapılmaktadır ve düzenlenmesi gereken 

fatura ve benzeri belgeler düzenlenmemektedir. Böylece yapılan ticaretin, elektronik ticaret 

haricinde bir izi olmamaktadır. Dolayısıyla elektronik ortamda yapılan ticaretin takibi zor 

olduğu için, kayıt dıĢına çıkıĢı kolay olmaktadır. Bu nedenle teknolojide yaĢanan 

geliĢmelerin, vergi idarelerinde de yaĢanması gerekmektedir. Çünkü vergi idarelerinin hızlı ve 

kaliteli hizmet sunması için, denetimlerde teknolojik geliĢmeler büyük kolaylık sağlayacaktır. 

1.2.6. Siyasal Nedenler 

Kamu harcamalarının finansmanı için ne kadar vergi toplanacağı, vergi konularının 

neler olacağı, vergilemenin zamanı, kimden ve hangi kesimden ne kadar vergi alınacağı, 

hangi konu ve mükelleflerin vergileme dıĢı bırakılacağı, finansmanda alternatif yöntemlere 

baĢvurulup baĢvurulmayacağı birer siyasal karar alma sorunudur. Bu sorunların 

açıklanmasında, karar alıcıların tamamen etkinlik hedefleri doğrultusunda davranacağını, son 

derece önemli dağılım ve kuĢaklar arası tercih sorunları doğuracak Ģekilde kiĢisel çıkar, 

partizan rant dağıtımı, rant sömürüsü ve yeniden seçilme gibi bir dizi refah azaltıcı sonuçlar 

doğurabilecek saikle davranmayacaklarını varsaymak yetersiz kalmaktadır (Berksoy ve 

Demir, 2004:13).  

Popülist ekonomi anlayıĢının egemen olduğu bir ülkede, makroekonomik dengelerin 

önemli ölçüde bozulması ve kendi kendisini besleyen bir sürece girilmesi halinde bazı istikrar 

tedbirlerinin alınması kaçınılmaz olabilecektir. Popülist politikaların, kalıcı bir istikrar 
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anlayıĢı ile bağdaĢması mümkün olmadığı gibi, bu politikalar aynı zamanda kısa dönemli olup 

kısa vadede sonuç verecek parasal ve mali iĢlemlere dayalı politikalardır (Türkkan, 

1997:565). 

Siyasal iktidarlar, genellikle baskı gruplarının istekleri doğrultusunda kararlar alarak, 

oy uğruna vergilendirmekten vazgeçebilmekte ve vergi yükünü belirli kesimlere 

yükleyebilmektedirler. Bundan baĢka siyasal partilerin vergileme konusunda da değiĢik 

görüĢleri, birbirinden zıt uygulama projeleri bulunduğundan, politik istikrarın bulunmadığı 

Türkiye‟de her seçim döneminde mükelleflerin beklentileri baĢlamaktadır. Her Ģeye yeniden 

baĢlanacak havası verilen vergi paketi projelerinin çokluğu, ciddi ve istikrarlı vergi politikası 

olmadığı izlenimini uyandırdığından, yükümlüler kendi kararlarıyla kiĢisel çıkarlarını 

korumaya yönelmektedirler (Tosuner, 1995:71). Bu da kayıt dıĢı ekonominin artmasına sebep 

olmaktadır. 
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2. BÖLÜM 

2. KAYIT DIġI EKONOMĠYĠ TAHMĠN YÖNTEMLERĠ, KAYIT DIġI 

EKONOMĠNĠN BOYUTLARI VE ETKĠLERĠ 

Kayıt dıĢı ekonominin boyutlarını öğrenmek amacıyla, çeĢitli tahmin yöntemleri 

geliĢtirilmiĢtir. Yapılan bu tahminler sayesinde, kayıt dıĢı ekonominin kapsamı belirlenmiĢtir 

ve böylece ülke ekonomileri üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir.   

2.1. KAYIT DIġI EKONOMĠYĠ TAHMĠN YÖNTEMLERĠ 

Kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğünü tespit etmek oldukça güçtür. En açık nedeni, kayıt 

dıĢı olmasıdır. Genel kural, ölçümün kayda göre yapıldığı ve kayıtlılığı ilgilendirdiğidir. Fakat 

kayıt dıĢı ekonominin ölçümünün hayati önem taĢıması, onu ölçmede bilim adamlarını çeĢitli 

metotlar geliĢtirmeye zorlamıĢ ve bunun sonucunda da tam olmasa da yaklaĢık sonuçlar elde 

edilmesi baĢarılmıĢtır (Sugözü, 2010:113). 

2.1.1. Doğrudan Tahmin Yöntemleri 

Mikro bazda yapılan bu tip ölçümlerde, rasgele seçimler sonucu yapılan tespitlerden 

genellemelere gidilir. Belli bir zaman kesitinde, gizli ekonomik faaliyetlerin hacminin 

belirlendiği bu yöntemde, anketler önemli bir rol oynar.  

Kayıt dıĢı ekonominin doğrudan ölçülebilmesi için, gelir elde edenler arasında 

araĢtırma yapılabilir. Ġstatistik kuruluĢları, vergi idaresi, bankalar ve özel araĢtırma ve anket 

kuruluĢları bu yöntemi kullanırlar. Gelir elde edenlere, ne kadar gelir elde ettikleri ve bu 

gelirin ne kadarını kayıtlarına yansıttıkları sorularak yapılır. Anket ya da inceleme sonucunda 

elde edilen sonuçlar, kendi aralarında belli kategorilere ayrılarak, kayıt dıĢı ekonominin 

tamamına ulaĢılmaya çalıĢılır (KıldiĢ, 2000:1). Anket çalıĢması sonuçlarının gerçeğe yakın 

çıkması için, anket sorularının titizlikle hazırlanması ve anketin uygulanacağı kiĢi ve 

kuruluĢların anketin güvenirliliğini sağlayacak sayıda ve rasgele belirlenmesi, ankete 

katılanların isimlerinin ankette yer almaması gerekir. Ancak, kayıt dıĢı faaliyetlerin önemli bir 

kısmının yasalara aykırı olması, kiĢi ve kuruluĢların bu tür faaliyetleri ile ilgili bilgileri 

gizleme eğiliminde olması bu yöntemin güvenirliliğini zayıflatır (Temel vd. 1994:11-12).  
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Ġkinci bir doğrudan yaklaĢım, vergi gelirlerinin, vergi daireleri ve sosyal güvenlik 

kurumlarınca yapılan denetimine dayandırılır. Vergi dairelerine beyan edilen gelir ile belirli 

denetimler sonucu ölçülen gelir karĢılaĢtırılarak, kayıt dıĢı ekonomi tahmin edilmeye çalıĢılır. 

Ancak vergi kaçağının tamamını belirlemek için yıllık olarak yapılan bu vergi denetimleri, 

hem yetersizdir, hem de vergiye tabi vergilendirilebilir faaliyetler sınırlandırılmaktadır 

(ÇetintaĢ ve Vergil, 2003:15). 

Kayıt dıĢı ekonominin tahmininde, doğrudan ölçüm metodunun en önemli avantajı, 

belli bir zamanda kayıt dıĢı ekonomi konusunda detaylı bilgi edinebilmenin mümkün 

olmasıdır. Ġyi hazırlanmıĢ anket sonucunda, kayıt dıĢı ekonominin yapısal özellikleri de ortaya 

konabilir (ToptaĢ, 1998:12). Doğrudan tahmin yöntemlerinin en büyük dezavantajı ise, 

yapılan tahminlerin sınırlı olmasıdır. Tüm kayıt dıĢı ekonomik faaliyetleri kapsamaması ve 

kayıt dıĢı ekonomiyi uzun dönemli tahmin edememesi diğer dezavantajlar olarak sayılabilir. 

2.1.2. Dolaylı Tahmin Yöntemleri 

Makro yaklaĢım ya da gösterge yaklaĢım olarak nitelendirilebilecek olan dolaylı ölçme 

yöntemlerinde, kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğüne iliĢkin bilgi vermesi muhtemel 

makroekonomik gösterge değerlerinin zaman içerisindeki değiĢimi değerlendirilmektedir (Us, 

2004:16). 

Kayıt dıĢı ekonomiyi ölçmede en çok kullanılan yöntemlerdir. Bunlar; 

 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) YaklaĢımı 

 Ġstihdam YaklaĢımı 

 Vergi Ġncelemeleri Yoluyla Ölçme YaklaĢımı 

 Parasalcı YaklaĢım‟dır. 

2.1.2.1. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) YaklaĢımı 

Bu yöntemde, GSMH hesaplamasında kullanılabilecek ve kayıt dıĢı ekonomi için 

gösterge olabilecek her türlü veriden yararlanılmaktadır.  

GSMH‟nın hesaplanmasında, üretim, gelir ve harcama yöntemleri olmak üzere üç 

farklı yöntem kullanılmaktadır. Kayıt dıĢı ekonomi olmayacağı varsayımı altında, her üç 

yönteme göre hesaplanan GSMH değerlerinin aynı olması gerekmektedir. Ancak, kayıt dıĢı 
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ekonomi söz konusu olduğu takdirde, harcamalar yöntemi ile hesaplanan GSMH değerinin, 

diğer yöntemler yolu ile hesaplanan GSMH değerinden daha büyük çıkması beklenmelidir. 

Bu sebeple, farklı yöntemlerle hesaplanan GSMH değerleri arasındaki farkların, kayıt dıĢı 

ekonomi büyüklüğüne iliĢkin veri teĢkil ettiği düĢünülmektedir. Ancak, döviz ve altın gibi 

tasarruf araçlarına yatırım eğiliminin yüksek olduğu dönemlerde ve yurt dıĢına transferlerin 

varlığında bu yaklaĢımda sağlıklı sonuç vermeyebilir (KıldiĢ, 2000:14). 

Ekonomide, kayıt dıĢı ekonomi nedeniyle gelir yöntemi ile bulunan rakam en düĢük, 

harcama yöntemi ile bulunan rakam ise en büyük GSMH değerini vermektedir. Bu yaklaĢıma 

göre, harcama yöntemi ile bulunan GSMH ile gelir yöntemi ile bulunan GSMH rakamları 

arasındaki fark, kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğü hakkında bilgi verir (Sarılı, 2002:35). Bu 

yaklaĢım ile hesaplanan kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğü, genellikle diğer yaklaĢımlara göre 

hesaplananlardan düĢük çıkmaktadır (Kasnakoğlu ve Yayla, 1998). 

2.1.2.2. Ġstihdam YaklaĢımı 

Bir diğer dolaylı yöntem, emek girdisinin analizine dayanır. Kayıt dıĢı ekonomi, emek 

piyasasındaki farklılıklar ortaya konmak suretiyle de izlenilebilir. ĠĢgücüne katılma 

oranındaki değiĢmelerin diğer faktörlerden daha çok, kayıt dıĢı ekonomiden 

kaynaklanabileceği ihtimalinden yola çıkılarak ve verimliliğin, her iki ekonomide de aynı 

olduğu varsayılarak kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğü hesaplanabilir. Zamanla iĢgücüne 

katılım oranlarındaki bir azalma ya da diğer ülkelerle karĢılaĢtırıldığında daha düĢük bir 

katılım oranı, iĢgücünün kayıtlı ekonomiden kayıt dıĢı ekonomiye kayıĢını yansıtabilir ve 

kayıt dıĢı çalıĢmanın bir göstergesi olarak düĢünülebilir (Sugözü, 2010:117). 

Kısaca, bu yöntemde incelenen gösterge, toplam istihdamın zaman içerisinde 

gösterdiği geliĢmedir. Eğer çalıĢanlar resmi sektörden ayrılıp, gizli sektörde faaliyet 

gösteriyor veya toplam iĢgücü arttığı halde, toplam istihdam oranında artıĢ olmuyorsa (ceteris 

paribus) resmi istatistiklerde toplam istihdam rakamlarında azalma olacaktır. Bu yöntemde, 

genellikle belirli bir yıl ya da bir dönem taban olarak kabul edilip gizli ekonomi yok ya da 

minimum seviyede varsayılır, geçen zaman içerisinde, gizli sektörde çalıĢanlar ne kadar 

artmıĢtır tahmin edilir (Özsoylu, 1996:36). 
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Ġstihdam yaklaĢımının en büyük avantajı basit olmasıdır. Ancak, ikinci iĢte çalıĢanların 

dikkate alınmaması ve farklı sosyal sebeplerden dolayı oranlardaki değiĢmelerin sağlıksız 

sonuç vereceği düĢüncesi ile bu yöntem eleĢtirilmektedir. 

2.1.2.3. Vergi Ġncelemeleri Yoluyla Ölçme YaklaĢımı 

Vergi incelemeleri yoluyla kayıt dıĢı ekonomiyi ölçme, vergi incelemeleri sırasında 

mükelleflerin beyan etmediği gelirlerin tespit edilmesi ile ortaya çıkan matrah farklılıklarının 

kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğünü yansıttığı varsayımından yola çıkılarak oluĢturulmuĢ bir 

yaklaĢımdır (Us, 2004:17). 

Vergisel yöntemlerle, baĢka amaçlar için toplam vergi istatistiklerinin analiz edilmesi 

yoluyla, genellikle beyan dıĢı veya vergilendirilmesi gerektiği halde vergi dıĢı kalan gelirler 

tahmin edilmektedir. Beyan dıĢı vergi veya vergi dıĢı gelirler, baĢka kaynaklardan 

hesaplanıyorsa GSMH hesapları içinde kapsanmıĢ olabilir. Bunların ayrıĢtırılması gerekir. Bu 

sebeple, mevcut GSMH büyüklükleri veri alınarak hesaplanan beyan dıĢı veya vergi dıĢı gelir 

anlamındaki kayıt dıĢı ekonomi ile GSMH tanımı içinde olmasına rağmen, mevcut GSMH 

büyüklükleri içinde kapsanmadığı düĢünülen kayıt dıĢı ekonomiyi karıĢtırmamak gerekir 

(Ilgın, 1999:149). 

Bu yaklaĢımın en önemli eksikliği, kayıt dıĢı ekonomi yerine vergilendirilmeyen 

ekonominin büyüklüğünü tahmin etmesidir. Bazı faaliyetlerin, vergilendirilmediği halde milli 

gelir büyüklüğü içerisinde yer alması, kayıt dıĢı ekonominin vergilendirilmeyen ekonomiden 

daha büyük olduğunu gösterir (Sarılı, 2002:39). Ancak kayıt dıĢı ekonominin sebeplerinden 

birinin denetim eksikliği olduğu düĢünüldüğünde, bu hesaplamaların doğruluk payı 

tartıĢılmaktadır.  

2.1.2.4. Parasalcı YaklaĢım 

Bu yaklaĢımda, parasal istatistikler kullanılarak kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğü 

tahmin edilmeye çalıĢılmaktadır (Sugözü, 2010:118). Parasalcı yaklaĢımda, çek ve nakit para 

kullanımı kayıt dıĢı ekonomi hakkında ilgililere bilgi verebilir. Bu yaklaĢıma göre, kayıt dıĢı 

ekonomide yapılan ödemelerin büyük çoğunluğu, bu konudaki denetimlere imkân vermemek 

bakımından nakit para ile yapılmaktadır. Kayıt dıĢı ekonominin boyutlarını ölçmek için, para 

piyasasındaki hareketler de izlenmektedir. Bu yaklaĢımda dolaĢımdaki paranın mevduata 
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oranının zaman içinde artması, paraya olan talebin arttığını ve dolayısıyla kayıt dıĢı 

ekonominin geniĢlediğini göstermektedir (KıldiĢ, 2000:15).  

Parasalcı yaklaĢım;  

 Sabit Oran (Emisyon Hacmi) YaklaĢımı,  

 ĠĢlem Hacmi YaklaĢımı ve  

 Ekonometrik YaklaĢım olmak üzere üç grupta ele alınmaktadır (Ilgın, 

1999:147). 

2.1.2.4.1. Sabit Oran YaklaĢımı 

Sabit oran yaklaĢımı, vadesiz mevduatın para stokuna oranının, ödeme alıĢkanlıkları 

değiĢmedikçe sabit kalacağı varsayımına dayanmaktadır (Sugözü, 2010:119). 

Bu yaklaĢımda, kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğünü belirlemek için para piyasalarında 

hareketler izlenmekte ve kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerde ödemelerin genellikle peĢin para ile 

yapıldığı, çek ve senet gibi ödeme araçlarının kullanılmadığı varsayılmaktadır. Ayrıca, 

ekonomide kayıt dıĢı ekonomi olmadığı dönemlerde sürüm hacminin mevduata oranının sabit 

kalacağı varsayılmakta ve bu oranın zaman içinde artması paraya olan talebin arttığını ve 

dolayısıyla kayıt dıĢı ekonominin de arttığını göstermektedir. Bu yaklaĢımın en önemli 

eksikliği, kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerde ödeme aracının peĢin para olduğunu ve paranın 

dolaĢım hızının kayıtlı ve kayıt dıĢı ekonomide aynı olduğunu kabul etmesidir. Oysa kayıt dıĢı 

ekonomide, çek ve senet ile ödeme de yaygındır ve ayrıca paranın dolaĢım hızı kayıtlı 

ekonomiye göre daha yüksektir (Özsoylu, 1996:14). 

2.1.2.4.2. ĠĢlem Hacmi YaklaĢımı 

Bu yöntemin hareket noktası Fisher„in miktar denklemidir. Metot toplam iĢlemlerin 

gelire oranının normal olarak değiĢmediği varsayımını yapmaktadır (Sugözü, 2010:120). 

Fisher„in miktar teorisi eĢitliği kullanılarak, iĢlem hacminin milli gelire oranındaki 

değiĢikliklerden kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğü tahmin edilmeye çalıĢılmaktadır.  

Bu çerçevede, para arzının M, paranın dolaĢım hızının V, genel fiyat seviyesinin P ve 

iĢlem hacminin T olduğu düĢünülecek olursa, ülkede üretilen toplam mal ve hizmetlerin 

piyasa değeri, para arzının, paranın dolaĢım hızıyla çarpımına eĢittir. Bir diğer deyiĢle, para 
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arzının paranın dolaĢım hızıyla çarpımı, genel fiyat seviyesinin iĢlem hacmi ile çarpımına 

eĢittir yani MV = PT‟ dir. Bu yaklaĢıma göre iĢlem hacmi olan T ile GSMH arasındaki iliĢki 

uzun vadede sabittir. Bu sebepledir ki, belirli bir dönemde MV‟ nin belirlediği GSMH rakamı 

ile istatistiklerle açıklanan GSMH arasındaki fark, kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğünü 

vermektedir. 

Bu yaklaĢımın sabit oran yaklaĢımına göre avantajı, kayıt dıĢı ekonomide peĢin para 

yanında çek ve senet ile ödeme araçlarını da dikkate almasıdır. Bu yaklaĢımın eksikliği ise, 

paranın dolaĢım hızının kayıtlı ve kayıt dıĢı ekonomide aynı olduğunu varsayması ve iĢlem 

hacmi miktarının hesaplanmasının güç olmasıdır (Sarılı, 2002:40). 

2.1.2.4.3. Ekonometrik YaklaĢım 

Bu yaklaĢım, para talebinin gelir vergilerine duyarlılığını ölçerek, yasadıĢı amaçlar 

için kullanılan para miktarının tahmin edilmesine dayanmaktadır (Sugözü, 2010:121). Diğer 

parasalcı yaklaĢımlarda olduğu gibi, kayıt dıĢı ekonomilerde iĢlemlerin nakit para ile 

yürütüldüğü ve paranın dolaĢım hızının kayıtlı ve kayıt dıĢı ekonomilerde aynı olduğu 

varsayılmaktadır. Nakit paranın geniĢ anlamlı paraya oranının, kiĢi baĢına düĢen reel gelir, 

mevduat faiz oranı, kamu personel harcamalarının toplam kamu harcamalarına oranı, 

ortalama vergi oranı ve enflasyon oranına bağlı olduğunun kabul edildiği bu yöntemde, nakit 

para talebi bir regresyon analizi ile tahmin edilmektedir. Ġkinci aĢamada ise, vergi değiĢkeni 

sıfır alınmak suretiyle verginin olmadığı durumda ortaya çıkacak ikinci nakit para talebi 

tahmin edilmektedir. Ġki para tahmini arasındaki fark, kayıt dıĢı ekonomiyle ilgili nakit para 

düzeyini vermektedir. Son aĢamada ise, paranın dolaĢım hızından yararlanılarak ve kayıt dıĢı 

ekonomiye iliĢkin nakit para düzeyi kullanılarak kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğü 

hesaplanmaktadır (DPT, 2001:8). 

Kayıt dıĢı ekonomiyi tüm ülkelerde görmek mümkündür, Ancak boyutları ve buna 

bağlı olarak etkileri değiĢmektedir. Ülkelerin ekonomik politikaları, sosyal yapıları gibi 

etkenler, kayıt dıĢı ekonominin farklı oranlarda gerçekleĢmesine neden olmaktadır. Ayrıca 

kayıt dıĢı ekonomiyi hesaplamak için kullanılan yöntem farklılıklarından dolayı, farklı 

sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  

Bununla beraber kayıt dıĢı ekonominin ölçülmesi, ülkelerin ekonomik kararlar 

almasında hayati önem taĢımaktadır. Kayıt dıĢı ekonominin hesaplaması ne kadar doğru 
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olursa, o kadar doğru tespitler yapılacak ve buna bağlı olarak da karar vericiler, o kadar tutarlı 

ekonomik kararlar alacaklardır. Kayıt dıĢı ekonomiyi hesaplama, yalnızca kayıt dıĢı 

ekonomiyi önlemek için alınan kararlar değil, aynı zamanda bütün para ve maliye 

politikalarını belirleyen kararlar için önemlidir (Sugözü, 2010:130). 

2.2. TÜRKĠYE’DE KAYIT DIġI EKONOMĠNĠN BOYUTU 

Kayıt dıĢı ekonominin belirgin niteliği, kayıtlı ekonomiye paralel ikinci bir sektör 

oluĢmasına neden olması ve oluĢan bu sektörün faaliyetlerinde devletin resmi 

düzenlemelerine uyulmamasıdır. Ayrıca devletin resmi istatistiklerinde de görülmeyen bu 

sektörün, vergi ve diğer mevzuatlar gereğince, herhangi bir ödemede bulunması da söz 

konusu değildir. Kayıt dıĢı ekonominin varlığının, geliĢmiĢ ülkelerden az geliĢmiĢ ülkelere 

doğru artıĢ eğilimi içinde olduğu da görülmektedir (Kalça, 1995:45). 

Türkiye‟de kayıt dıĢı ekonomiye iliĢkin ilk çalıĢmalar, kayıt dıĢı ekonominin nedenleri 

ve sonuçları üzerine yoğunlaĢmıĢ olmasına karĢın, daha sonraki çalıĢmalar kayıt dıĢı 

ekonominin çeĢitli yöntemler kullanılarak ölçülmesine ve yapısal durumunun incelenmesine 

yönelik olmuĢtur. Genel olarak kayıt dıĢı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına 

karĢılık, ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH 

hesaplamalarına yansımayan alanları kapsadığı kabul edilmektedir (GĠB, 2008:5). 

Türkiye‟de kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğü konusunda, kayıt dıĢılığın tanımı gereği 

üzerinde uzlaĢılan ortak bir rakam bulunmamaktadır. Bu büyüklüğü tahmine yönelik 

çalıĢmalar, birbirlerinden farklı sonuçlar vermektedirler. Kayıt dıĢı ekonomiyi ölçmeye 

yönelik çalıĢmalarda, kayıtlı ve kayıt dıĢı ekonominin birbiriyle iç içe geçmesi nedeniyle 

kesin sonuçlar verecek yöntemler kullanılamamakta ve tahmin metotlarından 

faydalanılmaktadır (GĠB, 2008:7).  

AĢağıdaki tabloda da görüldüğü üzere, Türkiye‟de kayıt dıĢı ekonominin boyutlarını 

ölçmek için yapılan çalıĢmalarda, sonuçlar % 1,5 ile % 137,8 arasında açıklanmıĢtır. 

Sonuçların birbirinden bu derecede farklı olması, Türkiye‟de istatistiki veri eksikliğinden ve 

veri yayınlarının henüz bir standarda kavuĢmamıĢ olmasından kaynaklanmaktadır (Sugözü, 

2010:130). 
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Tablo 1. Türkiye „de Kayıt DıĢı Ekonomi Tahminleri 

AraĢtırmacılar Tahmin Yöntemleri Yılı GSMH’ ya %’si 

D. Hakioğlu Parasalcı 
Yaklaşım(Ekonometrik) 

1984 137,80 

T. Derdiyok Parasalcı Yaklaşım 1984 27,30 

L. Koçoğlu Duyarlık Analizi 1987 19,60-26,50 

T. Derdiyok Vergi Yaklaşımı 1989 46,94 

D. Hakioğlu Parasalcı Yaklaşım 1989 18,00 

A.F. Özsoylu GSMH Yaklaşımı 1990 7,50 

Parasalcı Yaklaşım(Sabit Oran) 1990 11,50 

Parasalcı Yaklaşım(İşlem 
Hacmi) 

1990 11,50 

Z. 
Kasnakoğlu 

Parasalcı 
Yaklaşım(Ekonometrik-

Varsayımlardaki Farklılıklara 
Göre)  

1990 7,75 

1990 9,34 

1990 7,24 

1990 9,07 

T. Derdiyok Vergi Yaklaşımı(-Vergi İnceleme 
-En Düşük Vergi Oranı 

-Sıfır Vergi Oranı 

1991 40,40 

1991 7,78 

1991 26,20 

A.Temel 
B.A. Şimşek 

K. Yazıcı 

Harcamalar Yaklaşımı           1991 1,50 

Vergi Yaklaşımı 1991 16,40 

Parasalcı Yaklaşım(Sabit Oran) 1991 1,91 

Parasalcı Yaklaşım(İşlem 
Hacmi) 

1991 1,91 

Parasalcı 
Yaklaşım(Ekonometrik) 

1991 7,88 

O. Altuğ Kayıt Dışı Ücret Yaklaşımı 1992 35,00 

Y. Ilgın Parasalcı 
Yaklaşım(Ekonometrik) 

1992 45,30-53,90 

Nakit Oranı 1993 54,30 

Basit Parasal Oran 2001 66,2 

R. Yamak Parasalcı 
Yaklaşım(Ekonometrik) 

1994 10,00 

Z. 
Kasnakoğlu 

Nakit Oranı (Ekonometrik) 1997 30,00-61,00 

1997 9,00-13,00 

Kaynak: Sugözü, 2010 
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2.2.1. Para Talebi YaklaĢımı Ġle Yapılan Tahminler 

ÇetintaĢ ve Vergil tarafından para talebi yaklaĢımı ile tahmin edilen kayıt dıĢı 

ekonominin, kayıtlı ekonomiye oranı 1971 ve 2000 yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır. 

Bu oran, bize kayıt dıĢı ekonominin o dönemdeki büyüklüğünü göstermektedir.  

Elde edilen rakamlar, bu büyüklüğün yıllar itibariyle dalgalandığını göstermektedir. 

Özellikle, 1990 yılından sonra kayıt dıĢı ekonominin hacmi hızla büyümeye baĢlamıĢtır. 1995 

yılında kayıt dıĢı ekonominin, Türkiye„de kayıt dıĢı ekonominin tahmini resmi ekonomiye 

oranı % 31 gibi yüksek bir düzeye ulaĢmıĢtır. 1998„te % 29, 1999„da ise % 26 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 2000 yılı itibariyle Türkiye„de kayıt dıĢı ekonominin hacmi 38 katrilyon iken, 

resmi ekonomiye olan oranı da % 24,7 olarak hesaplanmıĢtır (Sugözü, 2010:132). 

Tablo 2. Türkiye‟de Kayıt DıĢı Ekonominin Büyüklüğü(GSYH‟ ya Oranı) 

Yıllar  Oran% Yıllar Oran% Yıllar Oran% 

1971 18,76 1981 20,86 1991 23,62 

1972 19,17 1982 21,78 1992 22,97 

1973 18,77 1983 16,78 1993 24,06 

1974 19,55 1984 22,51 1994 28,53 

1975 18,01 1985 21,43 1995 31,29 

1976 17,87 1986 20,38 1996 22,77 

1977 18,22 1987 16,84 1997 26,13 

1978 19,63 1988 23,09 1998 29,87 

1979 21,14 1989 21,60 1999 26,79 

1980 21,31 1990 20,90 2000 24,73 

Kaynak: Hakan ÇetintaĢ, Hasan Vergil 2003 (Oran: kayıt dıĢı ekonomi/kayıtlı ekonomi) 

Ayrıca Schneider tarafından yapılan 2002-2013 yıllarını kapsayan araĢtırma 

sonucunda görülmektedir ki, kayıt dıĢı ekonomi 2002 yılından itibaren genel itibarıyla azalan 

bir seyir izlemektedir.   
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ġekil 4. Türkiye‟de Kayıt DıĢı Ekonominin GSYĠH‟ ya Oranı (2002-2013) 

 

Kaynak:  Friedrich Schneider, Mart 2013 

2.2.2. Sabit Oran Yöntemine Göre Yapılan Tahminler 

Vadesiz mevduatın para stokuna oranının, ödeme alıĢkanlıkları değiĢmediği sürece 

sabit kalacağı varsayımına dayanan bu yöntemde, kayıt dıĢı ekonomi tahmin edilmeye 

çalıĢılmaktadır.   Bu yönteme göre yapılan kayıt dıĢı ekonomi hacmi tahminine göre, 1973 

yılında kayıt dıĢı ekonominin olmadığı kabul edilmiĢ ve buna bağlı olarak 1970-2004 

döneminde kayıt dıĢı ekonominin hacmi hesaplanmıĢtır. 
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Tablo 3. Sabit Oran Yöntemine Göre Türkiye‟de Kayıt DıĢı Ekonominin Hacmi 

Yıllar Kayıtlı Ekonomi Kayıt DıĢı 

Ekonomi 

Kayıt DıĢı 

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 0,0 

1974 537.677.600.000 1.065.206.105 1,9 

1975 690.900.800.000 519.144.154 0,1 

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 3.887.903.000.000.000 5.573.114.208.000.000 143,3 

1995 7.854.887.000.000.000 13.702.969.093.000.000 174,4 
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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 

2001 176.483.953.000.000.000 236.719.000.000.000.000 134,1 

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: Merkez Bankası 

1970‟ler ithal ikameciliğin baĢladığı yıllar olmuĢtur. Bunun yanında, üretimde 

düĢüĢlerle beraber iĢsizlikte ve fiyatlar genel seviyesinde artıĢ yaĢanmıĢtır. Ekonomik 

sıkıntıların yanında, bu yıllarda ciddi anlamda darbeyle sonuçlanan sosyal ve siyasal sıkıntılar 

yaĢanmıĢtır (Önder, 2012:54). 

1980 yılında yapılan darbe ile, askeri yönetim baĢa geçmiĢtir ve küresel ekonomiye 

uyum sağlamak amacıyla dıĢa açık büyüme modeli uygulanmıĢtır. 1983 yılında seçim 

yapılmıĢ ve 1984 yılında yapılan vergi affı ile kayıt dıĢı artmıĢtır. 1990‟lı yıllarda da, 1980‟li 

yıllardaki bütçe açıklarının artmasıyla borçlanma artmıĢ ve kısır döngüye girilmiĢtir. 1994 

yılında yaĢanan kriz sonucunda, 1995 yılında kayıt dıĢı ekonominin boyutu % 174‟lere 

ulaĢmıĢtır.  

Ekonomide tekrar krizin yaĢandığı 2000 yılında, kayıt dıĢı ekonomi inceleme 

döneminin en yüksek oranına yani % 178,1‟e ulaĢmıĢtır. 2001 yılından itibaren, kayıt dıĢı 

ekonomide nispi bir gerileme olduğu görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında, bir 

taraftan sıkı para ve maliye politikaları ile enflasyonun kontrol altına alınması ile gelir 

dağılımda görülen nispi iyileĢmenin yanı sıra, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadeleye verilen önem 

ve belki de daha önemlisi ekonomik, sosyal ve siyasi alanda görülen nispeten istikrarlı 

ortamın olumlu etkileri olduğu düĢünülmektedir (Yılmaz, 2006:146-150).  

Ayrıca Türkiye‟de 2005-2010 yılına kadar geçen dönemde kayıt dıĢı ekonomi hacmini 

tahmin etmek için, sabit oran yöntemine dayalı olarak ve TÜĠK ve Kalkınma Bakanlığı‟nın 
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oluĢturduğu yeni seri GSYH ile para verileri kullanılarak 1985-2010 dönemine iliĢkin yeni bir 

hesaplama daha yapılmıĢtır.  

2005 yılı sonrasını değerlendirmek için, 1986-2010 dönemine iliĢkin kayıt dıĢı 

ekonomi tahmininin yapılmıĢ olması, sabit oran yönteminin kayıt dıĢı ekonomi hacmini 

tahmin etmekteki zayıflığını bir ölçüde gidermek ve inceleme dönemine iliĢkin daha sağlıklı 

bulgular elde etmek içindir. Söz konusu dönemde, C/D (DolaĢımdaki Para/Vadesiz Mevduat) 

değerinin en düĢük olduğu yıl 1986 yılıdır. Bu sebeple, 1986 yılı temel alınmıĢ ve buna dayalı 

olarak kayıt dıĢı ekonomi tahmini yapılmıĢtır (Yılmaz, 2012:483).  

ġekil 5. Türkiye‟de Sabit Oran Yöntemine Göre Kayıt DıĢı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye 

Oranı (2005-2010)(%) 

 

Kaynak: TÜĠK ve Kalkınma Bakanlığı verilerine göre Gülay Akgül Yılmaz tarafından 

hazırlanmıĢtır.  

ġekilde de görüldüğü üzere, Türkiye‟de kayıt dıĢı ekonominin kayıtlı ekonomiye 

oranla hacmi 2005 yılında %32,7 iken 2006 yılında %42,4‟e yükselmiĢ, 2007 yılında 

%35,2‟ye gerilemiĢse de 2008 yılında %59,1‟e yükselmiĢtir. 2009 yılında %53,1‟e düĢmüĢse 

de, 2010 yılında kayıtlı ekonomik faaliyetler cari olarak bir önceki yıla göre %15,8 oranında 

artmıĢ, kayıt dıĢı ekonomik faaliyetler ise %24,1 oranında daha yüksek oranda artıĢ göstererek 

%56,9 olarak hesaplanmıĢtır. 

2.2.3. Basit Parasal Oran Yöntemi Ġle Yapılan Tahminler 

Türkiye„de kayıt dıĢı ekonomi ile ilgili son yıllarda yapılmıĢ önemli çalıĢmalardan 

birisi Ilgın„ın çalıĢmasıdır. Ilgın tarafından Basit Parasal Oran Yöntemi ile yapılan 

hesaplamalar, 1968–2001 dönemini kapsamakta ve kayıt dıĢı ekonominin boyutları ile ilgili 
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önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Ayrıca, sonuçları itibariyle en fazla kabul gören 

çalıĢmalardan birisidir (Sugözü, 2010:133). ÇalıĢmada 1987 yılı için ekonometrik yöntemle 

bulunan (Yo/Yu) 1987=26,6 oranı alınarak diğer yıllardaki kayıt dıĢılık buna göre 

bulunmuĢtur. 

Tablo 4. Basit Parasal Oran Yöntemiyle Türkiye‟de Kayıt DıĢı Ekonomi 

 

Yıllar 

Kayıtlı GSMH(Yo) 

(Milyar TL) 

Kayıt DıĢı 

GSMH*(Yu) 

(Milyar TL) 

Kayıt DıĢı/Kayıtlı 

GSMH(Yo/Yu)(%) 

(Yo/Yu) Yıllık 

DeğiĢim 

1980 5.303 1.923 36,3 -7,3 

1981 8.023 2.596 32,4 -10,8 

1982 10.612 3.803 35,8 10,8 

1983 13.933 4.340 31,1 -13,1 

1984 22.168 8.820 39,8 27,7 

1985 35.350 13.251 37,5 -5,8 

1986 51.185 12.874 25,2 -32,9 

1987 75.019 19.955 26,6 5,8 

1988 129.175 45.273 35,0 31,8 

1989 230.370 103.168 44,8 27,8 

1990 397.178 189.268 47,7 6,4 

1991 634.393 318.035 50,1 5,2 

1992 1.103.605 593.890 53,8 7,3 

1993 1.997.323 1.137.178 56,9 5,8 

1994 3.887.903 2.686.953 69,1 21,4 

1995 7.854.887 6.596.840 84,0 21,5 

1996 14.978.067 8.358.098 55,8 -33,6 

1997 29.393.262 22.378.663 76,1 36,4 

1998 53.518.332 44.170.423 82,5 8,4 

1999 78.282.967 45.853.918 58,6 -29,0 

2000 125.596.129 68.747.977 54,7 -6,6 

2001 179.480.078 118.851.323 66,2 21,0 

1968-1980 Ortalaması 36,0  

1981-1990 Ortalaması 35,6 

1991-2001 Ortalaması 59,0 

1968-2001 Ortalaması 45,0 

Kaynak: Yılmaz Ilgın (2002) 

Tabloda da görüldüğü üzere, 1981-1990 döneminde kayıt dıĢı GSMH‟nin kayıtlı 

GSMH‟ ya oranı ortalama % 35,6 iken, 1991-2000 döneminde % 59‟a yükselmiĢtir.        

1968-2001 döneminde ise ortalama % 45 olmuĢtur. Kayıt dıĢı ekonomi, yıllar itibarıyla artıĢ 

göstermektedir. Özellikle kriz yıllarında daha da artmaktadır. 1994 krizi sonrası 1995 yılında 
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% 84‟e kadar ulaĢmıĢ, 1996 yılında %56‟ya düĢmüĢtür. 2001 krizinde tekrar artmıĢ ve kayıtlı 

GSMH‟ nın % 66,2‟si olduğu görülmektedir. 

2.2.4. Vergi Ġncelemeleri Yöntemi Ġle Yapılan Tahminler 

Bu yöntemde kayıt dıĢı ekonomiyi ölçme, vergi matrah farkları hesaplanarak 

yapılmaktadır. Vergi denetim elemanlarının denetimi sonrasındaki, incelenen matrah ile 

beyan edilen matrah arasındaki fark kayıt dıĢı ekonomiyi göstermektedir. Ancak toplam 

vergiler dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, dolaylı ve dolaysız vergiler, gelir ve 

kurumlar vergisi, KDV gibi vergi türüne göre ayrım yapılmadığı için farklı sonuçlar ortaya 

çıkabilmektedir. Bu nedenle, yapılan tahminlerin doğruluğunu artırmak ve kayıt dıĢı ekonomi 

ile etkin mücadele için ayrıntılı verilerden yararlanılmalıdır. 

Tablo 5. Vergi Türleri Ġtibariyle 2012 Yılı Ġnceleme Sonuçları (TL) 

VERGĠ TÜRÜ 

ĠNCELENEN 

MÜKELLEF 

SAYISI 

RAPOR 

SAYISI 

ĠNCELENEN 

MATRAH 

BULUNAN 

MATRAH 

FARKI 

MATRAH 

FARKI 

ÜZERĠNDEN 

TARH 

EDĠLEN 

VERGĠ 

Gelir Vergisi 1.578 2.293 96.143.976 25.582.141 7.722.879 

Kurumlar 

Vergisi 
419 475 15.694.708 10.625.304 2.561.915 

Katma Değer 

Vergisi 
4.274 4.947 3.746.260.371 274.356.674 71.160.687 

Özel Tüketim 

Vergisi 
120 135 30.385.791 4.411.491 4.637.045 

Bank. Sig. 

Mua. Ver. 
13 27 1.070.854 993.910 73.760 

Veraset ve Ġnt. 

Ver. 
2 2 1.468.852 --- 144.229 

Damga Ver. 64 91 5.043.509 24.103.355 1.518.546 

Geçici Vergi 992 1.582 38.671.559 44.550.680 4.184.643 

Diğerleri 2.445 2.640 439.284.811 156.508.726 4.145.838 

TOPLAM 
9.868 12.192 4.374.024.432 541.132.281 96.149.542 

Kaynak: http://www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr 

2012 yılında yapılan denetimlere göre 9.868 mükellef incelenmiĢ ve 12.192 adet rapor 

hazırlanmıĢtır. Bu dönemde 4.374.024.432 liralık matrah incelemeye konu olmuĢtur ve 
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541.132.281 liralık matrah farkı bulunmuĢtur. Bulunan matrah farkı üzerinden 96.149.542 

liralık hesaplanan vergi kaybı ortaya çıkmaktadır.    

2.3. DÜNYA GENELĠNDE KAYIT DIġI EKONOMĠNĠN BOYUTU 

ÇeĢitli geliĢmiĢlik seviyelerinde olan ve farklı ekonomik sistemlere sahip ülkelerdeki 

kayıt dıĢı ekonominin boyutları ile ilgili olarak yapılan araĢtırmalardan elde edilen bulgular, 

kayıt dıĢı ekonominin, az geliĢmiĢ ülkelerde ve kısıtlama ve devlet müdahalelerinin yoğun 

olduğu ülkelerde daha büyük boyutlarda olduğunu göstermektedir (Ilgın, 1999:86). Kayıt dıĢı 

ekonominin tespiti için ise, gerek geliĢmiĢ gerekse geliĢmekte olan ülkeler için çeĢitli 

araĢtırmalar yapılmıĢtır. GeliĢmekte olan ülkelerdeki yüksek kayıt dıĢı ekonomi oranına 

karĢılık, geliĢmiĢ ülkelerde bu oran oldukça küçüktür. AB (Avrupa Birliği) ülkeleri de 

çoğunlukla buna uymaktadırlar. Bunun nedenleri arasında, kiĢi baĢına düĢen milli gelirin 

yüksek olması, toplumda yerleĢmiĢ olan vergi bilinci ve oturmuĢ bir vergi sisteminin olması 

sayılabilir (Önder, 2012:55). Bu da göstermektedir ki, vergi sistemindeki bozulmalar, kayıt 

dıĢı ekonominin hacmini artırmaktadır.  

Kayıt dıĢı ekonominin artıĢı ile vergi gelirleri azalır ve dolayısıyla kamu hizmetlerinin 

kalitesi ve miktarı düĢer. Bu durumda, kayıtlı ekonomideki vergi oranları artar ve bu artıĢ 

kayıt dıĢı ekonominin büyümesine neden olur.  

Johnson, Kaufman ve Zoido-Lobaton tarafından yapılan bir araĢtırmada, kayıt dıĢı 

ekonominin küçük olduğu ülkelerin temel özellikleri; vergi tabanının yüksek, vergi oranının 

düĢük, dolayısıyla vergi gelirlerinin yüksek olduğu, aynı zamanda yasal sınırlama ve 

düzenlemeler ile rüĢvetin düĢük olduğu ülkeler olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kayıt dıĢı 

ekonominin yüksek olduğu ülkelerin temel özellikleri ise; yüksek oranlı vergiler, rüĢvet ve 

yolsuzlukların boyutunun büyük, yasal ve idari düzenlemelerin uygulamasında ayrımcılığın 

olmasıdır. AraĢtırmanın sonucunda, Organization for Economic Corporation and 

Development – Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı (OECD) ülkeleri ile bazı Doğu 

Avrupa ülkelerinin düĢük vergi ve sosyal yükümlülükleri ile yolsuzluklarla iyi mücadele ve 

ciddi bir kanun hakimiyeti sebebiyle, kayıt dıĢı ekonominin boyutlarının göreli olarak küçük 

olduğu, buna karĢılık Latin Amerika ülkeleri ile Orta Asya ülkelerinde kayıt dıĢı ekonominin 

yüksek düzeyde olduğu görülmüĢtür (Aktürk, 2003:35-36). 
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Kayıt altına alınamayan ekonomik faaliyetler; ekonomik, politik, kültürel ve diğer 

faktörlerin etkileĢimleri sonucunda ortaya çıkmakta ve bu faaliyetler ülkeden ülkeye 

değiĢmektedir. Bu nedenle, kayıt dıĢı ekonominin saptanması aĢamasında ülkeler kendi 

özelliklerini göz önünde bulundurarak yöntem belirlemek zorundadırlar. Örneğin, ABD„de 

1970„lı yıllarda piyasadaki nakit para miktarındaki fazlalık tespit edilerek parasal yöntemlerle 

kayıt dıĢı ekonomi tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Aynı Ģekilde 1980„lerde Ġtalya„da, 

sanayileĢmiĢ ülkelerdeki büyüme hızını göstermesine rağmen, yüksek iĢsizlik oranı kayıt dıĢı 

ekonomik faaliyetlerin varlığını düĢündürmüĢ ve iĢgücü piyasası analiz edilerek kayıt dıĢı 

ekonominin tespit çalıĢmaları yapılmıĢtır (DPT, 2001:11).  

Friedrich Schneider (2002), geliĢmekte olan ekonomiler, geçiĢ ekonomileri ve OECD 

ülkelerinden oluĢan 110 ülkede kayıt dıĢı ekonominin tahmini büyüklüğünü belirlemiĢtir. 

2000 yılındaki kayıtlı ekonominin ortalama büyüklüğünün yüzdesi olarak, kayıt dıĢı 

ekonominin ortalama büyüklüğü, geliĢmekte olan ülkelerde % 41, geçiĢ ekonomilerinde % 38 

ve OECD ülkelerinde % 18 olarak belirlenmiĢtir. Türkiye % 32,1 ile OECD ortalamasının 

oldukça üzerindedir. Vergilendirme ve sosyal güvenlik katkıları, kayıt dıĢı ekonominin 

büyüklüğünü belirleyen temel etmenler arasındadır (Sugözü, 2010:160). 

ġekil 6. Kayıt DıĢı Ekonominin Büyüklüğü-Ülkelerarası KarĢılaĢtırma 

 

 Kaynak: GĠB, Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010 
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2.4. KAYIT DIġI EKONOMĠNĠN ETKĠLERĠ 

Kayıt dıĢı ekonomi, farklı boyutlarda da olsa her ülkede görülmektedir ve o ülke 

ekonomisini etkilemektedir. Kayıt dıĢı ekonominin etkileri denilince ilk akla gelen olumsuz 

etkileridir, ancak az da olsa bazı araĢtırmacılar tarafından kayıt dıĢı ekonominin olumlu 

etkilerinden bahsedilmektedir.  

2.4.1. Kayıt DıĢı Ekonominin Olumlu Etkileri 

Kayıt dıĢı ekonomiyi olumlu bulan görüĢlerin baĢında, kayıt dıĢı ekonominin ülkenin 

karĢılaĢtığı ekonomik krizleri aĢmasında, iĢsiz kitlelere istihdam ve gelir imkânı sağlayarak ve 

mal ve hizmet arzını artırarak yardımcı olduğu ve bir çeĢit “sosyal güvenlik subabı” görevi 

gördüğü görüĢü gelmektedir (Ilgın, 1999:45). 

Kayıt dıĢı iktisadi faaliyetler, diğer kayıtlı ekonomiye oranla daha ucuz maliyetle 

üretim yapabildikleri için, ülkenin iktisadi kaynaklarını daha etkin bir Ģekilde kullanma 

imkânına sahiptirler. Bu türden yapılan iktisadi faaliyetlerden, tüketici rantı, sosyal kesinti ve 

vergi kaçakçılığı sebebi ile oluĢan üretici rantı ek talebi oluĢur ve ekonominin canlı kalması 

sağlanır. Dolayısıyla bu tür çalıĢan bir ekonominin, sosyal refahı arttırdığı da 

söylenebilmektedir (Kaptangil, 2003:25). 

Ekonomik büyümenin öncelikli tercih edildiği bir ülkede; eğer alınan vergilerle devlet 

tarafından gerçekleĢtirilen büyüme oranı, bu vergiler mükelleflerin elinde kalsaydı sağlanacak 

büyümeden daha düĢük ise, kayıt dıĢı çalıĢmanın olumlu sonuçlar meydana getireceği ileri 

sürülebilir. Aynı zamanda, kayıt dıĢı çalıĢan ekonomik birimlerin kayıtlı ekonomik birimler 

karĢısındaki rekabet avantajı ve hareket yeteneği dikkate alınırsa ekonomik büyüme ivme 

kazanabilir (KıldiĢ, 2000:1). ĠĢletmelerdeki rekabet gücü, teknolojik yatırım seviyesine 

dayanır. Emek yoğun üretimdeki yüksek maliyetlerin, teknoloji yoğun üretimde daha düĢük 

maliyetlerle rekabet etme Ģansı yoktur. Kayıt dıĢı ekonomide, kayıtlı ekonomideki (kazanç 

üzerinden alınan vergiler, iĢçilik üzerinden ödenen sigorta-vergiler vb.) yüksek oranlı kamusal 

yükümlülükler bulunmadığından, kayıt dıĢı ekonomideki üretim maliyetlerinin dolayısıyla 

satıĢ fiyatlarının düĢük gerçekleĢmesi, kayıt dıĢı ekonomiye yurt içi ve yurt dıĢı pazarlarda 

rekabet gücü kazandırır (Altuğ, 1999:483). 
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Birçok nedenle kayıtlı ekonomiden, kayıt dıĢı ekonomiye kayan gelirler, tasarruflar 

üzerinde çarpan etkisi yaratarak ekonomiye canlılık getirmektedir. Kayıt dıĢı ekonomiden 

elde edilen gelirler, kayıtlı ekonomide yer alan mal ve hizmetlere talep yaratmaktadır. 

Dolayısıyla, kayıt dıĢı ekonomiden elde edilen gelirlerin, tüketim aĢamasında kayıt altına 

alınma ihtimali söz konusu olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, elde edilmesi aĢamasında kayıt 

altına alınamayan gelirler, harcanması aĢamasında kayıt altına alınabilmektedir (Sarılı, 

2002:44). Bir diğer yönden ise, ekonomik faaliyetlerin vergi dıĢında tutulması neticesinde 

azalan vergi yükünün, yatırımlara kaydığı ve artan yatırımlarla beraber üretimin, istihdamın 

ve gelirin arttığı düĢünülmektedir (Sugözü, 2010:55).  

Kayıt dıĢı ekonominin bir diğer olumlu etkisi de, niteliksiz iĢgücüne istihdam 

yaratması yolu ile gerçekleĢmektedir. Kayıtlı ekonomide istihdam edilmesi mümkün olmayan 

niteliksiz iĢçilerin, ancak kayıt dıĢı ekonomide iĢ bulabildiği ve söz konusu iĢçilere ödenen 

ücretlerin, kayıtlı istihdam edilen iĢçilere ödenen ücretten düĢük olacağı varsayımı altında, 

kayıt dıĢı ekonomi, çalıĢanlar ve üreticiler arasında haksız rekabet etkisi yaratarak, ekonomiyi 

olumsuz etkilemekte; ancak, maliyetleri düĢürmesi ve istihdam yaratması gibi olumlu etkileri 

söz konusu olmaktadır. Yaratılan istihdam yoluyla, yukarıda değinildiği gibi elde edilen 

gelirlerin harcanması sonucu çarpan etkisi ile ekonomi canlanmaktadır (Us, 2004:17). 

Öte yandan, minimum gelir düzeyinde yaĢayan bazı insanlar, ilave gelir elde ederek 

(çocuk bakıcılığı, temizlik, küçük tezgahlarda ticaret, tamirat vb. gibi) yaĢam standartlarını 

arttırabilmekte, kayıt dıĢı sektörlerde elde edilen gelirlerin önemli bir bölümünün kayıtlı 

ekonomiye dönmesi sebebiyle, ilgili sektörlerin geliĢimine katkıda bulunabilmekte, üretim, 

tüketim ve yeni yatırımları uyarmakta, normal koĢullarda büyümesi çok zor olan firmalar, 

sermaye birikimi ve piyasaya nüfuz güçlerini arttırmakta, rekabet hızlanmakta, vergi ve 

benzeri yükümlülüklerin seviyesi ile ilgili olarak piyasaya ve devlete sinyaller gitmesine 

yardımcı olmaktadır. Esasen kayıt dıĢı ekonomik faaliyetler içerisinde genellikle küçük bir 

grup olan, bu ve benzeri iĢler toplumsal bir sigorta fonksiyonu da gördüğünden olumlu olarak 

düĢünülebilir (Bal, 2004:72).  

2.4.2. Kayıt DıĢı Ekonominin Olumsuz Etkileri 

Kayıt dıĢı ekonominin olumlu etkileri, ancak kısa vadeli olarak gerçekleĢmektedir. 

Hem kısa dönemde, hem de uzun dönemde ise kayıt dıĢı ekonominin kayıtlı ekonomi 
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üzerinde pek çok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu olumsuz etkiler, baĢta istatistiksel verileri 

saptırarak, ekonomi politikalarını etkinlikten uzaklaĢtırmaktadır. 

Ġstatistiksel verilerin saptırılması sonucunda, GSMH‟den baĢlayarak, bir dizi veri 

eksik ya da yanlıĢ olarak hesaplara yansıtılmıĢ olur. Bunun sonucunda, örneğin ülkedeki 

kamu kesiminin hacmi ve vergi yükü gerçek boyutlarından yüksek çıkar, dıĢ ticaret ve döviz 

hareketleri tam olarak izlenemez ve bunların doğal sonucunda da anlamlı ve isabetli para ve 

maliye politikaları geliĢtirilemez.  

Ayrıca kayıt dıĢı alanda çalıĢan iĢletmeler, ölçek itibariyle genellikle küçük oldukları 

gibi kayıt dıĢı alanda kalabilmek için de küçük kalmaya devam ederler. Bu eğilim, 

iĢletmelerin optimal boyuta ulaĢmalarını engellediği gibi, ekonomide hem verimlilik kaybına 

neden olur, hem de ekonominin kayıt altına alınmasını güçleĢtirir (KırbaĢ, 1995:25). 

2.4.2.1. Ekonomik Göstergelere Ve Kararlara Etkisi 

Ġstatistiki anlamdaki kayıt dıĢılık, kaynağından eksik ve hatalı olarak gelen verilere 

göre hazırlanan göstergeleri temel alarak oluĢturulacak politikaların ve alınacak tedbirlerin, 

uygulamada baĢarısız olması ve istenmeyen sonuçlara yol açması Ģeklinde dolaylı etkilere 

neden olmaktadır (Ilgın, 1999). 

Kayıt dıĢı ekonomi, geleneksel istatistik yöntemlerle milli gelir hesaplarına katılmayan 

faaliyetler olarak da ifade edildiğinden, kayıtlı ekonominin belirlediği, ekonomik göstergeler 

(enflasyon, iĢsizlik ve büyüme oranları) gerçeği yansıtamaz. Özellikle verimlilik göstergesi 

olarak çıktı/kiĢi kriteri esas alınmıĢsa, yeraltı ekonomisinde gerçekleĢtirilen üretim ve çalıĢan 

kiĢi sayısı resmi kayıtlara dahil olmadığı için verimlilik göstergesinde önemli sapmalar 

görülebilir (Özsoylu, 1996:47). 

Bir ekonominin toplam üretim gücünü gösteren GSMH kapsamında kayıt dıĢılık ele 

alındığında, bu durum ülkede gerçekleĢtirilen üretimlerin ve elde edilen gelirlerin, yapılan 

tüketim ve yatırım harcamalarının tamamen kapsanamamasına ve kaynakların çeĢitli kesimler 

ile sektörler arasında nasıl dağıldığının doğru belirlenememesine neden olmaktadır. Böyle bir 

durum, milli gelir rakamlarının eksik ifade edilmesine ve ülkenin refah düzeyi ile verimlilik 

göstergelerinin olduğundan düĢük görünmesine neden olabilecektir (Sugözü, 2010:58). 

Örneğin istihdama iliĢkin göstergelerde kayıt dıĢı sektörde çalıĢanlar kayıtlarda iĢsiz olarak 
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gösterildiği için, istihdam ve iĢgücüne katılım oranları düĢük, iĢsizlik rakamları ise 

olduğundan daha yüksek görünmektedir. 

Kayıt dıĢı ekonominin büyüme hızı, kayıtlı ekonomiden daha yüksek ise, kayıtlı 

ekonomiye göre hazırlanan resmi büyüme rakamları, kayıtlı ve kayıt dıĢı ekonomi 

toplamından oluĢan ekonominin bütününün büyüme hızından, düĢük olarak tespit 

edilebilecektir. Gelirlerin bir kısmının veya tamamının otoritelerden gizlenmesi dolayısıyla, 

kayıt dıĢı ekonomiden en fazla kimlerin pay aldığına bağlı olarak gelir dağılımı rakamları, 

düĢük veya yüksek gelirli kesim lehine sapmalı olarak belirlenebilecektir (DPT, 2001:29). Bu 

Ģekilde belirlenen göstergelere göre, birçok politika belirlenmekte ve uygulanmaktadır. 

Göstergeler gerçek durumu tam yansıtmadığı için, uygulanan politikalar da etkin 

olmayacaktır. Hatta uygulanacak yanlıĢ politikalar sonucunda, ekonomide daha büyük 

sorunlar ortaya çıkacaktır.     

2.4.2.2. Vergi Üzerindeki Etkisi 

Vergiler, devletin kamu giderlerini karĢılamak üzere yükümlülerin ödeme gücüne göre 

ve yasaya dayanarak devlete (topluma) aktardığı ödeme güçleridir. Vergi, ödeyen bakımından 

bir yük, devlet açısından ise bir gelirdir. Bu açıdan, vergi kaçakçılığı bu yola baĢvuran 

kiĢilerin vergi yükünü azaltırken, devleti ise gelir kaybına uğratır. Vergi kaçırma, öncelikle, 

devletlerin en temel gelir kaynağı olan vergilerin eksik ödenmesi ya da hiç ödenmemesi 

suretiyle, devletleri gelir kaybına uğratarak bütçe açıklarına ve dolayısıyla ekonomik büyüme 

üzerinde olumsuz sonuçlara yol açar (Altuğ, 1999:259). 

Kayıt dıĢı ekonomi, vergi sistemini ve vergi idaresini zafiyete uğratmakta ve vergi 

tabanının kontrolünü güçleĢtirmektedir. Vergide adaleti ve eĢitliğini bozarak ve sosyal 

güvenliğe zarar vererek hem bütçe açıklarını artırmakta, hem de dolaylı–dolaysız vergi 

arasındaki dengeyi bozmaktadır. Yine bu durum da, kayıt dıĢı ekonomi için bir neden olma 

özelliğinden dolayı kısır döngü içerisine girilmektedir. Yani bir yandan vergide adalet ve 

denge bozularak kayıt dıĢına sebep olacaktır, sonrasında ise kayıt dıĢı ekonominin büyümesi 

sonucu vergi gelirlerinde azalma ve yeni bir dengesizlik meydana gelecektir (Sugözü, 

2010:60). 

Ayrıca kayıt dıĢı ekonomi, vergi yükünü dürüst mükellefler aleyhine çevirerek vergi 

adaletini bozmaktadır. Vergisini ödemeyenler, vergisini ödeyenlerce finanse edilen kamu 
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hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Toplumun bir bölümü, kazandığı gelirlerinin bir kısmını 

devlete vergi olarak aktarmakta, bu nedenle hayat standartları, tüketim düzeyleri azalmakta, 

ancak diğer bir bölümü ise yine aynı Ģartlarda gelir elde etmekte ama bu gelirlerinin tamamı 

kendilerine, vergilerini ödemedikleri için harcanabilir tutar olarak kalmaktadır (Önder, 

2012:43). 

Diğer taraftan kayıt dıĢı ekonomi oranının yüksek olduğu ülkelerde, bireyler ve 

kurumlar vergiden kaçındıkları için gelir üzerinden alınan vergilerden sağlanan hasılat 

beklenen düzeyin altında gerçekleĢmektedir. Bu durumda hükümetler oluĢan açığı kapatmak 

için, harcamalar üzerinden alınan vergi oranlarını artırma yolunu seçmektedirler. Böylece, 

toplam hasılat içinde dolaylı vergilerin payı artıĢ göstermektedir. Yani gelir vergilemesinin 

baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilememesi, toplam içinde dolaylı vergilerin daha yüksek bir 

oranda görülmesine sebep olmaktadır (Kanlı, 2007:41). Bu durum vergilemede adaleti en aza 

indirmekte ve kayıt dıĢılığın artmasına sebep olmaktadır. 
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Tablo 6. Yıllar Ġtibarıyla Kayıt DıĢı Ekonomi Nedeniyle Ortaya Çıkan Vergi Kaybı 

Yıllar Kayıt DıĢı 

Ekonomi/GSYH 

Vergi Kaybı Vergi 

Kaybı/GSYH 

1970 2,7 2.468 2,4 

1971 5,1 1.619 4,3 

1972 13,5 736 10,9 

1973 13,9 939 10,6 

1974 8,8 1.794 7,2 

1975 36,5 639 26,6 

1976 7,1 4.310 4,9 

1977 4,5 8.808 3,0 

1978 4,0 14.229 2,7 

1979 4,2 21.684 3,0 

1980 3,0 55.265 2,1 

1981 2,2 115.168 1,5 

1982 5,7 48.594 4,6 

1983 2,7 150.119 1,9 

1984 5,4 87.993 5,1 

1985 1,8 344.500 2,0 

1986 14,5 79.946 12,4 

1987 16,6 103.352 13,8 

1988 13,2 200.174 10,0 

1989 3,4 1.333.700 3,1 

1990 3,4 2.317.646 3,0 

1991 11,2 1.213.823 9,1 

1992 13,1 1.836.006 10,2 

1993 10,7 4.106.201 8,1 

1994 5,1 19.053.958 3,4 

1995 5,8 30.089.876 4,2 

1996 16,6 21.294.653 11,1 

1997 12,6 61.771.590 7,5 

1998 17,1 82.872.065 9,9 

1999 5,8 393.572.582 3,1 

2000 7,0 557.459.852 3,3 

2001 2,7 2.131.028.064 1,2 

2002 25,3 341.850.194 11,7 

2003 67,8 177.436.572 28,7 

2004 10,1 1.403.460.392 4,3 

2005 86,7 191.107.062 35,4 

Kaynak: ErkuĢ, Hakan ve Karagöz, Kadir(2009). 

Tabloda da görüldüğü gibi, kayıt dıĢı ekonominin ve vergi kaybının GSYĠH‟ ya oranı, 

zaman içinde dalgalı bir seyir izlemektedir. Fakat son yıllarda, bariz bir artıĢ göze 

çarpmaktadır. 1970‟lerin ilk yıllarında, kayıt dıĢı ekonomi ve vergi kaybı hızla artarken, 



59 

 

sonraki yıllarda azalarak % 10‟un altına gerilemektedir. 1976-1985 arasında oran % 7,1‟i 

aĢmamakta ve nispeten istikrarlı bir seyir izlemektedir. Bundan sonra her ikisi de dalgalı yol 

izlemekte ve 2005 yılından en yüksek noktaya (% 86,7 ve % 35,4) ulaĢmaktadırlar. Bu 

tahminler kesin ölçüler olarak alınmak yerine, genel bir trendin ifadesi olarak göz önünde 

bulundurulmalıdır (ErkuĢ ve Karagöz, 2009:136). 

2.4.2.3. Büyümeye Ve Bütçe Açıklarına Etkisi  

Kayıt dıĢı ekonominin boyutlarının büyümesi, kayıtlı ekonominin boyutlarının 

küçülmesi demektir. Böylece, devletin esas gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin eksik 

ödenmesi ya da ödenmemesi devletin gelir kaybına uğramasına ve bütçe açıklarına neden 

olmaktadır. Bu durumda devlet ihtiyaç duyduğu geliri ya borçlanma, ya da emisyon yoluyla 

sağlamak zorunda kalmaktadır. Ancak bu tür uygulamalar, sosyal devlet anlayıĢını 

zedelemektedir (Arıkan, 1994:56). 

 

Kayıt dıĢı ekonomi sonucunda, ekonomik göstergelerde oluĢan sapmalar nedeniyle bu 

göstergelere göre uygulanan yanlıĢ politikalar, kaynak dağılımında etkinlikten 

uzaklaĢmaktadır. Var olan kaynakların etkin dağılamaması yani verimsiz alanlarda 

kullanılması, ülke ekonomisinin büyümesini olumsuz etkilemektedir. 

 

Ayrıca hükümetler, ekonomik büyümeye katkı sağlayacak altyapı yatırımları 

yapmaktadır. Kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin artması durumunda ise, kamu gelirleri yeterli 

düzeye ulaĢamaz ve hükümetler büyümeye yardımcı olacak hizmetleri yapamazlar (Önder, 

2012:47). 

Vergi dıĢı piyasa ekonomisinin sonucu olan, vergi kaybı ve bunun sonucunda ortaya 

çıkan bütçe açıklarının ortadan kaldırılması için vergi dıĢında borçlanma ve/veya para 

politikalarının kullanılması halinde ise Ģu sorunlar gündeme gelir (Aktan,  2000:15): 

 Ġç borçlanma ülke içinde faiz oranlarını yükseltir ve bunun sonucunda özel 

sektördeki verimli kaynaklar, verimli yatırım alanlarından kamu sektörüne kaydırılmıĢ olur. 

Buna iktisat biliminde dıĢlama etkisi denilmektedir. Böylece üretim ekonomisi daralmıĢ ve 

rant ekonomisi geniĢletilmiĢ olur. Üretim ekonomisinin daralması sonucunda, ekonomik 
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büyüme ve kalkınma yavaĢlar ve ekonomide bunun yansımaları olarak yeni sorunlar gündeme 

gelir. 

 DıĢ borçlanmaya baĢvurulması ise, ülkenin döviz kaynaklarının dıĢarıya 

aktarılmasına neden olur ve bu da netice olarak ülkenin ekonomik refah düzeyinin artmasını 

engeller. 

Her iki durumda da ülke ekonomileri zarar görmektedir. Bu nedenle, böyle geçici 

çözümler yerine kayıt dıĢı ekonomiyi ortadan kaldıracak ya da en aza indirecek uygulamalar 

tercih edilmelidir. 

2.4.2.4. Haksız Rekabet 

Faaliyetlerini kayıt dıĢı yürütenler, faaliyetlerini kayıtlı olarak yürütenlerin kayıtlı 

olmaktan dolayı katlandıkları oldukça yüksek ek maliyetlere katlanmadıklarından, haksız 

rekabet avantajı elde etmektedir. Bu ekonomideki rekabet yapısını bozmakta, sonuçta 

rekabetçi piyasanın etkin kaynak tahsisini gerçekleĢtirme fonksiyonu kaybedilmektedir (DPT, 

2001:7). 

Devletin kontrolü dıĢında faaliyette bulunarak devletten vergi kaçıran kayıt dıĢı 

ekonomi sektörü, düĢük maliyetli üretim yaptığı için, iç piyasada vergi ödeyen kayıtlı 

ekonomiyle haksız Ģartlarda rekabet yapmakta ve bundan dolayı da mevcut kayıtlı 

ekonominin ya piyasadan çekilmesine ya da onun da kayıt dıĢı ekonomiye kaymasına sebep 

olmaktadır (Karagül, 1997:191). 

Kayıt dıĢı ekonomi, sektörler arası rekabet Ģartlarına zarar verdiği için haksız rekabetle 

karĢılaĢılmaktadır. Kayıtlı çalıĢan iĢletmeler yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalmakta, 

bu firmalar aleyhine üretim ve ticareti saptırıcı etkiler doğurmakta ve kaynakların rasyonel 

dağılımı bozulmaktadır. Ayrıca özellikle küçük ve orta boy iĢletmeler vergi kaçakçılığı yolu 

ile vergiden kurtulurken, diğer taraftan kaçakçılık yapmayan bir kısım teĢebbüsler üzerindeki 

vergi yükünün ağırlığı artmaktadır (Kazıcı, 1993:27). Vergi ve benzeri yükümlülüklerin 

ağırlığı, kayıt dıĢına çıkmayan veya çıkamayan iĢletmelerin yatırım gücünü kırmakta, yatırım 

Ģevkini azaltmaktadır. Kıyasıya rekabetin sürdüğü bugünkü globalleĢen dünyada, iĢçilik 

maliyeti de yüksek olunca bir avantaj unsuru daha ortadan kalkmaktadır. Bu durumda yatırım 

yapabilmek ancak kayıt dıĢına veya normal düzen dıĢına çıkılarak mümkün olabilir. Kayıtlı 
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kesimin faaliyet alanı daralmıĢ olur. Bu ise ülkenin uzun vadeli menfaatleri çerçevesinde, 

savunulabilir bir düzen ve iĢleyiĢ tarzı değildir (Aydın, 2000:64). 

Bir diğer açıdan da, vergi kaçakçılığı yapan mükellefler, maliyetleri düĢürdükleri için 

ürettikleri malların fiyatlarını düĢürebilirler. Kaçırdıkları vergi ile üretim güçlerini ve 

miktarını artırırlar. Böylece hem mallarını ucuza sattıkları için sürümden kazanç sağlayacak, 

hem de rekabet güçlerini arttıracaklardır. Sonuçta, vergi ödeyen mükellefler, piyasadan 

silinecek ve piyasa tekelleĢmeye doğru yönelmeye baĢlayacaktır. Bu, sermayenin belli ellerde 

toplanmasına, gelir ve servet dağılımının sermayedarlar lehine değiĢmesine neden olmaktadır. 

Ayrıca, bu Ģekilde güçlenen iĢletmeler kredi ve yatırım imkanlarını daha fazla kullanma 

Ģansına sahip olurlar (Arıkan, 1994:56). 

Kayıt dıĢı ekonomi ayrıca, sosyal güvenlik kurumlarının finansal pozisyonunu da 

bozabilir. Kayıt dıĢı ekonomide faaliyet gösteren firmalar, sosyal güvenlik primi ödemedikleri 

için devletin vergi gelirini azaltarak, düĢük gelir gruplarına devletçe sağlanan sosyal 

transferleri sınırlayabilir. Azalan sosyal transferler, düĢük gelirli grupların yaĢam Ģartlarını 

daha da zorlaĢtırarak, sosyal ve siyasal huzursuzluklara neden olabilir (Öğünç ve Yılmaz, 

2000:5-6). 

2.4.2.5. Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Etkisi 

Kayıt dıĢı ekonomi nedeniyle istihdamın kayıt dıĢı sağlanması, her Ģeyden önce sosyal 

güvenlik sisteminin etkinliğini bozmaktadır. Kayıt dıĢı istihdam demek, çalıĢanların gerekli 

vasıflara sahip olmaması ve asgari yaĢ haddi, asgari ücret, fazla mesai ve iĢyeri standartları 

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

eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi demektir. Kayıt dıĢı ekonominin artmasında etkili 

unsurlardan birisi olan kayıt dıĢı istihdam olgusunun ardında, yüksek sigorta primleri ile iĢçi 

maliyetlerindeki artıĢlar önemli rol oynamaktadır (Alptürk, 2003:63). 

ÇalıĢma hayatı ile ilgili olumsuz sonuçlar, büyük ölçüde kayıt dıĢı istihdamdan 

kaynaklanmaktadır. Kayıt dıĢı istihdamın büyük boyutta olmasıyla birlikte, çalıĢan nüfus 

sosyal güvenlik Ģemsiyesi altında kapsanamamakta, yeterli prim toplanamamakta, sosyal 

güvenlik kuruluĢları da, baĢta finansman zorlukları olmak üzere çeĢitli zorluklarla 

karĢılaĢmakta ve kendilerinden beklenen hizmetleri etkin olarak yerine getirememektedir 

(Sugözü, 2010:63). 
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Sosyal güvenlik sisteminin finansmanında karĢılaĢılan en önemli sıkıntıların baĢında, 

yetersiz prim tahsilatı yer almaktadır. Avrupa ülkelerinde 6-7 aktif sigortalı (çalıĢan ve prim 

ödeyen sigortalı) 1 pasif sigortalının maaĢ ve giderlerini ödemekte iken, Türkiye'de 2 aktif 

sigortalı 1 pasif sigortalıyı finanse etmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) aleyhine 

giderek bozulan aktif/pasif sigortalı oranının bu hale gelmesinde, esas itibariyle, erken yaĢta 

emeklilik ve kolayca pasif sigortalılığa giriĢ gibi faktörler etkili olmakta ise de, çalıĢma 

hayatının içinde olup da sosyal güvenlik kapsamı dıĢında olan kayıt dıĢı istihdamın payı da 

büyüktür (Günay, 2000:39). 

Kayıt dıĢı istihdamın bir diğer yönü de, kayıt dıĢı çalıĢanlar sendikal haklardan 

mahrum kalmaktadır. Kayıt dıĢı çalıĢan kesimlerin ağırlığının artması, sendikaların 

zayıflamasına ve çalıĢan geniĢ kesimin haklarının korunmasında zafiyete yol açar. ÇeĢitli 

gerekçelerle kayıt dıĢı çalıĢma durumunda olanlar, sendikasız olma ve sosyal güvenlik 

kapsamı dıĢında olma, çalıĢtıkları iĢyerinin ruhsatsız olması gibi nedenlerle, sağlıksız 

ortamlarda, iĢyeri ve iĢ güvenliği olmadan, pazarlık gücünden yoksun ve korumasız, istismara 

açık ve sigortasız olarak çalıĢmak zorunda kalırlar. Bu da iĢ hayatında sağlıksız bir ortamın 

oluĢmasına ve çalıĢma iliĢkilerinin ve iĢgücü piyasasının iĢleyiĢinin bozulmasına yol açar. 

Kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerde kadın ve çocuk iĢçilere de talep olduğundan, bu kesimin de 

zor Ģartlarda çalıĢması söz konusudur (Kanlı, 2007:36-37). 

Kayıt dıĢı ekonominin varlığının diğer bir olumsuz etkisi ise, ülkenin yabancı kaçak 

iĢçilerin akınına uğramasına neden olmasıdır. Yabancı kaçak iĢçilerin iĢgücü piyasasına 

girmesi bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu iĢçilerin ucuz iĢgücü arz etmeleri, 

piyasadaki mevcut ücret seviyesini düĢürmekte ve yerli iĢçilerin yerine yabancıların ikame 

edilmesi söz konusu olmaktadır. Böylece yerli iĢçiler iĢsiz kalmakta, iĢsizlik oranı artmakta ve 

yerli iĢçiler iĢsiz kalmamak için her türlü kötü çalıĢma koĢullarını kabul etmek durumunda 

kalmaktadır (Tıktık, 2004).  

Kısaca kayıt dıĢı sektör ve kayıt dıĢı istihdam; kamu açıklarının/borçlarının artmasına, 

ekonominin krizlere davetiye çıkarmasına, enflasyonun artmasına, üretim, ihracat ve yatırımın 

düĢmesine, iĢsizliğin büyümesine, genç beyin göçüne, uluslararası rekabet gücümüzün daha 

zayıflamasına, gelir/vergi dağılım adaletsizliklerine, kayıtlı iĢletmelerin 

kurumsallaĢamamasına, tam kapasite çalıĢamamalarına, sendikal sistemden kaçıĢa, 

sendikaların kan kaybetmesine, sosyal güvenlik kapsamının daralmasına, iĢ sağlığı 
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koĢullarının kötüleĢmesine, verimsiz, niteliksiz pahalı üretime, toplumun yozlaĢması ve ahlaki 

değerlerinin erozyonuna ve dolayısıyla hukuk devletinin yaralanmasına neden olabilmektedir 

(Kaya, 2002:1).  

Türkiye‟de de uzun yıllardan beri yaĢanan kayıt dıĢı istihdam, son yıllarda Kayıt DıĢı 

Ġstihdamla Mücadele Projesi ile azalmaya baĢlamıĢtır. Kayıt dıĢı çalıĢanların oranı Haziran 

2013‟te bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puanlık azalıĢla % 37,8 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Kayıt dıĢı istihdamın en yüksek olduğu sektör, tarım sektörüdür. Bu 

dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre sosyal güvenlikten yoksun çalıĢanların oranı tarım 

sektöründe % 84,3‟ten % 83,5‟e, tarım dıĢı sektörlerde ise % 25,2‟den % 22,9‟a gerilemiĢtir. 

Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ücretli ve yevmiyeli çalıĢanların oranı ise, bir önceki 

yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalarak % 20,9 olmuĢtur (MB, 2013:55). 

Tablo 7. Yıllar Ġtibarıyla Kayıt DıĢı Ġstihdam 

Yıllar  Kayıt DıĢı 

Ġstihdam(Bin KiĢi) 

Toplam Ġstihdam(Bin 

KiĢi) 

Kayıt DıĢı Ġstihdam 

Oranı(%) 

2002 11.133 21.354 52.1 

2003 10.943 21.147 51.7 

2004 9.843 19.632 50.1 

2005 9.666 20.067 48.2 

2006 9.593               20.423 47.0 

2007 9.423 20.738 45.4 

2008 9.220 21.194 43.5 

2009 9.328 21.277 43.8 

2010 9.772 22.594 43.3 

2011 10.139 24.110 42.1 

2012 9.686 24.821 39.0 

2013 Haziran 9.952 26.319 37.8 

Kaynak: TÜĠK 

2.4.2.6. Kayıtlı Ekonomi Üzerindeki Etkisi 

Devletin kontrolü dıĢında faaliyette bulunarak, devletten vergi kaçıran kayıt dıĢı 

ekonomi sektörü, düĢük maliyetli üretim yaptığı için, iç piyasada vergi ödeyen kayıtlı 

ekonomiyle haksız Ģartlarda rekabet etmekte ve bundan dolayı da mevcut kayıtlı ekonominin 

ya piyasadan çekilmesine ya da kayıt dıĢı ekonomiye kaymasına sebep olmaktadır (Karagül, 

1997:191). 
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Kayıt dıĢı faaliyette bulunanlar, kayıtlı faaliyette bulunanların katlandıkları maliyetlere 

katlanmadıkları için maliyetleri azalmakta ve bu nedenle fiyatları düĢürebilmektedir. Ayrıca 

kaçırdıkları vergi ile, güçlerini artırarak hem ucuz mal sattıkları, hem de giderek güçlendikleri 

için kayıtlı olarak faaliyette bulunan firmaları piyasadan silmektedir. Piyasada tekelleĢmeye 

sebep olan bu durum, piyasanın rekabet yapısını bozarak, kaynakların belli ellerde 

toplanmasına sebep olmaktadır. Kayıtlı ekonomiyi cazip hale gelmekten çıkarmakta ve 

kayıtlılığı azaltmaktadır. 

2.4.2.7. Fason Üretime Etkisi 

Fason üretim yapan iĢyerleri, az sayıda iĢçi çalıĢtıran ve vergi, sosyal güvenlik 

mevzuatı gibi yasal yükümlülük ve mali yüklerden rahat kaçabilen üretim yerleridir. Büyük 

sanayi kuruluĢları da maliyetlerini azaltmak amacıyla, üretim sürecinde veya yardımcı 

hizmetlerin bazı aĢamalarında fason üretim yapmakta ya da taĢeron firmaları tercih 

etmektedir. Böylece, yüksek ücretler ödemekten ve sürekli iĢgücü tutma zorunluluğundan 

kurtulmaktadır. Ancak böyle yerlerde çalıĢan iĢçilerin, ücretleri daha düĢüktür ve sosyal 

güvenceleri yoktur. Bu durum kayıt dıĢı ekonominin büyümesine sebep olmaktadır. 

1970„li yılların ikinci yarısından itibaren, pazarların daralması ve talebin çeĢitlenmesi 

nedeniyle Ģiddetlenen rekabet koĢulları sonucunda ortaya çıkan ve üretimde esnekliğe ve 

enformasyona dayalı yeniden yapılanma, kayıt dıĢılığı artıran bir diğer unsur olarak ortaya 

çıkmaktadır. Üretimde esneklik, firma ölçeklerinin küçülmesiyle sağlanmaktadır (DPT, 

2001:4). Çünkü küçük iĢletmeler kuruluĢ maliyetleri düĢük olan ve talep azaldığında iĢçi 

çıkarmanın kolay olduğu yerlerdir. Bu da fason üretimi teĢvik etmektedir. 

2.4.2.8. Refah Kaybına Etkisi 

Kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin artması, kamu gelirlerinin azalmasına sebep 

olmaktadır. Devletin asli vazifelerinden olan savunma, eğitim, sağlık, adalet gibi kamu 

hizmetleri de kamu gelirleri ile finanse edilmektedir. Kamu gelirlerinin azalması durumunda, 

kamu hizmetlerinin ihtiyaçları karĢılayacak düzeyde yapılması engellenmektedir. Kamu 

gelirleri kamu giderlerini karĢılayamadığında, vergi veya mali yükümlülükler artacak ya da 

borçlanma yolu tercih edilecektir. Borçlanma tercih edildiği zaman da faiz ödemeleri ortaya 

çıkacaktır. Kamu ihtiyaçları için harcanabilecek olan pay, faiz ödemelerine gidecek ve refah 

kaybına sebep olacaktır. 
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2.4.2.9. Yabancı Sermaye GiriĢine Etkisi   

Kayıt dıĢı ekonominin yüksek oranda bulunduğu ülkelerde, yabancı yatırımcının 

yatırım kararlarını çok zor aldığı görülmektedir. Yatırımcı haksız rekabetin olmadığı, 

kurumsallaĢmıĢ düzenli bir ekonomik altyapıya sahip ve üretim teknolojilerini 

geliĢtirilebileceği bir ortam içinde yatırımlarını gerçekleĢtirmek ister. Kayıt dıĢı ekonomi ise, 

haksız rekabet, plansızlık, güvensizlik, belirsizlik gibi sonuçları ile istenilen yatırım ortamının 

geliĢmesine zarar vermektedir (Sugözü, 2010:66).  

Özellikle uzun vadede gerçekleĢen üretim faaliyetleri için, kayıt dıĢı ekonominin etkisi 

daha fazladır. Çünkü kayıt dıĢı üretim, haksız rekabete sebep olmaktadır ve kayıtlı ekonomide 

faaliyette bulunmak zorlaĢmaktadır. Bu nedenle de kayıt dıĢı ekonominin yüksek olduğu 

ülkeleri, yabancı yatırımcılar tercih etmemektedir. 

2.4.2.10. AB’ye Girme Sürecine Etkisi 

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelerdeki kayıt dıĢı ekonominin varlığından 

hoĢnutsuzdur. Üye ülkelerdeki kayıt dıĢı ekonomiyi araĢtıran ve üye ülkelerde GSMH (Gayri 

Safi Milli Hasıla)'nın ortalama % 10' u büyüklüğünde kayıt dıĢı ekonomi tespit eden ve bunu 

büyük bir sorun olarak nitelendiren bir rapor yayınlamıĢtır. Avrupa Birliği Komisyonunun, 

kayıt dıĢı ekonomiden hoĢnutsuzluk duymasının sebebi, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYĠH) 

ve iĢsizlik oranı ile ilgili istatistiksel verilerde yarattığı tahribatın, AB(Avrupa Birliği) bütçesi 

üzerinde yarattığı olumsuzluklardır. Nitekim kayıt dıĢı ekonominin, GSYĠH' nın olduğundan 

düĢük, iĢsizlik oranının 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 artıĢ yaratarak harcamaların artması 

sonucunu doğurmaktadır (Yılmaz, 2006:169). 

2.4.2.11. Sosyolojik Etkiler 

Bir ülkede yaĢayanlar, az ya da çok kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kayıtlı 

olan ve vergisini ödeyen mükellefler kamu hizmetlerinin finansmanına katılmaktadır ve 

bunun karĢılığında kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ancak kayıt dıĢı olan, vergisini 

ödemeyen mükellefler, kamu hizmetlerinden faydalanmasına rağmen, kamu hizmetlerinin 

finansmanına katılmamaktadır. Kamu harcamalarını karĢılayabilmek için, hükümet vergi 
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oranlarını artırarak zaten vergisini ödemekte olan mükelleflere ek bir maliyet yüklemektedir. 

Bunun sonucunda, yasalara saygılı mükellefler kayıt dıĢılığa yönelmektedir. 

Kayıt dıĢı faaliyette bulunanların geniĢ bir kesim oluĢturması, idare edenler ve 

edilenler arasında bir kopukluk yaratır ve güvensizlik ortamı oluĢur. Kayıtlı faaliyette 

bulunanlar, yaygın kayıt dıĢılığı gördükçe devlet otoritesine olan güvenlerini kaybeder (Altuğ, 

1994:66).  

Ayrıca kayıt dıĢı faaliyetlerin artıĢ göstermesi, toplumun moral ve ahlaki değerlerinin 

bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle yasadıĢı faaliyetler, toplumun zararlı ve ahlak dıĢı 

olarak gördüğü, kötü olarak nitelendirdiği fuhuĢ ve kumar ile çeĢitli kaçakçılık ve uyuĢturucu 

satıĢı ve kullanımı gibi faaliyetlerdir. Bu tür faaliyetler anlamındaki kayıt dıĢılığın, toplumda 

yaygınlaĢması ve vergi kaçırmanın benimsenmesi, toplumun yapısının bozulmasına ve 

sağlıksız nesillerin ortaya çıkmasına yol açar. Sonuçta toplum, telafisi mümkün olmayan 

sosyal maliyetlere katlanmak zorunda kalır (Akbulak ve Tahtakılıç, 2003:28).  
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3. BÖLÜM 

3. KAYIT DIġI EKONOMĠ ĠLE MÜCADELEDE BELĠRLENEN 

POLĠTĠKALAR VE KAYIT DIġI EKONOMĠYE 2000-2001 VE 2008 

KRĠZLERĠNĠN ETKĠLERĠ 

Kayıt dıĢı ekonomi, kısa vadede istihdam ve yatırım açısından geçici bazı avantajlar 

sağlar görünse de, gerçekte ülke çıkarları ve ekonomisi açısından büyük olumsuzluklara 

neden olmaktadır.  Bu açıdan kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede, kısa vadeli çözümler yerine 

uzun vadeli yapısal çözüm yolları tercih edilmelidir. 

Kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin, kısa vadede sağladığı bu olumlu etkilerinin yanı sıra 

getirdiği olumsuz etkiler nedeniyle birçok ülke bu olguyla savaĢma konusunda bazı tedbirler 

alma ihtiyacı duymuĢlardır. Bu gereksinim sonucu, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede bazı 

engellerle karĢılaĢmak olasıdır. Örneğin; kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerle beslenen, baskı 

grubu oluĢturabilecek ekonomik birimlerin, kayıt dıĢı ekonominin kayıt altına alınmasına 

yönelik tepkileri olacaktır. Bu tür tepkileri bertaraf edebilmek için, kayıt dıĢı ekonomi ile 

mücadeleye baĢlamadan önce bu tür engellerin ortadan kaldırılması veya ikna edilmesi 

gerekmektedir (Özçelik ve YaĢar, 2006:214). 

Bu nedenle kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelenin; 

 Devlet politikası olarak benimsenmesi, 

 Sürekli bir çalıĢma grubunun oluĢturulması, 

 Stratejik eylem planının hazırlanması, 

 Kararlı ve sürekli olması, 

 Kurumlar arası iĢbirliği ve eĢgüdüm sağlanması, 

 Etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluĢturulması, 

 Kayıt içi faaliyetlerin özendirilmesi, 

 Denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaptırımların caydırıcılığının 

artırılması, 

 Toplumsal mutabakatın sağlanması ve güçlendirilmesi gerekmektedir (GĠB, 

2008:38). 
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Ayrıca kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede asıl üzerinde durulması gereken, o ülkenin 

kendi tarihsel koĢullarınca ĢekillenmiĢ ekonomik, mali, siyasal ve sosyal yapısında yer alıp 

kayıt dıĢı ekonomiyi doğurup geliĢtirici özellikler taĢıyan çeĢitli unsurların tespit edilmesi ve 

bunları kayıt dıĢı ekonominin bir dinamiği olmaktan çıkarmak için nelerin yapılabileceğine 

karar verilmesidir. Bu konuda yapılacak doğu tespitler ve bu doğrultuda yapılacak olanlar kısa 

zamanda büyük mesafeler kat edilmesini sağlayacaktır (Yılmaz, 2006:212). 

Kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede baĢarı sağlanabilmesi için, edinilen bilgilerden yola 

çıkılarak ekonomik, mali, hukuki ve idari, sosyal ve siyasi politikalar belirlenmiĢtir. 

3.1. EKONOMĠK POLĠTĠKALAR 

Ülke ekonomilerinde, üretici kayıt dıĢına kaydıkça, devlet kayıt içi kesime daha fazla 

yüklenmek zorunda kalır. Yani, kayıt içi kesimde yer almanın maliyeti yükselir. Bu olgu daha 

çok üreticiyi kayıt dıĢına geçmeye teĢvik eder. Ekonominin önemli bir bölümünün, son derece 

düĢük verimlilik düzeyinde kalmasına neden olmaktadır. Hızlı büyüme ise, yüksek verimlilik 

artıĢı gerektirir. Kayıt dıĢı ekonomiyi küçültmeden, bunu sağlamak mümkün değildir (Akat, 

2004).  

Ekonomik faaliyetler sonucunda ortaya çıkan, vergilendirilmesi gereken kar veya 

zararın sağlıklı tespiti, ancak tüm iĢlemlerin belgelendirilmesine ve yasal defterlere 

kaydedilmesine bağlıdır. Türkiye„de kayıt dıĢılığı, dolayısıyla vergi kayıp ve kaçağını 

özendiren en önemli unsurlardan biri, belge düzeninin sağlıklı çalıĢmamasıdır. Belge ve kayıt 

düzeninin sağlıklı iĢlemesini temin amacıyla gereken önlemler bir an önce alınmalıdır (DPT, 

2001:83). Böylece, kayıt dıĢı sektörü cazip kılan önemli unsurlardan biri ortadan kaldırılmıĢ 

olacaktır.  

Türkiye‟de son yıllarda para hareketlerini izlemek suretiyle, kayıt dıĢı faaliyetleri 

ortaya çıkarma faaliyetleri artmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi Türkiye‟de de parasal 

hareketlerin ayırt edilmeksizin, finans sektöründe faaliyet gösteren aracı kuruluĢlar vasıtasıyla 

yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapılarak, nakit ödeme yerine harcamaların banka kartı 

veya kredi kartı kullanılması yoluyla iĢlemlerin banka hesabına geçirilmesi sağlanmalıdır 

(Aslanoğlu ve Yıldız, 2007:137).  
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Bununla ilgili olarak belki de en önemli ekonomik değiĢim, kredi kartı konusunda 

yaĢanmaktadır. Maliye Bakanlığı, kredi kartı kullanımını yaygınlaĢtırarak hesapları kayıt 

altına almaya çalıĢmaktadır. Bu konuda dünya üzerinde örnekler mevcuttur. Güney Kore, 

kayıt dıĢı ekonomiyle mücadele etmek için, kredi kartı kullanımına vergi indirimi getirmiĢtir. 

Böylece kayıt dıĢı ekonominin azalması sağlanmıĢtır. Kredi kartının kayıt dıĢı iĢlemlerin 

önünde önemli bir engel olduğunu düĢünen Maliye, her iĢletmeye kredi kartı kullanımını 

sağlayan POS cihazı koyma zorunluluğu getirebilecektir. Bu uygulama ile, lüks eğlence 

merkezleri, doktor muayenehaneleri gibi „kredi kartı geçmez‟ diyen iĢyerleri tarihe karıĢacak, 

aynı zamanda kredi kartı kullanımı da artacaktır (Sümer, 2004).  

Kayıt dıĢılığın önlenmesi konusunda, yapılması gerekli olan yasal düzenlemelerden, 

ekonomik olayları daha rahatlıkla izlenebilir hale getirebilecek önlemlerin olması ve bunların 

aĢağıdaki gibi olması gerekmektedir (Seviğ, 2002); 

 Kamusal hizmet vermekle görevli olanların kural dıĢı menfaat temin etmelerini 

yasal düzenlemelerle imkânsız hale getirmek, 

 ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın yapacağı organizasyon yeniliği ile köy, mahalle, ilçe, il 

bünyesinde yaĢayanların adres ve geçim koĢullarının izlenebilir hale getirilmesi, 

 Alacak hakkının korunmasına yönelik hukuki düzenlemelerin yapılması, 

örneğin borçlu kiĢilerin izlerini kaybettirmelerine olanak sağlayan yasal boĢlukların 

giderilmesi, 

 Ekonomik yaĢamın korunmasına yönelik özel hukuk kurallarının konulması ve 

korunması, 

 Kredi olanaklarının kullanılabilir Ģekle getirilebilmesi ve iyi niyetli borçluların 

korunmasına iliĢkin yasal düzenlemelerin yapılması,  

 Ticari yaĢamı, kamusal kararların riskinden koruyucu düzenlemelerin 

yapılması, 

 ĠĢ riski sigortası uygulamasına gidilmesi, 

 Sicilli iĢlemlerin Türkiye çapında izlenebilir hale getirilmesi, 

 Sahte ve yanıltıcı hüviyet kullanımını yok edici kimlik kullanımını sağlamaya 

yönelik önlemlerin alınması. 
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Bu önlemlerin alınması ile kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede önemli ölçüde baĢarı 

sağlanmıĢ olacaktır. Bu nedenle, devlet yapısına bu önlemlerin yerleĢtirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca ekonomik faaliyetlerde düzenlenen belgelerin hamiline düzenlenmesi yerine, nama 

belge düzenlenmesi de kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede kolaylık sağlayacaktır. 

Kayıt dıĢı ekonominin, ekonomik ve sosyal yapı üzerindeki olumsuz etkileri göz 

önünde bulundurulduğunda, kayıt dıĢı ekonomi büyüklüğünün payının azaltılması için 

yapılması gerekenlere iliĢkin öneriler, milli gelir hesapları çerçevesinde, istatistiki yapının 

geliĢtirilmesidir. Kayıt dıĢı ekonominin istatistiki olarak hesaplara dahil edilmesinde; vergi 

daireleri, sosyal güvenlik kuruluĢları, ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar 

dernek ve konfederasyonları, borsalar, belediyeler, kamu kurum ve kuruluĢları gibi çok çeĢitli 

kuruluĢlar tarafından derlenen istatistiklerin kullanılması, bu kurum ve kuruluĢlar arası 

koordinasyonun sağlanması, kuruluĢlar tarafından verilerin derlenmesinin ve 

değerlendirilmesinin her aĢamasında istatistiki yöntemlerin izlenmesi ve üretilen istatistiki 

verilerin karĢılaĢtırılabilir olması gerekmektedir. Böylece cevapsızlık ve güncelleĢtirilmemiĢ 

veri nedenleriyle istatistiki olarak kayıt dıĢı kalan büyüklük hesaplanabilecektir (DPT, 

2001:31). Ġstatistiki verilerin doğru olarak ortaya konması, Türkiye„de ekonomik 

göstergelerdeki tutarsızlığı bir nebze ortadan kaldıracak ve ekonomik karar alıcılara daha 

sağlıklı bir ortam sunacaktır (Sugözü, 2010:79). 

Kayıt dıĢı ekonomi sorununun, psikolojik ve sosyolojik alt yapısını oluĢturan nedenleri 

kısa süre içerisinde ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bireylerin devlete olan inancını 

yeniden kazanması, hukuki açıdan yasal olmayan iĢlemlerin toplum nezdinde meĢruiyetini 

yitirmesi önemli ölçüde hükümetlerin performansına bağlı olacaktır (Sugözü, 2010:75). Bu 

nedenle hükümet kısa vadede kayıt dıĢı ekonomiye neden olan ekonomik faktörlere çözüm 

bularak uzun vadede kayıt dıĢı ekonominin sosyal ve psikolojik etkilerini de ortadan kaldırmıĢ 

olacaktır.  

3.2. MALĠ POLĠTĠKALAR 

Ülkelerin vergi sistemindeki sorunlar ve mükellefler üzerindeki ağır vergi yükü, kayıt 

dıĢı ekonominin oluĢmasındaki en önemli nedenlerden biridir. Bu nedenle kayıt dıĢı ekonomi 

ile mücadelede alınması gereken tedbirlerin baĢında, vergi ile ilgili politikalar önemli bir yer 

tutmaktadır.  
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3.2.1. Vergi Politikalarının Yeniden Ele Alınması  

Vergi sistemleri ve vergi politikaları, ülkelerin geliĢmiĢlik seviyelerine göre değiĢiklik 

göstermekle birlikte; genel itibari ile vergiler gelir, harcamalar ve servet üzerinden tahsil 

edilir. Vergi sistemleri ile ekonomik büyüme ve kalkınma, toplumsal yapı ve geliĢmeler 

arasında yakın bir iliĢki bulunduğundan, ekonomik ve toplumsal yapı değiĢmelerine göre 

vergisel düzenlemelerin yapılması önemli bir gerekliliktir (Demircan, 2003).  

Ülkelerdeki vergi politikaları, mükellefleri vergiden kaçmak veya kaçınmak zorunda 

bırakmamalıdır. Öncelikle, vergileme tarafsız olmalı ve vergileme nedeniyle ekonomiye 

müdahale en aza indirilmelidir. Vergi yapısı, ekonomik değiĢimleri kavrayacak esnekliğe 

sahip olmalı ve ağır vergi yükü yerine optimal vergi yükü sağlanmaya çalıĢılmalıdır. Optimal 

vergi yükünün sağlanması ile vergileme tabana yayılacak ve mükellefler üzerindeki vergi 

yükü artırılmadan daha fazla gelir elde edilecektir. 

Kısaca vergi politikaları belirlenirken üzerinde durulması gereken noktalar; vergi yükü 

olarak ifade edilen kamu kesimine aktarılacak milli gelir oranı, hedeflenen vergi yükünün 

topluma adaletli ve dengeli dağıtımı ve vergi gelirleri ile hangi tür harcamaların yapılması 

gerektiğidir (Demircan, 2004).  

Türkiye„de kamu açıkları, son yıllarda makroekonomik dengelerin bozulmasında 

temel bir sorundur. Bu sorunun temelinde kamu harcamaları ile gelirleri arasındaki dengenin 

kurulamaması yatmaktadır. Kamu harcamalarında etkinliğin sağlanamaması ve savurganlığın 

önlenememesi, sorunun bir yönünü oluĢtururken, etkili olmayan vergi uygulamaları ve vergi 

idaresinin yeniden yapılandırılması ise diğer yönünü oluĢturmaktadır. Türk vergi sisteminde 

vergi yükünün arttırılması yerine, vergi yükü dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesi 

gereği öncelikli bir konudur (Gökbunar, 1997:301). 

Ayrıca Ģunu da belirtmek gerekir ki, kayıt dıĢı ekonominin azaltılmasında sadece vergi 

politikaları yetersiz kalacaktır. Çünkü kayıt dıĢı ekonomi tüm ekonomik altyapı ile ilgilidir. 

Bu nedenle belirlenecek politikalar daha geniĢ kapsamlı olmalıdır.  

3.2.2. Vergi Sisteminde Düzenlemeler Yapılması 

Türkiye‟de, vergi sisteminin geliĢtirilmesi ve modern bir yapıya kavuĢturulması tüm 

kesimler tarafından kabul edilen bir gerekliliktir. Bu amaçla çeĢitli tarihlerde kurulan Vergi 
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Reform Komisyonları, zamanla vergi sisteminin tamamını ya da bir kısmını gözden geçirerek 

yeni vergi tasarıları hazırlamıĢtır. 

Vergi reformunun baĢarılı olabilmesi, bilinçli vergi mükelleflerine, adil-dengeli, 

hukuk tekniğine uygun bir vergi sistemine, vergi sistemini uygulayabilecek etkin bir vergi 

idaresine ve serbest muhasebecilere, serbest muhasebeci mali müĢavir ve yeminli mali 

müĢavirlere, istikrarlı makroekonomik ortama ve bütünleĢik ve kapsamlı bir biçimde 

toplumun katılımına bağlıdır. Ayrıca etkin bir vergi reformu için, eĢzamanlı olarak kamu 

harcamalarında reform yapılmalıdır (Gökbunar, 1997:301). 

Türkiye„nin sürdürülebilir bir ekonomik ve mali istikrara kavuĢması için, kayıt dıĢı 

ekonomiyi minimize eden, vergi yükünü ekonomik ve sosyal dengeleri gözetecek Ģekilde adil 

olarak dağıtan kapsamlı bir vergi reformu gerçekleĢtirmesi gerekmektedir. Bütün kesimlerin 

katılımıyla hazırlanması gereken vergi reformunda, vergilerin etkin, açık, basit, etkili ve kesin 

olmasına özen gösterilmelidir (DTM, 2002). 

Bütçe açıklarının kontrol altına alınması konusunda baĢarılı olan ülkelerde uygulanan 

politikalara bakıldığında, bütçe gelirlerini artırmaya yönelik olarak alınan önlemler arasında, 

öncelikle vergi sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla yapılan düzenlemeler 

ve vergi kayıplarını önleyici etkin vergi denetiminin kurulması yer almaktadır. Çünkü 

vergilerin ilk ve en önemli amacı olan, mali amaca ulaĢılma derecesi, vergi gelirlerinin kamu 

harcamalarını karĢılama oranı ile ölçülmektedir. Bir diğer ifade ile temel amaç, kamu 

harcamalarının finansmanını sağlamak olduğunda, kamu harcamalarının vergilerle karĢılanma 

oranı yükseldikçe mali amaca da ulaĢılmıĢ olmaktadır (Önder, Gürel vd, 1993:30). 

Vergi reformunun kapsamı hakkında da çok sayıda görüĢ bulunmaktadır. Öyle ki, 

vergi yükünün gelir grupları arasında paylaĢımının önemli ölçüde değiĢtirilmesinden, verginin 

üstlendiği fonksiyonları ne ölçüde iyileĢtirildiğine kadar vergi reformunun alanı 

geniĢletilebilmektedir. Vergi reformları kapsamının geniĢliği veya yoğunluğuna göre; kısmi 

ve kapsamlı vergi reformları olarak sınıflandırılmaktadır (Gökbunar, 1997:301).  

Kısmi nitelikteki vergi reformlarının gerçek bir reform olup olmadığı konusu, iki 

açıdan değerlendirilebilir (Turhan, 1993:364); 



73 

 

 Eğer vergi sistemi içerisinde önemli ağırlığı olan bir verginin yapısını tümü 

itibariyle değiĢtirmeye yönelik bir reform iĢlemi, ilgili verginin ağır sakıncalarını ortadan 

giderir ve vergiyi sistemin amaçlarına uygun bir unsur haline getirirse, bu giriĢim gerçek bir 

vergi reformu olarak nitelendirilebilir.  

 Pek çok vergiyi içeren büyük ölçekli vergi reformlarının, gerçek vergi reformu 

sayılabilmesi, yapılan değiĢikliklerin kendi aralarında uyumlu ve amaca uygun planlanıp 

planlanmadığına bağlıdır. Dolayısıyla uygulamada, vergi reform planının bütün unsurları 

arasında amaçlara uygun bir uyum sağlanabilirse, gerçek anlamda bir vergi reformundan söz 

edilebilir. Vergi reformlarında uyum maliyetleri; kısa zamanda yapılan kısmi yasa 

değiĢiklerinde çok düĢük, tedricen kullanılmaya baĢlanacak kısmi yasalarda orta düzeyde iken 

ertelenen kısmi yasalarda hayli yüksektir. 

Kapsamlı vergi reformu, marjinal bir durumdur. Bu tür vergi reformları uzun dönem 

için göze alınabilir. Çünkü bir vergi reformunun gerçekleĢtirilebilmesi, konunun güçlüğü ve 

siyasal sürecin uzunca bir zaman gerektirmesi nedeniyle uzun bir süre alabilmektedir. Vergi 

reformunun kapsamlı tek bir pakette mi yoksa zamana yayılarak mı baĢlatılacağı ve 

değiĢikliklerin nasıl sıralanacağı; ulusal Ģartlar, hukuki çerçeve ve politik öncelikler tarafından 

belirlenir. Kapsamlı vergi reformundan arzu edilen genellikle orta ve uzun dönemde elde 

edilebileceğinden radikal bir reform için politik koalisyonun oluĢturulması gerekmektedir 

(Gökbunar, 1997:301). 

GeçmiĢi çok eskilere dayanan vergi reformlarına gitme nedenleri ise Ģu Ģekilde 

sıralanabilir (Koban, 1998): 

 Direkt olarak siyasi nedenler; Bir vergi sisteminin tümüyle ortadan kalkmasına 

neden olan önemli bir siyasi bunalım söz konusu olduğunda ve yeni bir vergilemenin ortaya 

çıkmasını ya da bir verginin gerekçesinin düzenlenmesini gerektiren siyasi bir değiĢimin 

olması,  

 Çevresel faktörler; Özellikle dıĢ çevreye uyum çerçevesinde vergi sisteminde 

yapılan değiĢim. Örneğin, son yıllarda KDV„ni kabul etmeksizin bir ülkenin AB„ne 

girmesinin mümkün olmaması nedeniyle yapılan düzenlemeler,  

 Mali, iktisadi, sosyal nedenler; Vergiler kamu giderlerinin karĢılanmasında 

önemli finansman aracı olmalarının yanı sıra, iktisat politikalarının uygulanmasında ve ülke 
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içinde sosyal politika aracı olma gibi iĢlevlere de sahiptirler. Ġdeal bir vergi sisteminin, bu üç 

temel amacı bir arada uygulayabilen bir sistem olduğu söylenebilir (Bilici, 1997:117). 

Ancak vergi reformu tek amaçlı bir kavram değildir. Bu sebepten ötürü vergi 

reformlarında zaman zaman birbiriyle çatıĢan çeĢitli amaçlar öngörülebilir. Vergileme ile 

optimal hasılayı sağlamak, adil gelir dağılımının gerçekleĢtirilmesine vergileme ile yardımcı 

olmak, istikrarın sağlanmasında ve optimum kaynak dağılımında vergilerden yararlanmak, 

vergi yargısı da dahil olmak üzere vergi hukukunda köklü usul ve değiĢiklikleri yapmak, 

sermaye birikimine yardımcı olmak ve yatırımları yönlendirmek gibi amaçlar bu konuda birer 

örnek olarak gösterilebilir (Nadaroğlu, 1980:132). 

Gelir vergisinde yapılabilecek reformlar, baĢlıca vergi konusunun geniĢletilmesi, gelir 

vergisi tarifesinin yeniden düzenlenmesi, emek ve sermaye geliri arasındaki yük eĢitsizliğinin 

giderilmesi ve gelir vergisi ile sosyal güvenlik vergilerinin bütünleĢtirilmesi Ģeklinde 

sıralanabilir (Nadaroğlu, 1990:22). Bu düzenlemeler bazı ülkelerde yüksek vergi oranlarının 

azaltılması Ģeklinde yapılırken, diğerlerinde vergi dilimlerinin sayılarının azaltılması suretiyle 

gerçekleĢtirilmektedir (Gökbunar, 1997:301). 

GeliĢmiĢ Batı ülkelerinde dolaysız vergiler alanında yapılan düzenlemelerde, gelir 

vergisinde istisnaların azaltılması ve vergi indirimlerinin ayıklanması ile vergi tabanının 

geniĢletilmesi hedeflenmiĢtir. Kurumlar Vergisi alanında yapılan reformlarda ise, belirli 

faaliyetler, sektörler ve bölgelere sağlanan teĢvikler ile, amortisman oranlarının farklılığından 

kaynaklanan ayrıcalığın giderilmesi ve vergi tabanının geniĢletilmesine yönelik uygulamalar 

ağırlıkta olmuĢtur (TaĢ, 1993:86-87). Bu doğrultuda pek çok ülkede teĢvikler kaldırılmıĢ, 

amortisman cetvelleri değiĢtirilmiĢtir (Koban, 1998:1). 

3.2.3. Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanımının Artırılması 

Türkiye‟de son yıllarda para hareketlerini izlemek suretiyle, kayıt dıĢı faaliyetleri 

ortaya çıkarma faaliyetleri artmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi Türkiye‟de de parasal 

hareketlerin, ayırt edilmeksizin finans sektöründe faaliyet gösteren aracı kuruluĢlar vasıtasıyla 

yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapılarak nakit ödeme yerine harcamaların banka kartı 

veya kredi kartı kullanılması yoluyla, iĢlemlerin banka hesabına geçilmesi sağlanmalıdır 

(Aslanoğlu ve Yıldız, 2007:137). Böylece kayıt dıĢı ekonomik faaliyetleri ortaya çıkarmak 

kolaylaĢacak ve kayıt dıĢı faaliyetlerin azalması sağlanacaktır. 
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Tablo 8. Kredi Kartı Sayıları 

  

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

TOPLAM 

 

29.978.

243 

 

32.43

3.333 

 

37.335.

179 

 

43.394.

025 

 

44.392.

614 

 

46.956.

124 

 

51.360.

809 

 

54.342.

148 

Kaynak: Bankalar arası Kart Merkezi(BKM) 

Tablo 9. Banka Kartı Sayıları 

Kaynak: Bankalar arası Kart Merkezi(BKM) 

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere, Türkiye‟de kredi kartı ve banka kartı 

kullanımı giderek artmaktadır. Böylece yapılan iĢlemlerin denetlenmesi daha kolay 

olmaktadır.  

3.2.4. Vergi Yükünün Adaletli Dağılımının Sağlanması 

Gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergilerde önemli olan mükelleflerin ödeme 

güçlerine göre alınmasıdır. Yani aynı ödeme gücünde olanlar aynı vergi yükü ile farklı ödeme 

gücünde olanların ise farklı vergi yükü ile vergilendirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca istisna, 

muafiyet ve indirimlerinde mükellefin vergi ödeme gücüne göre yapılmasına dikkat 

edilmelidir.  

Vergilemenin sosyal amacı, özellikle piyasa mekanizmasının gerçekleĢtiremediği adil 

gelir ve servet dağılımının sağlanması bakımından büyük önem taĢımaktadır. Piyasa 

ekonomisi kurallarına göre gerçekleĢen bir gelir ve servet dağılımı, her zaman adil 

olmamaktadır. Bunun için devletin, gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlikleri giderme 

yönünde piyasaya müdahale etmesi gerekir. Çünkü adil ve dengeli bir gelir ve servet 

dağılımının gerçekleĢtirilmesi sosyal devlet anlayıĢının ve sosyal adaletin bir gereği 

olmaktadır (Aksoy, 1998:174). 

  

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

TOPLAM 

 

48.243.

369 

 

53.464.

057 

 

55.510.

092 

 

60.551.

484 

 

64.661.

947 

 

69.916.

462 

 

81.879.

926 

 

91.263.

042 



76 

 

Gelir dağılımındaki ortaya çıkan adaletsizliği gidermek üzere, devletin elinde, iki etkin 

mali araç bulunmaktadır: Kamu harcamaları ve vergiler. Bir taraftan devlet, bazı mal ve 

hizmetleri düĢük gelirlilere parasız olarak veya çok düĢük bedellerle, maliyetlerinin altında 

sunarak veya bir üretim faktörü karĢılığı olmaksızın transfer harcamaları yoluyla, diğer 

taraftan, yüksek gelir elde edenlerden artan oranlı tarifelerle sağlanan vergiyi, yine transfer 

harcamaları yoluyla düĢük gelir gruplarına aktararak, piyasanın sağlayamadığı adil gelir 

dağılımını gerçekleĢtirmeye çalıĢması gerekmektedir (Palamut ve Yüce, 2001). 

Vergi konusunun seçilmesinde, matrahın belirlenmesinde ve oranların saptanmasında 

sosyal amaç büyük önem taĢımaktadır. Sosyal amacın gerçekleĢtirilmesi için baĢvurulan 

yollardan bazıları Ģunlardır (Edizdoğan, 1998:62): 

 Artan oranlı gelir vergileri, belli bir sınırın üstünde bulunan gelirlerden alınan 

ek vergi, gider vergilerinde vergiye tabi mal ve hizmetten alınan vergilerin, bunların lüks olup 

olmamalarına göre farklılaĢtırılması, toplumdaki gelir farklılıklarını kısmen olsun kaldırmak 

amacını gütmektedir.  

 Servet vergileri türleri ile birlikte, diğer amaçlar yanında servet farklılıklarını 

ortadan kaldırmak amacını güden vergilerdir.  

 Sosyal güvenlik aidatlarının vergiye tabi tutulmaması, sosyal yardımların vergi 

dıĢı bırakılması, teĢebbüslerin sosyal yardımlarının gider kabul edilmesi ve yararlanan 

yönünden vergiye tabi tutulmaması, sosyal güvenlik amacıyla tanınan vergi avantajlarıdır.  

 YaĢlılara, iktisaden korunmaya muhtaç olanlara ait gelirlerin vergi dıĢı 

bırakılması, sosyal güvenlik amacına yönelmiĢ vergi politikası araçları olarak kabul edilebilir.  

Gelir vergisi sistemlerinde „en az geçim indirimi‟ veya „genel indirim‟ , „artan 

oranlılık‟ ve emek gelirlerinin sermaye gelirlerine nazaran daha hafif vergilendirilmesini 

teĢkil eden „ayırma ilkesinin‟ uygulanmasının adil bir vergilemenin ve verginin sosyal 

amacının gerçekleĢmesinde önemi büyüktür. Bu hususun gerçekleĢmesi için, yüksek gelir 

elde edenlerden daha yüksek oranda ve daha fazla vergi alınması suretiyle, orta ve düĢük 

gelirlilerin vergi yükünü hafifletmek gerekmektedir (Aksoy, 1998:174). 

3.2.5. Vergi Yükünün Azaltılması 

Vergi kayıp ve kaçağının en önemli nedeninin, vergi oranlarının yüksekliği olması ve 

yüksek vergi oranlarının vergi kaçırmayı teĢvik etmesi, bir yerde mükelleflerin vergiye karĢı 
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gösterdiği tepkinin sonucudur. Bu durum, vergi matrahını erozyona uğratmakta ve gelir 

kaybına neden olmaktadır. Buna karĢılık, düĢük vergi oranları, vergi kaçırma ve vergiden 

kaçınma isteğini sona erdirerek, vergi tabanının geniĢlemesine katkıda bulunmaktadır (Ulusoy 

ve Karakurt, 2002:109). 

Vergi indirimlerinin ekonomik büyüme ve etkinliği artıracağı üzerine kurulmuĢ iktisat 

akımı, 1970„li yılların sonlarına doğru ortaya çıkmıĢ olan Arz Yönlü Ġktisat ‟tır. Bu yıllarda 

Talep Yönlü Ġktisat‟ın karĢılaĢtığı sorunlara çözüm olarak, vergi indirimleri politikasını 

öneren Amerikalı Ġktisatçı Arthur Laffer, vergi indirimleri sonucunda toplam piyasa 

üretiminin ve toplam vergi gelirlerinin artacağını savunmuĢtur (Aktan, 1994:83). Buna göre, 

vergi indirimleri uzun dönemde, bireylerin tüketim yerine tasarrufa yönelmelerini ve boĢ 

durma yerine çalıĢmaya yönelmelerini sağlayarak, vergi gelirlerini ve toplam piyasa üretimini 

arttırır. Vergi oranlarının indirilmesi, göreli fiyatları pozitif Ģekilde etkileyecek ve bu etki 

toplam piyasa üretiminin (Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın–GSYH) artması ile sonuçlanacaktır 

(Demircan, 2003:1).  

Harcamalar üzerinden alınan vergilerde indirimlere gidilmesi, gelir üzerinden alınan 

vergilerde olduğu gibi ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilere yol açar. Yüksek oranlar 

vergi gelirlerinde fazla bir artıĢa neden olmamaktadır. Oranların düĢürülmesi ile Laffer 

eğrisinin ifade ettiği imkânlardan (vergi oranlarının azalması ile bazı Ģartlar altında vergi 

gelirlerinin artabileceği yaklaĢımı) yararlanılabilmekle birlikte, bireylerin vergi ödemekten 

kaçınmaları da önlenebilecektir (Akbulut, 2000:126). 

Vergilemenin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemesi, özel kesimden vergi 

yoluyla kamu kesimine daha az miktarda kaynak aktarımının yapılmasına bağlıdır. Özel 

kesimin vergi yoluyla aktaracağı kaynakları, ülke yatırımlarının arttırılması suretiyle verimli 

alanlarda kullanması (istihdamın arttırılması vb.), milli geliri arttırıcı bir rol oynayacaktır. 

Ekonomide yeni bir vergi salınması; bireylerin vergi yükü üzerinde artıĢa yol açarak, vergi 

gayretini olumsuz etkiler. Aynı zamanda vergi yasalarına sağlanacak uyumu olumsuz yönde 

etkileyerek, vergi kayıp ve kaçaklarının artmasına yol açar. Bu durumun önlenmesi ve vergi 

yükünün azaltılması ile birlikte ise; vergi kayıp ve kaçakları azalarak, ekonomik büyüme ve 

kalkınma üzerinde olumlu etkiler yaratılmıĢ olur (Demircan, 2003:1). 
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Vergi kayıp ve kaçaklarının ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkisi göz önüne 

alındığında; vergi yükünün azaltılması zorunluluğu ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda 

yapılacak olan vergi indirimleri vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi yoluyla, milli gelir 

artıĢına da yol açacaktır. Bununla birlikte; uzun dönemde vergi indirimleri ekonomide canlılık 

yaratmak suretiyle, potansiyel vergi alanları meydana getirmekte ve vergi gelirlerinin de 

artıĢına neden olmaktadır (Gökmen ve Güleç, 2001:41). 

Ayrıca vergi oranlarının yüksekliği, kayıtlı ekonomiye geçiĢi geciktirmektedir. Bu 

oranların çok kısa vadede geriye çekilmesi, ekonomiye derinlik ve canlılık kazandıracaktır. 

Böylece piyasaların hareketlenmesi yanında, daralan talebin açılması ile alıĢveriĢin 

hızlanması sonucu ödenmeyen vergiler ödenebilir duruma gelerek, vergi kayıp ve kaçağının 

azalmasına sebep olacaktır. Rantların daha yüksek vergilendirilmesiyle, ekonominin rant 

ekonomisinden, üretim ekonomisine geçiĢi teĢvik edilmiĢ olacak ve ticari hayatın güçlenmesi 

ile istihdam ve yatırım iliĢkisi ivme kazanacaktır. Böylelikle, devletin finansal likidite 

yaratma gücü artacaktır (Altuğ, 2002). 

Belirlenen politikaların baĢarısı ve fiyat istikrarı içinde sürdürülebilir yüksek büyüme, 

finansman düzenlemeleriyle değil vergi gelirlerinin artırılmasıyla sağlanabilir. Vergi 

ödeyenlerde verginin sınırına gelindiği için vergi gelirleri, yeni vergiler koyarak ya da vergi 

oranlarının yükseltilmesiyle artırılamaz. Kayıt dıĢı ekonominin hızla daraltılmasıyla 

artırılabilir. Bu da, üretilen her mal ve hizmetin dolaĢımındaki her aĢamada yaratılan katma 

değerden ve belirli bir asgari düzeyin üstündeki her gelirden vergi alınmasının gerekli olduğu, 

karar vericiler ve toplumun bütün kesimlerince kabul edildiğinde gerçekleĢtirilebilir (Aslan, 

2000). 

Türkiye‟deki vergi oranları yüksek olmakla birlikte, toplam vergi yükü düĢük 

düzeylerdedir. Bu nedenle, ekonomide canlanma sağlayabilmek için, toplam vergi yükünde 

düĢüĢ yaratmadan genel bir vergi oranı düĢüĢü savunulabilir. Bunun için, kayıt dıĢı 

ekonominin kayıt altına alınması ve sosyal kesimler arasında optimum vergi yükü dağılımının 

sağlanması gerekmektedir. Bütün bunlar yapılmadan vergi oranlarında genel bir düĢüĢe 

gitmek, kamu mali dengesinin bozulmasına yol açacaktır (DTM, 2002). 
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3.2.6. Dolaylı Ve Dolaysız Vergilerin Oranlarının Ayarlanması 

Türkiye‟de vergiler, dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler olarak genel bir Ģekilde ikiye 

ayrılır. Dolaylı vergi, kiĢilerin devletten bir hizmet almaları veya bir malı satın almaları 

sonucunda meydana gelir. Bunlara örnek olarak KDV(Katma Değer Vergisi), ÖTV(Özel 

Tüketim Vergisi), tekel ve benzinden alınan akaryakıt tüketim vergisi gösterilebilir. Dolaysız 

vergi ise, ticaret ile uğraĢanların kazandıklarından veya bir iĢ yerinde ücretli olarak çalıĢan 

memur ve iĢçilerin ücret ve maaĢlarından kesilen vergidir (Sugözü, 2010:96). Dolaysız 

vergilere en iyi örnek gelir vergisi ve kurumlar vergisidir. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı incelenirken, dolaylı ve dolaysız vergilerin, 

toplanan vergiler içindeki payının karĢılaĢtırılması, çok sık kullanılan bir yöntemdir. 

Nedenine gelince, dolaysız vergiler (gelir vergisi, kurumlar vergisi, taĢıt vergisi), vergi 

adaletini sağlamada daha etkilidir. Çünkü dolaysız vergilerde; en az geçim indirimi, artan 

oranlı vergi tarifeleri, indirim, istisna ve muafiyet gibi uygulamalarla, vergi ödeme gücü 

arasında iliĢki kurulabilmektedir. Dolaylı vergilerde ise; KDV, ÖTV gibi bu vergilerin 

uygulandığı mal ve hizmetlerin, düĢük gelirlilerin bütçesindeki payı, yüksek gelirlilere göre 

daha fazladır. Vergi yükü, asıl olarak düĢük ve sabit gelirlilerin üzerinde kalmaktadır 

(Özfidan, 2004). Bu konuda kabul edilen genel düĢünce, bir ülkede toplam vergi gelirleri 

içinde dolaylı vergilerin payı, dolaysız vergilerin payından fazla ise o ülkede vergi adaleti 

yoktur Ģeklindedir.  

AĢağıdaki tabloda da KDV‟nin OECD ülkeleri ile karĢılaĢtırmasında OECD 

ortalamasının 18,7 olduğu görülmektedir. Türkiye‟de ise bu oran 18,0 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Bazı ülkelere göre bu oran düĢük olarak görülse de yapılacak uygulamalar ile oran 

düĢürülmeye çalıĢılmalıdır. Çünkü dolaylı vergiler denilince ilk akla gelen Katma Değer 

Vergisi‟dir ve bu verginin oranının düĢürülmesi dolaylı vergilerin payının da azalmasına 

yardımcı olacaktır.   
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Tablo 10. KDV Oranları OECD Ülkeleri KarĢılaĢtırması(2012) 

ÜLKELER ORAN 

Macaristan  27,0 

Ġzlanda 25,5 

Danimarka  25,0 

Norveç 25,0 

Ġsveç 25,0 

Finlandiya 23,0 

Yunanistan  23,0 

Ġrlanda  23,0 

Polonya 23,0 

Portekiz 23,0 

Belçika 21,0 

Ġtalya 21,0 

Avusturya 20,0 

Çek Cumhuriyeti 20,0 

Estonya 20,0 

Slovakya 20,0 

Slovenya 20,0 

Ġngiltere 20,0 

Fransa 19,6 

ġili 19,0 

Almanya 19,0 

Hollanda 19,0 

OECD Ortalama 18,7 

Ġspanya 18,0 

Türkiye 18,0 

Ġsrail 16,0 

Meksika 16,0 

Lüksemburg 15,0 

Yeni Zelanda 15,0 

Avustralya 10,0 

Kore 10,0 

Ġsviçre 8,0 

Kanada 5,0 

Japonya 5,0 

Kaynak: OECD(2012) 

Türk Vergi Sisteminde, özellikle son 30 yılda, dolaysız vergilerden, dolaylı vergilere 

doğru bir kayma olduğu ve yaklaĢık 30 yıl önce dolaysız vergilerin oranı % 65, dolaylı 

vergilerin oranı da yaklaĢık % 35 civarında iken, 2004 yılı itibariyle bu tablonun tersine bir 

görüntü sergilediği görülmektedir. Hatta 2004 yılında dolaysız vergilerin oranı % 33,7, 

dolaylı vergilerin oranı ise % 66,3 olarak gerçekleĢmiĢtir (Sugözü, 2010:236). 
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ġekil 7. 1980-2004 Dönemi Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergi Gelirlerine 

Oranları 

 

Kaynak: Hazine MüsteĢarlığı 

KDV ve ÖTV gibi mal ve hizmetler üzerinden alınan dolaylı vergilerin toplam vergi 

gelirlerine oranı 1985 yılında % 52 iken 2004 yılında bu oran % 66,3'e çıkmıĢtır. Ancak 

yukarıdaki Ģekle göre, toplam reel vergi gelirlerinin son beĢ yıldır hiç artmadığı 

görülmektedir. Çünkü mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergi yükü artıĢları, fiyat 

mekanizmasını bozmakta, söz konusu yüksek oranlı dolaylı vergiler, alan ve satan taraf 

arasında pazarlık konusu edilerek, ekonomik faaliyetlerin giderek artan oranda kayıt dıĢında 

gerçekleĢmesine sebep olmaktadır. Dolaysız vergilerdeki düĢüĢün de önemli nedenlerinden 

birini, artan bu kayıt dıĢılık oluĢturmuĢtur. Dolayısıyla artan dolaylı vergi oranlarına rağmen 

vergi tabanı daraldığı için, toplamda daha fazla verginin toplanması mümkün olmamıĢtır. 

Dolaylı vergi gelirleri, toplam vergi gelirlerini, dolaysız vergi gelirlerine göre daha az 

etkilemektedirler. 1985–2004 yılları verileri kullanılarak oluĢturulan regresyona göre; bir 

birimlik dolaysız vergideki artıĢ, toplam vergileri 2,84 birim artırmakta, bir birimlik dolaylı 

vergilerdeki artıĢ ise toplam vergileri 1,42 birim artırabilmektedir. Diğer taraftan dolaysız 

vergi gelirleri ile toplam vergiler arasındaki iliĢki giderek azalırken, dolaylı vergi gelirleri ile 

toplam vergi gelirleri arasındaki iliĢki daha da artmaktadır (Yıldız, 2005). 
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Türkiye‟de genel devlet bütçesi vergi hasılatının 2001 yılında % 42,1‟i dolaysız 

vergilerden, % 57,9‟u dolaylı vergilerden oluĢurken, dolaylı vergi hasılatının toplam içindeki 

payı 2006 yılına kadar sürekli yükselmiĢ ve 2006 yılında % 69,3‟e ulaĢmıĢtır. Söz konusu 

oran 2008 yılında, belli sektörlerce üretilen ürünlerin talebini canlandırmak için KDV ve ÖTV 

oranlarında yapılan indirimlerin etkisiyle % 64,5‟e inmiĢ, 2009 yılında ekonominin 

küçülmesinin etkisiyle % 64 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Kriz etkilerinin hafiflemesiyle 2010 

yılında % 68‟e yükselmiĢ olan oran, 2012 yılına iliĢkin tahmin verilere dayalı hesaplandığında 

% 68,1‟dir. Dolaylı vergiler arasında vergi gelirlerine en önemli katkıda bulunanlar KDV ve 

ardından ÖTV‟dir. Objektif ve belli mal grupları itibarıyla farklılaĢtırılmıĢ fakat düz oranlı 

olarak uygulanılan KDV ile bazı mal ve hizmetlerden maktu tutar, bazılarından belli bir oran 

Ģeklinde, bazılarından da her ikisi birlikte uygulanılan ÖTV, objektif ve ric‟i karakterli 

vergilerdir. Dolayısıyla sistemdeki ağırlıklarının artması, toplumda vergi yükü dağılımının 

düĢük ve sabit gelirli geniĢ halk kitlelerinin aleyhine gerçekleĢmesi sonucunu doğurur. Bu, 

geniĢ kitlelerin vergi sebebiyle satın alma gücünü önemli ölçüde azaltır ve vergi yükünü ağır 

hissetmeleri sonucunu doğurur ki sonuçta vergiye gönüllü uyum olumsuz etkilenir (Yılmaz, 

2012:475). 

Tablo 11. Türkiye‟de Genel Devlet Vergi Hasılatının Dolaylı/Dolaysız Vergiler Bakımından 

Dağılımı(2001-2011) 

 

Kaynak: http://www.dpt.gov.tr 

Gelir üzerinden alınan vergiler; verginin ekonomik kaynaklarına göre alınması 

ilkesinin sonucunda doğmuĢ vergi kalemleri olup, gelir vergisi ile kurumlar vergisinden 
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oluĢmaktadır. KiĢisel gelir ve kurumlar vergileri, özellikle ekonomik kalkınmanın ileri 

aĢamalarında genel vergi sistemi içinde önemli bir yer tutarlar. Örneğin, geliĢmiĢ ülkelerde, 

1993 yılında toplam merkezi devlet gelirleri içinde kiĢisel gelir ve kurumlar vergisinin oranı 

ortalama % 33,3 iken, geliĢmekte olan ülkelerde bu oran, ülkelerin geliĢmiĢlik derecelerine 

bağlı olarak, % 21,6 ile % 23,8 arasında değiĢmektedir (Ataç, 1999:83). 

Gelir üzerinden alınan vergilerden kurumlar vergisinin gelir dağılımına müdahale 

derecesini kısıtlayan bazı özellikleri mevcuttur. Birincisi, kurumlar vergisi tarifesinin sabit 

oranlı düzenlenmesinden doğmaktadır. Genel olarak, kurumlar için gelirin marjinal faydasının 

gerçek kiĢilerden farklı olduğu ve bu verginin ĢahsileĢtirilmesinin zorluğu ifade edilmekle 

beraber, dünyada kurumlar vergisinin de ödeme gücüne uydurulmaya çalıĢıldığı, küçük ve 

büyük kurumlar için oran farklılaĢtırılması yoluna gidildiği gözlemlenmektedir (Sarıoğlu, 

2002:219). 

Gelir üzerinden alınan dolaysız vergilerin, ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki 

olumlu etkileri, etkin bir vergi sisteminin varlığına bağlıdır. Özellikle geliĢmekte olan 

ülkelerde, önemini muhafaza eden vergi sisteminin etkinleĢtirilmesi konusu vergi gelirlerinde 

artıĢa yol açarak, ekonomik büyümeye katkıda bulunabilmektedir. Ekonomik büyüme ve 

canlanmanın sağlanmasında, vergi oranları önemli bir maliye politikası aracı olduğu gibi; 

vergi uygulamalarının etkinlikle yapılmasında vergi sistemi de önemli bir araçtır (Demircan, 

2003:1). 

3.2.7. Ġstihdam Üzerindeki Vergi Baskısının Azaltılması 

Kayıtlı sektör üzerindeki vergisel yükler, kayıt dıĢı sektörün büyümesine sebep 

olmaktadır. Hem iĢverenin, hem de çalıĢanın daha az gelir elde etmesine sebep olan bu mali 

yüklerin azaltılması kayıt dıĢı ekonomi ile mücadeleyi kolaylaĢtıracaktır. 

Ġstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması konusunda yapılabileceklere dönük, iki temel 

yaklaĢımdan bahsetmek mümkündür. Bunlardan birincisi, meselenin orta vadeli bir 

perspektifle ele alınması ve yaratacağı gelir etkisi de dikkate alınarak, kısa vadede düĢük 

gelirliler üzerindeki vergisel yükün azaltılmasına öncelik verilmesi ve bu kapsamda asgari 

ücret üzerindeki yükün azaltılmasına dönük adımlar atılmasıdır. Bu yaklaĢımın olumlu yanları 

arasında, istihdam üzerindeki ağır yükten en çok etkilenen düĢük ücretlilere iliĢkin sorunu 

dikkate alması ve göreli olarak daha düĢük fiskal etki yaratması sayılabilir. Öte yandan, 
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meseleyi tam olarak çözmemesi ve ücret seviyeleri arasında yaratacağı farklılaĢtırma 

nedeniyle sistemi daha karmaĢık hale getirmesi önemli zayıflıkları olarak görülmektedir. 

Ġkinci yaklaĢım ise, istihdam üzerindeki yüklerin bir çeĢit Ģok indirim aracılığıyla, herkes için 

önemli ölçüde azaltılmasıdır. Kayıt dıĢılığa iliĢkin kapsamlı önlemlerle birlikte gündeme 

gelmesi öngörülen bu yaklaĢımın, kayıt dıĢılığın azaltılması ve istihdam artıĢı konularında 

yaratacağı pozitif ivme kabul edilebilir olsa da, gündeme gelebilecek fiskal risklerin boyutu 

en önemli zayıflıktır (Karaca, 2006:249).  

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, bütünleĢme sürecinde kayıt dıĢı istihdamla mücadeleyi 

önemli bir hedef olarak ortaya koymuĢlardır. Özellikle, Doğu Avrupa ülkelerindeki ucuz 

iĢgücünün, bu ülkelerin Avrupa Birliği‟ne dâhil olması ile birlikte üye ülkelere göç edeceği ve 

büyük bir olasılıkla orta vadede kayıt dıĢı olarak çalıĢacakları beklentisi mevcuttur. Avrupa 

Birliği Komisyonu„nun yaptığı bir araĢtırma sonucu ortaya koyduğu raporda, kayıt dıĢı 

istihdamla mücadele için beĢ temel araç önerilmektedir. Bunlar (ÇSGB, 2004:93): 

 Cezaların artırılması, 

 ĠĢyeri denetimlerinde kamu kurum ve kuruluĢları arasında koordinasyon ve 

bilgi değiĢimi, 

 ĠĢverenin üzerindeki vergi ve sigorta primi gibi mali yükümlülüklerin 

indirilmesi, 

 ĠĢverenin iĢyeri açmasını ve kayıtlılığını teĢvik edici bürokratik iĢlemlerin 

azaltılması ve  

 Bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyalarıdır. 

Emek üzerindeki vergi baskısının azaltılması, sermaye ve ekonomik sistem açısından 

faydalı sonuçlar doğuracaktır. ġöyle ki; brüt ücret-net ücret açıklığının daraltılması istihdamı 

artıracak, kayıt dıĢı istihdam yönündeki basınçları azaltacaktır. Bunun dolaylı bir sonucu ise 

gelir vergisi ve SSK primi tahsilat artıĢı olacaktır (Oyan, 1998:115). 

Türkiye‟de toplumun genel vergi yükü dünyaya göre çok düĢük, kayıtlı üretimin vergi 

yükü ise çok yüksektir. Türkiye‟de de sosyal güvenlik yükümlülükleri geliĢmiĢ ülkelere 

kıyasla oldukça yüksektir. ĠĢçi çalıĢtırma Ģartları ağırlaĢıp, iĢveren istihdamdan uzaklaĢtıkça 

bu kaynak da azalmaktadır. ĠĢverenin iĢçi çalıĢtırmak için ödediği ile iĢçinin cebine girenin 

arasındaki farkın ölçüsünü ortaya koyan net ücret/iĢgücü maliyeti oranı vergi sisteminin, 
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rekabet açısından iĢgücü maliyetine yaptığı avantaj veya dezavantaj etkisini belirlemekte, 

bütün ülkeler bu oranı büyütmek, yani istihdama dayalı yükümlülükleri azaltmak yönünde 

tercih belirtmektedirler. Türkiye‟de bu tercihi seçmek zorundadır. Kayıt dıĢı istihdamı 

engellemenin baĢka çaresi yok gözükmektedir (DPT, 2001:48). 

3.2.8. Vergi Denetim Etkinliğinin Artırılması 

Gerçek ve tüzel kiĢilerin bulundukları ekonomik faaliyetler sırasında, vergi 

kanunlarına uygun hareket edip etmedikleri, diğer bir anlatımla yasalara uyulup 

uyulmadığının tespit edilmesi vergi denetimi olarak adlandırılabilir. Denetimin varlığı kiĢileri 

yasalara uygun harekete zorlar. Denetimin baĢarısı, denetimden beklenenin gerçekleĢmesi, 

ancak etkin bir denetimle mümkündür (DPT, 2001:37). Bir toplumda en iyi vergi yasaları 

yürürlükte olsa ve en iyi idari iĢleyiĢ sağlansa da, etkin denetimin olmayıĢı zaman içerisinde 

sistemin bozulmasına neden olabilmektedir. Denetimin, eğitim, vergi bilincinin 

yerleĢtirilmesi, vergide adalet ve eĢitlik ilkelerine uyum sağlama gibi değiĢik amaçları 

bulunmaktadır. Ancak temel amacı kiĢileri yasalara uygun çalıĢmaya ve hareket etmeye 

yöneltmektir (Koban, 1998:1). Çünkü mükelleflerin bilinçlenmesi sonucunda çevresi de 

etkilenecek ve denetimlerden daha etkili sonuçlar elde edilecektir.  

Denetimler, cezalandırma amacından çok bilinçlendirme ve eğitime yönelik olarak 

yapılacaktır. Çünkü amaç, kiĢilerin yasalara uygun olarak hareket etmelerini sağlamaktır. 

Diğer taraftan etkin bir denetim yasalara uygun bir toplum yaratacağı için kayıp, kaçak en aza 

inecek, ekonomide yasalara uyanla uymayan arasındaki rekabet eĢitsizliği de ortadan 

kalkacaktır (GĠB, 2008:50). 

Beyan dıĢı bırakılan gelirlerin idari etkinliği ve bunun gerçek vergi rasyosuna olan 

olumsuz etkisinin giderilebilmesi, vergi idaresinin yapısal ve eğitim yönlerinden geliĢimi ve 

bu amaç doğrultusunda vergi sisteminin revizyonu, etkili bir denetim mekanizması kurulması 

ile mümkündür (Berksoy, 1994:88). 

Vergi denetimine etkinlik kazandırılarak, kayıt dıĢı ekonominin kayda alınması 

arasındaki iliĢki açıktır. Denetim ne kadar etkin ise, kayıt dıĢılık ve dolayısıyla vergiden 

kaçınma eğilimi o kadar azdır. Vergi denetimi yasalara uymayanlar için ciddi bir risk haline 

gelmedikçe, vergi kayıplarının önüne geçebilmek de mümkün değildir (Aydemir, 1995:234). 

Bu konuda gerek kayıt dıĢı ekonominin gerekse vergi kaçakçılığının boyutunun çok küçük 
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olduğu ABD„deki duruma bakıldığında; vergi kaçırmanın nimetinin düĢüklüğüne karĢın, 

yakalanmanın külfetinin çok büyük olduğu görülmektedir. Vergi cezalarının tam olarak ve 

yaygın bir Ģekilde uygulanması, mükelleflerin hemen hemen tamamının gelirlerini eksiksiz ve 

doğru beyan etmelerinde etkili olabilmektedir (Tunç, 1989:62). ABD„nin vergi yasalarına 

gösterilen gönüllü vergi verme düzeyine bakıldığında, yasal faaliyetlerden doğan vergi 

borcunun yaklaĢık olarak % 83„ünün gönüllü olarak beyan edilmesi ve ödenmesi ile 

dünyadaki en yüksek istek düzeylerinden birini oluĢturduğuna inanılmaktadır (Ak, 1998:11). 

Bunda ise, bu ülkede vergi kaçırmanın topluma karĢı iĢlenmiĢ bir suç olarak 

değerlendirilmesinin ve cezaların etkili uygulanmasının rolü bulunmaktadır (Koban, 1998:1). 

Türkiye‟de yapılan denetimler, aĢağıdaki tabloda görüldüğü üzere fazla etkin değildir. 

Denetimlerin etkin olması için personel sayısı giderek artırılmıĢtır fakat bu yeterli değildir. 

Önemli olan denetim elemanlarının eğitimli olması, rüĢvet gibi usulsüzlüklere bulaĢmayacak 

personel yetiĢtirilmesidir. 

Tablo 12. Türkiye Genelinde Yaygın ve Yoğun Denetim Sonuçları 

 

YILI 

 

Denetime Katılan Personel 

Sayısı 

 

Denetlenen Mükellef 

Sayısı 

 

Kesilen Usulsüzlük 

Cezası(TL) 

 

2007 

 

6.320 

 

4.513.740 

 

134.235.029 

 

2008 

 

48.357 

 

4.313.620 

 

176.213.518 

 

2009 

 

47.370 

 

3.811.489 

 

153.171.031 

 

2010 

 

3.759(Aylık Ortalama) 

 

3.753.669 

 

150.326.505 

 

2011 

 

3.802(Aylık Ortalama) 

 

3.462.338 

 

128.094.973 

 

2012 

 

3.963(Aylık Ortalama) 

 

4.428.127 

 

150.437.509 

Kaynak: http://www.kayıtlıekonomiyegecis.gov.tr 

Ayrıca beyanda bulunulmasından sonra, verilen bilgilerin doğruluğunu araĢtırmak için 

yapılan vergi incelemelerinin de etkin bir biçimde yapılabilmesi için, inceleme elemanlarının 

güçlü yetkiler ile donatılması ve teknolojik imkanlardan yararlanmaları gereklidir. Vergi 

incelemelerinde etkinliğin sağlanamamasının altında yatan temel sebepler arasında (Aydemir, 

1995:237-238); 
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 Gerçek anlamda vergi incelemesinin azlığı, 

 Bir uzmanlık alanı olan vergi incelemesini yapan inceleme elemanlarının bu 

özelliğe sahip olmaması, 

 Ülke çapında bir denetim planlamasının yapılmaması, 

 Ġnceleme birimlerinin yararlanabileceği sağlıklı bir veri tabanının 

oluĢturulamaması, 

 Ġnceleme elemanlarının incelemeyi engellemeye yönelik baskılara zaman 

zaman çaresiz kalabilmeleri, 

 Ġncelemelerde bilgisayar kullanımının yetersizliği, 

 Ġnceleme elemanlarının gerekli bilgi ve delillere ulaĢmada yasal engellerle 

karĢılaĢmaları, 

 Özellikle yerel örgütteki inceleme elemanlarının sayı ve eğitim yönünden 

yetersizliği vb. Ģeklinde sayılabilir. 

Bu nedenle merkezi ve taĢra teĢkilatlarına bağlı olarak çalıĢan denetim elemanlarının, 

özlük hakları ve çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesiyle, nitelikli denetim elemanlarının özel 

sektöre geçmesi önlenmelidir. Dolayısıyla vergi idaresinin verdiği hizmet kalitesi de artarak, 

kayıt dıĢı ekonominin küçültülmesine katkıda bulunulmuĢ olacaktır. Bilinmelidir ki, vergi 

kanunları ne kadar mükemmel olursa olsun, bu kanunları uygulayacak ve denetleyecek 

birimlerin yetersiz veya niteliksiz olması vergilerin etkin Ģekilde toplanmasını engeller (Sarılı, 

2002:42). 

3.2.9. Vergi Affı Ve Vergi Ġstisnalarının Kontrol Altına Alınması 

Türkiye„de mükelleflerin zihnindeki af beklentisi, onların kayıt dıĢı ekonomiye 

yönelmesine sebep olan en önemli etkenlerden birisidir. Af çıkacağı beklentisinde olan 

mükellef, vergisini, pirimini vs. yükümlülüklerini af çıktığında ödeyeceğini hesaplayacak ve 

bu yüklerin karĢılığı olan miktarı ise yatırımda kullanarak karlı çıkacağını düĢünecektir. 

Ayrıca bir kısım mükellefte, örneğin küçük ölçekli iĢletme istisnalarından faydalanmak için 

bazı iĢlemlerini kayıt dıĢı tutmaya çalıĢmakla kayıt dıĢı ekonominin artmasına sebep 

olabilmektedir (Sugözü, 2010:43). 

GeliĢmekte olan ülkelerde, kalkınma hamlesinin gerçekleĢtirilmesi mali gücü yetersiz 

olan kesime vergisel teĢviklerin sağlanması ile (vergi muafiyet ve istisna uygulamaları) 
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mümkün olabilir. Ancak vergi dıĢı kalacak olan kesimin, isabetli ve yerinde tercihlerle 

belirlenmesi de son derece önemli bir konudur. Bunu sağlayacak olan, etkili bir vergi idaresi 

olacaktır. Vergisel teĢvikler, doğru alanlarda doğru miktarlarda kullanıldığı sürece ekonomik 

büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayabilir (Demircan, 2003:1). Muafiyet, istisna ve indirim 

uygulamaları aĢırı ve gereksiz boyutlara ulaĢtığında, hem idare açısından, hem de mükellefler 

açısından olumsuz sonuçlara yol açabilecektir. Bu tür uygulamalara gereğinden fazla yer 

verildiği takdirde, vergi matrahının aĢınması sonucuyla karĢılaĢılabilecektir. Benzer Ģekilde; 

vergi idaresine mükellefiyetin bildirilmemesi, yalan ve eksik bildirimlerde bulunulması, aynı 

yolla muafiyet ve istisna uygulamalarından yararlanılması, belge düzenlenmemesi ya da 

gerçeğe aykırı belgeler düzenlenmesi, bu belgelerle maliyetlerin yükseltilmesi ya da gelirlerin 

azaltılması yoluyla vergi kaybına yol açılabilecektir (Akdoğan, 1985:241-242). 

Dolayısıyla daha etkin bir denetim yoluyla muafiyet, istisna ve indirim 

uygulamalarında sınırların aĢılmamasına dikkat edilmeli ve bu tür düzenlemelerde amaç 

dıĢına çıkılması engellenmelidir (Saraçoğlu, 2000:79). 

Fiskal hasılada azalmaya sebebiyet veren her vergi teĢviki, sonuçta ya kamu 

hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin bozulmasına, ya baĢka kiĢilerin ve sektörlerin haksız bir 

biçimde ağır vergi yüküne muhatap olmalarına veya açık finansman yöntemine 

baĢvurulmasına neden olur. Bunun anlamı, teĢvik görenlerin kamusal finansmanda neden 

oldukları eksikliğin yükünü, bazen toplumun belli bir dar kesimine ve bazen de toplumun 

bütününe yüklemesi demektir. Bu nedenle önceden, teĢvikler dolayısıyla ileride doğacak 

olumlu sonuçların topluma ne ölçüde yansıyacağının veya yansıyıp yansımayacağının da göz 

önünde bulundurulması gerekir (TOBB, 1992:25). 

3.3. HUKUKĠ VE ĠDARĠ POLĠTĠKALAR 

Kayıt dıĢı ekonominin nedenleri arasında, vergi mevzuatının karmaĢıklığı önemli bir 

yer tutmaktadır. Bu nedenle vergi mevzuatında yapılacak düzenlemeler, sağlıklı belge 

düzeninin oluĢturulması, bürokratik iĢlemlerin azaltılması ve kurumlar arasındaki 

koordinasyon eksikliğinin giderilmesi kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede baĢarıyı artıracaktır. 

Ayrıca teknolojinin ilerlemesi ile elektronik ticaret yaygınlaĢmıĢtır ve bu alanda kayıt dıĢılığı 

önlemek için baĢtan önlemler alınmalıdır.  
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3.3.1. Vergi Mevzuatında Düzenlemeler Yapılması 

Vergi kanunlarının karmaĢık olması ve vergi kanunlarında sıkça gerçekleĢen 

değiĢiklikler, açıklık ve kesinlik ilkelerine engel teĢkil etmektedir. Artan belirsizlik karĢısında 

ise mükelleflerde vergiye karĢı direnç oluĢmaktadır. Bir tarafta karıĢık vergi mevzuatının 

varlığı, öte yanda, eğitim düzeyinin düĢüklüğüne bağlı olarak yeterince yaygınlaĢtırılamayan 

vergi bilinci, kayıt dıĢılığa sebep teĢkil etmektedir (Us, 2004). 

Vergi kanunlarında sık aralıklarla yapılan değiĢiklikler ve bu değiĢiklikleri açıklayan 

tebliğlerin açık olmaması, vergi mevzuatını daha karmaĢık hale getirmiĢtir. Vergi 

mükelleflerine, yeni vergisel düzenlemelerle ilgili bilgilendirici ve açıklayıcı kitapçık ve 

broĢürler hazırlanmalıdır (Sugözü, 2010:240). Kanunlar gözden geçirilmeli, basit anlaĢılır ve 

günümüz ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmeli, bunlara iliĢkin Tüzük, Yönetmelik, Genel 

Tebliğ, Genelge, mükerrer maddeler, geçici maddeler vs. eklenmeli mevzuat tek tip kılavuz 

haline getirilmeli, dağınıklıktan kurtarılmalı, bu çerçevede gelecek de hesaba katılıp standart 

gerçekçi, her zaman ihtiyaca cevap verebilecek kalıcı değiĢiklikler yapılmalı ve kanunların 

takibi için „Mevzuat Takip Birimleri„ kurulmalıdır (Mavral, 2001:24). 

Vergi mevzuatında asıl yapılması gereken, kayıt dıĢı ekonomiye hizmet eden basit 

usul gibi düzenlemelerin veya vergi yüklerinin yahut oranlarının gözden geçirilme ve kiĢileri 

kayıt dıĢılığa iten veya özendiren hususların giderilmesidir (Sugözü, 2010:106). Ülkede 

uygulanan vergi mevzuatı, ülkenin ekonomik, sosyal, mali ihtiyaçlarına cevap veremiyorsa, 

sade, kolay anlaĢılır bir yapıda değilse, sürekli değiĢtirme ihtiyacı gösteriyorsa ve istikrarlı bir 

yapı arz etmiyorsa vergi kaçağı artar (Arıkan, 1994:76).  

Vergi dıĢı piyasa ekonomisinin daraltılması için alınacak en etkin önlemlerden birisi 

de, vergi suç ve cezaları ile ilgili yasaların çok iyi bir Ģekilde düzenlenmesidir. Konu ile ilgili 

Ģu hususlar son derece önem taĢımaktadır (Aktan, 2000:11); 

 Yasalarda vergileme yönünden suç teĢkil eden eylem ve fiiller, mümkün 

olduğu kadar yoruma imkan bırakmayacak Ģekilde açık, anlaĢılır ve adil olarak 

belirlenmelidir. 

 Vergi suçları için iĢlenen suçun niteliğine ve büyüklüğüne göre cezalar 

öngörülmelidir.  
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 Vergi yasalarında öngörülen cezalar mutlaka tatbik edilmeli, hiç kimseye 

ayrıcalıklı iĢlem yapılmamalıdır. 

 ĠĢlenen suç ağır ise (örneğin, bilinçli olarak vergi kaçakçılığı suçunun 

iĢlenmesi) maddi cezanın yanı sıra mutlaka hapis cezası da öngörülmelidir. Hapis cezasının 

para cezasına dönüĢtürülmesi engellenmelidir. 

 Cezaların caydırıcı olabilmesi için vergi cezalarında indirim yapan ya da cezayı 

affeden yasal düzenlemeler yapılmamalıdır.  Vergi aflarını yasaklayan anayasal bir hüküm 

getirilmelidir.  

Vergi yasalarının, ekonomik yapıyı tam olarak içermesi gerekmektedir. Üzerinden 

vergi alınan gelir, harcama ve servet tanımlarının iyi yapılması, vergi gelirlerinin artıĢında çok 

önemli olarak görünmektedir. Vergi konusu olan gelir, harcama ve servet tanımının ekonomik 

yapıyı kavramaması halinde, uygulama gerçek anlamda ödeme gücü olmayan bazı kesimlerin 

vergi yükümlüsü olmasına yol açacağından faaliyetlerin gizlenmesi kaçınılmaz olacaktır 

(Çiloğlu, 1998:67). 

3.3.2. Kurumlar Arası Koordinasyonun Sağlanması 

Kayıt dıĢı ekonominin küçültülmesi için, vergi idaresinin yeniden yapılandırılması 

gerekir. Vergi idaresi yer ve teknolojik açıdan geliĢtirilmeli, vergilerin toplanmasına ve 

denetimine etkinlik kazandırılması gerekir. Merkezi gelir idaresi ile taĢra teĢkilatları 

arasındaki gerekli koordinasyonun sağlanması gerekir. Bu bağlamda, vergi dairelerinde 

bilgisayar ağı kurulmalı, vergi ile ilgili iĢlemlerin yapılmasında bilgisayar kullanımının 

yaygınlaĢtırılmasıyla hizmet kalitesi ve hızı artırılmalı ve vergi istihbarat biriminin etkin 

Ģekilde çalıĢmasına zemin hazırlanmalıdır (BektaĢ, 1998:152). 

Gelir Ġdaresi dıĢındaki kurum ve kuruluĢlar, kayıt dıĢılığı önlemede iĢbirliği içinde 

değillerdir. Bu kurum ve kuruluĢların bazıları Ģunlardır: 

 Belediyeler (iĢyeri ruhsatı, inĢaat ruhsatı bildirme yükümlülüğü, pazaryerleri 

bakımından), 

 Borsalar, Üretici Birlikleri, Toptancı Halleri, 

 Tapu, 
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 Noterler (gayrimenkul, taĢıt, satıĢ vaadi sözleĢmeleri belli miktarı aĢan borç-

alacak iliĢkileri sözleĢmeleri vb. bakımından) 

 Nüfus Ġdaresi, 

 TEDAġ, 

 Sosyal Güvenlik KuruluĢları, 

 Akaryakıt Üretici ve Dağıtıcıları, 

 Odalar. 

Bu kurum ve kuruluĢların görev sahalarına iliĢkin elde ettikleri bilgileri, Gelir 

Ġdaresine bildirimi konusunda yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kuruluĢların faaliyetleri ile 

ilgili düzenlemelerinin, vergilendirme ile ilgili uyumu sağlanmalıdır. Bu yolla istihbarat 

merkezinin etkisi artırılmalıdır (Hesap Uzmanları Vakfı, 2002:104-105). 

ĠĢverenler, genellikle aynı konuda mükerrer denetime maruz bırakıldıklarından Ģikâyet 

etmektedirler. Maliye Bakanlığı denetim elemanları, iĢ müfettiĢleri ve sigorta müfettiĢleri 

arasında koordinasyon olmadığından kısa aralıklarla iĢyerleri farklı denetim birimleri 

tarafından denetlenmektedir. Hatta aynı bakanlık bünyesindeki denetim elemanları arasında 

koordinasyon bulunmadığından, gereken iletiĢim sağlanamamaktadır. Bu noktada yapılması 

gereken, öncelikle ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde; iĢ müfettiĢleri, sigorta 

müfettiĢleri, yoklama memurları, BAĞ-KUR ve ĠĢ-kur denetim elemanları arasında 

koordinasyon, iletiĢim ve iĢbirliğinin sağlanmasıdır. Yine, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı organizasyonunda Genel ve Katma Bütçeli Ġdarelerin denetim elemanları baĢkanları 

ile kayıt dıĢı istihdama yönelik koordinasyon konusunda neler yapılabileceği tartıĢılmalı ve bu 

konuda iĢbirliği sağlanmalıdır (ÇSGB, 2004:112). 

Kayıt dıĢı istihdamın ve kayıt dıĢı istihdamdan kaynaklanan vergi kayıp ve kaçağının 

önlenebilmesi, iĢveren üzerindeki mali ve bürokratik iĢlemlerin azaltılmasından iĢ gücünün 

bilinçlendirilmesine kadar çok yönlü politikaların hep birlikte uygulanmasına bağlıdır. 

Bununla birlikte, Türkiye‟de kayıt dıĢı istihdamdan kaynaklanan vergi kayıp ve kaçağının 

önlenmesinde, ilk adımın vergi idaresi ile baĢta sosyal güvenlik kurumları olmak üzere, 

emniyet birimleri, belediyeler, ihale makamları ve ilgili diğer kamu kurumları arasında eĢ 

güdüm olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte belirtilen eĢ güdümün sağlanabilmesi vergi ya 

da vatandaĢlık gibi tek bir numara ile takip edilecek bir kayıt sistemine bağlıdır (Yereli ve 

Karadeniz, 2004:180). 
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Kayıt dıĢı istihdamla mücadele çalıĢmaları ve gerçekleĢtirilecek projelerin hedeflenen 

sonuçlara ulaĢabilmesinin temel koĢulunun; sorunun çözümüne iliĢkin karar ve uygulamalarda 

kamu yönetiminin, sosyal tarafların ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmeleri ve 

kayıt dıĢı istihdamın önlenmesi konusunda toplumsal mutabakatın sağlanması olduğu, yapılan 

analiz ve değerlendirmelerin ortak sonucudur (ÇSGB, 2004:128). 

3.3.3. Elektronik Ticaret Ġle Ġlgili Hukuki Düzenlemelerin Yapılması  

GeliĢen teknoloji ile birlikte elektronik ortam üzerinden de ticaret yapılmaktadır ve bu 

elektronik ticaret aĢağıdaki tabloda görüldüğü üzere yıllar geçtikçe artmaktadır.  

Tablo 13. e-Ticaret Kullanımının GeliĢimi 

 

 e-Ticaret GeliĢimi(Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı) 

 

Milyon TL 

 

Yıllar 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

2014(Ocak-

Ekim Dönemi) 

  

187.871,67 

 

220.222,43 

 

258.912,98 

 

315.442,85 

 

370.088,49 

 

354.244,64 

 

Kaynak: Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) 

Gün geçtikçe geliĢen elektronik ortamdaki küresel ticaretin vergileme üzerindeki en 

büyük etkisi, yapılan iĢlemin tespit edilememesidir. Elektronik ortamda verilen hizmetin 

(danıĢmanlık hizmeti vb.), fiziki dolaĢımı Ģart olmayan mal transferini örneğin yazılım, kitap, 

gazete, müzik eserleri ticareti ve sermaye hareketinin tespiti son derece zor olduğu gibi, 

vergilendirme de son derece zordur. Konuya iliĢkin hukuki altyapının hazırlanması, vergi 

kanunlarında ve diğer ilgili kanunlarda gereken düzenlemelerin ve çalıĢmaların yapılması 

önemli bir gerekliliktir (Sugözü, 2010:110). 

Bu konuda uluslararası normlar oluĢturulabilmesi için, OECD ve Avrupa Birliği 

ülkeleri çalıĢmalar yapmaktadırlar. Burada, milli hukukla uluslararası hukuk çatıĢma 

noktasında, iç içe girme noktasında bulunmaktadır. Bu ilke ve esaslar netleĢmediği için, 

özellikle vergiyi doğuran olay, verginin doğduğu yer açısından önemli belirsizlikler ortaya 

çıkmaktadır. Vergiyi doğuran olay, vergilendirilecek sıcak kısımlardır. Bunun belli normlarla, 

belli ilkelerle belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yolu da e-ticarette belirli sınırlara giren 

olaylarda, ülkelerin iç hukuk ile uluslararası hukuku sentez etmelerinden geçmektedir. Bu 
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konuda henüz batıda da bir netleĢme sağlanabilmiĢ değildir. Türkiye‟de de Gelirler Genel 

Müdürlüğü„nde ve Hesap Uzmanları Kurulu„nda konuyla ilgili çalıĢmalar sürdürülmektedir 

(Aslan, 2000:1). 

3.3.4. Sağlıklı Belge Düzeninin OluĢturulması 

Bir ülkede sağlıklı belge düzeninin olmaması, o ülkede yapılan iĢlemlerin takibini 

zorlaĢtırmaktadır ve bu durum kayıt dıĢı faaliyetlerin artmasına sebep olmaktadır. Çünkü 

yapılan faaliyetlerde belge düzeni olmadığı zaman, denetim de zorlaĢacak ve kayıt dıĢılık 

kolaylaĢacaktır. Özellikle ticarette, belge düzenine daha fazla dikkat edilmelidir. 

Bununla ilgili olarak ticaret hukukunda menkul kıymetlerle ilgili olarak benimsenmiĢ 

bulunan hamilinelik müessesesi de, kayıt dıĢı ekonomiye yol açması dolayısıyla, uzunca 

zamandır eleĢtirilen bir konudur. Zira hamiline hisse senedinin, senedi ihraç etmiĢ olan Ģirkete 

dahi bildirilmeksizin sadece teslim ile el değiĢtirmesi, hamiline çekin beyaz ciro yolu ile ciro 

edilmesi, bu kıymetlerin meĢru maliklerini saptama olanağını ortadan kaldırmaktadır. 

Özvarlığı belki trilyonları aĢan Ģirketlerin malikleri veya alacak haklarının sahipleri bu yolla 

gizlenebilmektedir. Bu nedenle, ya hamilinelik olgusu hukuk sistemimizden çıkartılmalı, ya 

da hamiline kıymetleri kayıt altında tutacak ve bunlar üzerinde hak tesisi veya devrini izleyen 

bir sistem geliĢtirilmelidir (Doğrusöz, 2003:185). 

3.3.5. Bürokratik ĠĢlemlerin Azaltılması 

Kayıt dıĢı ekonomiyi azaltmak için yapılması gerekenlerden biri de, bürokratik 

iĢlemlerin ve aĢamaların sadeleĢtirilmesi ve kolaylaĢtırılması gerektiğidir. Çünkü bürokratik 

iĢlemlerin fazlalığı, aĢamaların karmaĢık olmasına sebep olacak ve etkin denetim 

yapılamayacaktır. Bu da kayıt dıĢı faaliyet yapmak isteyenler için bir fırsat olacaktır. 

Bu nedenle e–devlet uygulamasının ve otomasyonun yaygınlaĢtırılması, kamu 

personelinin nitelik ve niceliğinin tekrar gözden geçirilmesi, kamu personel rejiminde bir 

yandan özlük hakları iyileĢtirilirken, diğer yandan verimlilik artırıcı ödüllendirme ve 

cezalandırma mekanizmalarını oluĢturan önlemler alınmalıdır. Kamu personeli tayin ve 

kararları üzerinde, siyasi tercihlerin etkisini azaltıcı bir sistem kurulmalıdır (Ekesan, 2006:1). 
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3.4. SOSYAL POLĠTĠKALAR 

Kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede kamu kurumları kadar toplumlara da büyük 

görevler düĢmektedir. Çünkü devlet tarafından belirlenen politikaların etkin olabilmesi için, 

toplumlar tarafından desteklenmesi gerekir. Bu amaçla devletin saygınlığı artırılarak, vergi 

bilincinin yaygınlaĢması sağlanmalıdır. Ayrıca kayıt dıĢı ekonominin iĢini büyük ölçüde 

kolaylaĢtıran, köyden kente göçü azaltacak tedbirler alınmalıdır.   

3.4.1. Vergi Bilincinin Artırılması 

Mükelleflere, ödedikleri vergilerin kamu hizmeti olarak kendilerine geri döndüğü, bu 

sebeple daha iyi kamu hizmeti için vergilerin tam ve zamanında ödenmesi gerektiği 

anlatılmalıdır. Mükelleflerin vergiyi sadece bir yük olarak görmeleri, önemli ölçüde 

vergilemenin mali amacını kavramamıĢ olmalarından kaynaklanmaktadır.  

Devletin, hangi kamu hizmetlerinin üretimini neden yerine getirmesi gerektiği, bu 

hizmetlerin üretiminin tamamen özel kesime bırakılması durumunda ortaya çıkacak olan 

toplumsal kayıp ve maliyetlerin neler olduğundan baĢlanarak, devletin bu hizmetleri toplum 

için üretmesinin bir maliyeti olduğu ve bu maliyete de söz konusu toplumda yaĢayıp kamu 

hizmetlerinden fayda elde edenlerin katılması gerektiği, verginin de bu amaçla alınan bir para 

olduğu anlatılmalıdır. Daha iyi kamu hizmeti sunumunun, herkesin vergisel anlamda üzerine 

düĢeni yerine getirmesine bağlı olduğu öğretilmelidir. Verginin alternatifi finansman 

araçlarının yarattığı olumsuzluklardan bahsedilip, bu konuda halkın bilinçlenmesi 

sağlanmalıdır (Yılmaz, 2006:217-218). 

Vergi vermenin değil de vermemenin olağan sayıldığı yolunda giderek yaygınlaĢan 

düĢünce zincirinin kırılmasında, öncelikle eğitim konusuna önem verilerek vergi bilincinin 

oluĢturulması gereklidir. Daha sonra yasal birtakım düzenlemelere gidilerek, mükelleflerin 

vergiye karĢı dirençleri engellenmelidir. Zira günümüzde kayıt dıĢı ekonomi sektörü 

ekonomik yönden çok güçlü bir sektördür (Koban, 1998:1). Bu konuda ilk akla gelen; bireyin, 

vergi vermenin vatandaĢlık görevlerinin en baĢında yer aldığı; ödeyeceği verginin, gerçekte, 

kendisinin de yararlandığı kamu hizmetlerinin finansmanını sağladığı, yani kendi yararı için 

ödeme yaptığı konusunda bilinçlendirilmesidir. Doğaldır ki, bunun için, bireyin, vermiĢ 

olduğu verginin gerçekten yararlı hizmetler için harcandığını görmesi de gereklidir. 

Bilinçlenme, küçük yaĢta baĢlayan eğitimle olur (Candan, 2004:256). 
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Ayrıca kayıt dıĢı istihdamla mücadelede, sosyal tarafların desteği alınmalıdır. 

Özellikle sendikalar ve meslek örgütleri ile kayıt dıĢı istihdamın yoğun olduğu sektörlerin ve 

iĢyerlerinin tespiti, önlemler geliĢtirilmesi, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin 

gerçekleĢtirilmesi konularında ortak hareket edilmelidir (ÇSGB, 2004:127). 

Bu nedenle mükelleflerin vergi bilinci ve ahlakının yerleĢtirilmesi için, gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır. Vergi bilincinin ve ahlakının geliĢtirilmesi için, basın ve yayın 

(yazılı veya görsel) organları yoluyla vergi kaçakçılığının utanç verici bir suç olduğu 

düĢüncesi aĢılanmalıdır. Vergi mevzuatı ne kadar mükemmel olursa olsun, vergi idaresi de ne 

kadar verimli ve etkin çalıĢır duruma getirilirse getirilsin, toplumda vergi bilinci ve ahlakı 

yerleĢmediği sürece kayıt dıĢı ekonomi önlenemez (Sarılı, 2002:42). 

3.4.2. Devletin Saygınlığının Sağlanması 

Devlet yöneticilerinin, vatandaĢların vergi olarak ödedikleri paraları, doğru yerlere 

harcamadıkları, rüĢvet, zimmet, yolsuzluk gibi olayların çok yaygın olduğu bir toplumda 

vergi ahlakını tesis etmek kolay değildir. Bu nedenle vergi bilinci ve vergi ahlakından önce, 

devlet yönetiminde ahlakın ve sosyal sorumluluk bilincinin yerleĢtirilmesi gereklidir (Aktan, 

2000:11). Bunun için, devletin saygınlığını ortadan kaldıran rüĢvet, yolsuzluk ve kayırmacılık 

gibi olayların üzerine ciddiyetle gidilmeli ve mükelleflere, ödedikleri vergilerin kendilerine 

yol, köprü, okul ve hastane olarak tekrar döneceğine inandırılmalıdır (Özel, 1998:23). 

Kayıt dıĢı ekonominin önlenmesi yönünde olumlu etki yapabilecek diğer bir unsur da, 

vergi ile ilgili istatistiklerin kamuoyuna açık olması ve kamuoyunun, kim ne kadar vergi 

ödüyor bilmesidir (DPT, 2001:43). Ayrıca demokratik kuralların tam olarak uygulanmasına 

iĢlerlik kazandırılarak vatandaĢların devleti denetleme hakkına ve yetkisine sahip olması 

gerekir. Böylelikle, vatandaĢların devlete olan bağlılıkları artmıĢ olacak ve bu bağlılığın 

artması devletin saygınlığını daha da arttırmıĢ olacaktır (Sugözü, 2010:112). Bu da kayıt 

dıĢına yönelmelerini engelleyecektir. 

Türkiye‟de sosyal hizmetlere daha fazla kaynak ayrılması, bozuk olan gelir 

dağılımının iyileĢtirilmesine katkıda bulunmak suretiyle yoksullukla mücadelede mesafe kat 

ettirecektir. Böylece kayıt dıĢı istihdam, marjinal faaliyetlerin oluĢturduğu enformel ekonomik 

faaliyetler ve bir ölçüde de yasa dıĢı ekonomik faaliyetlerin azalmasına yardımcı olacaktır. 

Devletin sunduğu hizmetlerden duyulan memnuniyet, vergiye gönüllü uyumu olumlu 
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etkileyeceği için beyan dıĢı ekonominin hacminin de azalmasını sağlayacaktır. VatandaĢlar 

nezdinde “güçlü sosyal devlet” imajının, bunun gerektirdiği uygulamalar ile oluĢturulması 

kayıt dıĢı ekonominin azaltılmasında oldukça önemli bir rol oynayacaktır (Yılmaz, 2006:218). 

3.4.3. Köyden Kente Göçü Azaltacak Tedbirlerin Alınması 

Kayıt dıĢı ekonominin ihtiyaç duyduğu iĢ gücü, genellikle geçim sıkıntısı yüzünden 

kırsal kesimlerden kentlere göç eden insanlardan oluĢmaktadır. Bu insanlar kar elde etme 

amacı gütmeyen, tamamıyla asgari geçim Ģartlarını sağlamak ve hayatlarını devam ettirmeyi 

sağlayacak temel ihtiyaçlarını temin edebilmek amacıyla çok ağır koĢullar altında, sosyal 

güvenceleri olmadan çok az ücretlerle çalıĢmaktadırlar. Bu konuda alınacak önlemler iki 

boyutludur. Bunlardan ilki göç olgusunun oluĢumuna etki eden faktörleri tespit etmek, ikincisi 

ise göç etmenin cazip olmaktan çıkarılmasıdır (Karatay, 2009:123).  

Köyden kente göçlerin azaltılması ile kayıt dıĢı ekonomide istihdam edecek kiĢi sayısı 

azalacak, böylece kayıt dıĢı sektör küçülecektir. Ayrıca kentlerdeki ulaĢım, konut, kalabalık 

gibi sorunlar da azalacaktır.  

Kırsal kesimlerden göçü önlemek amacıyla, tarım faaliyetlerini yürütenler için 

tarımsal faaliyet için yeterli alan tahsis edilmesi, tarımda verimliliği artırıcı tekniklerin 

öğretilmesine yönelik spesifik eğitim programlarının geliĢtirilip uygulanması göçü 

engelleyebilir (Önder, 2012:82). Ayrıca bölgesel kalkınmaların sağlanması için teĢvik 

politikaları uygulanması, kırsal alandaki eğitim olanaklarının iyileĢtirilmesi gibi uygulamalar 

yapılarak da kırsal alanları daha cazip hale getirmek mümkündür.  

3.5. SĠYASĠ POLĠTĠKALAR 

Kayıt dıĢı ekonominin sebeplerinden bahsedildiğinde, ilk akla gelen mali sebeplerdir. 

Ancak siyasal faktörler hem kayıt dıĢı ekonominin ortaya çıkmasında, hem de kayıt dıĢı 

ekonomi ile mücadelede önemli bir yere sahiptir. Kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede 

tedbirlerin alınması ve uygulanması siyasilerin istekleri ile olmaktadır. Bu nedenle mali 

politikalar kadar siyasal politikalar da önem taĢımaktadır.  

Türkiye‟de siyaset hayatının aktörü ve özellikle de hükümet durumunda olanlar, kayıt 

dıĢı ekonomiyle mücadeleyi, ülkenin ekonomik ve siyasal bağımsızlığı ve sosyal barıĢın 

devamının uzun vadede sürdürülebilmesi ile geliĢmiĢ ülkeler seviyesindeki refah ve 
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güvencenin vatandaĢlara sunulabilmesi adına birinci mesele olarak kabul edip, bu yönde 

yapılması gerekenlerden üstlerine düĢenleri ivedilikle yerine getirmelidirler. Zira hükümetler 

bu konuya sahip çıkıp, kayıt dıĢı ekonomiyi azaltacak tedbirleri alıp uygulamadıkça ve 

muhalefet durumunda olanlar bu konu ile ilgili hükümet üzerinde baskı oluĢturmadıkça kayıt 

dıĢı ekonomi ile mücadele etmek mümkün olmaz (Yılmaz, 2006:212). 

3.6. TÜRKĠYE’DE KAYIT DIġI EKONOMĠ ĠLE MÜCADELE ĠÇĠN 

YAPILMIġ UYGULAMALAR 

2001 yılı öncesinde kayıt dıĢı ekonominin ortadan kaldırılması anlamında hem 

ekonomik, hem de siyasi açıdan Türkiye‟de uygun bir ortam söz konusu değildi. Bütçe 

açıklarının arttığı, devlet borçlanması ve enflasyonun baĢ gösterdiği bu dönemde, kayıt dıĢılık 

Türkiye‟de bir sorun alanı olarak algılanmaktan uzaktı. 2001 yılından sonra Türkiye‟de 

uygulanan politikalar açısından ciddi değiĢiklikler olmuĢtur. Kayıt dıĢılıkla mücadele 

çerçevesinde veya baĢka amaçlarla olsa bile kayıt dıĢılığın azalmasına da yardımcı olacak 

adımlar atılmıĢtır (Önder, 2012:65). 

Son yıllarda, yatırım ortamının iyileĢtirilmesi kapsamında bürokrasinin azaltılmasına, 

enflasyon muhasebesi uygulamasına, vergi oranlarının indirilmesine, gümrük, sosyal güvenlik 

ve vergi iĢlemlerinde büyük ölçüde otomasyona geçilmesine, kaçakçılıkla mücadeleye, fikri 

mülkiyet haklarının korunmasına ve az geliĢmiĢ illerde istihdamın artırılmasının teĢvikine 

yönelik önemli düzenlemeler yapılmıĢtır. Yapılan bu düzenlemelerle kayıt dıĢıyla mücadele 

alanında bir altyapı oluĢturulmuĢ olmasına rağmen, kayıt dıĢılığın boyutu istenilen düzeyde 

azaltılamamıĢtır. Sağlanan ekonomik istikrar ortamı kayıt dıĢı ekonomiyle mücadele için 

uygun bir zemin hazırlamıĢ, ayrıca genel ve sektörel düzeyde kayıt dıĢılığın azaltılması 

amacıyla bazı önlemler alınmaya baĢlanmıĢtır. Kayıt dıĢılıkla mücadele kapsamında (GĠB, 

2008:41-42); 

 Vergi gelirlerinin önemli bir bölümünü ödeyen mükelleflere ayrı olarak hizmet 

verilmesine ve bunların izlenmesine yönelik olarak kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 

BaĢkanlığı 2007 yılında faaliyete geçirilmiĢtir. 

 Akaryakıt ürünlerinde marker uygulaması ve akaryakıt istasyonlarında belge 

düzeninin sağlanması, kayıt dıĢı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olan akaryakıt 

pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanmasına iliĢkin uygulama baĢlatılmıĢtır. 
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 Enerji sektöründe (elektrik, doğal gaz, petrol) faaliyette bulunmak isteyenlere 

lisans alma zorunluluğu getirilmiĢtir. 

 Alkollü içkilerde ve sigaralarda bandrollü izleme sistemi kurulması ve sistemin 

iĢletilmesine yönelik çalıĢmalar tamamlanmıĢ ve uygulamaya geçilmiĢtir. 

 4 Ekim 2006‟da yayınlanan BaĢbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren Kayıt 

DıĢı Ġstihdamla Mücadele (KADĠM) Projesi, kayıt dıĢılığın emek piyasasına yönelik bir 

denetim projesi olarak önemli bir adımdır (Önder, 2012:65). Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele 

(KADĠM) Projesi kapsamında, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji GeliĢtirme 

BaĢkanlığı bünyesinde „Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele Koordinatörlüğü‟ kurulmuĢtur. 

KADĠM Projesi çerçevesinde 2006 yılı Ekim-2007 yılı Aralık ayları arasında 189.567 iĢyeri 

denetimi yapılmıĢ, toplam 731.875 çalıĢan denetlenmiĢtir. Yapılan denetimler sonucunda 

43.806 kiĢinin kayıt dıĢı çalıĢtığı tespit edilmiĢtir. Bunların 352‟si yabancı kaçak iĢçi 

statüsündedir. Proje kapsamında 400.000 adet broĢür ve 50.000 adet afiĢ bastırılmıĢ ve ülke 

geneline dağıtımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca, KADĠM projesi çerçevesinde eğitim 

faaliyetlerine devam edilmesi, projenin tanınırlığını artırmak amacıyla görsel medya 

araçlarına ağırlık verilmesi, kayıt dıĢı istihdamın yoğun olduğu inĢaat, turizm ve hizmet 

sektörlerinde denetimlerin yoğunlaĢtırılması ile kayıt dıĢı ekonomiyle mücadelede kurumlar 

arası iĢbirliğinin daha etkin bir hale getirilmesi planlanmaktadır. 2002 yılında SSK‟ya bağlı 

zorunlu sigortalı sayısı 5.223.283 kiĢi iken 2007 yılı Aralık ayında bu sayı 8.497.824 kiĢiye 

ulaĢmıĢtır. Belirtilen dönemde sigortalı sayısındaki artıĢ oranı % 62,9 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2002 yılında kayıt dıĢı istihdam oranı % 52,1 iken,  Kasım 2007 Hane Halkı ĠĢgücü Anketine 

göre bu oran % 54,4‟e düĢmüĢtür.  

2002‟den Eylül 2011 dönemine kadar TÜĠK Hane Halkı ĠĢgücü Anketine göre kayıt 

dıĢı istihdam yaklaĢık % 9 düĢerek % 42,8 olarak gerçekleĢmiĢtir (Önder, 2012:65). 

 Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2005 yılı içerisinde taĢra birimlerinde 

görevlendirmek ve yerinden denetim yapmak üzere 258 Yoklama Memuru (Ģimdiki adıyla 

Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru) alınmıĢtır. Yine, sosyal güvenlik kurumlarının 

birleĢtirilmesine iliĢkin 2006 yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu 

Kanununda Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları için 3400 kadro ihdas ettirilmiĢ, buna 

istinaden 2007 yılı sonunda da 194 kiĢinin daha istihdamı sağlanarak denetimin 

yaygınlaĢtırılması amaçlanmıĢtır.  
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 E-devlet uygulamalarının yaygınlaĢtırılması ve etkinleĢtirilmesine yönelik 

olarak 2003 yılından bu yana yürütülmekte olan e-DönüĢüm Türkiye Projesi ve 2006 yılında 

uygulamaya baĢlanan Bilgi Toplumu Stratejisi projeleri ile kullanıcıların elektronik ortamda 

sunulacak kamu hizmetlerine farklı platformlardan, güvenilir Ģekilde ve tek noktadan 

eriĢebilecekleri, vatandaĢ ve iĢ dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmıĢ, birlikte iĢler ve 

bütünleĢik hizmetlerin sunulacağı, katılımcı, Ģeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısının 

oluĢturulması planlanmaktadır.  

Kayıt dıĢılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen söz konusu proje ve 

uygulamalar dıĢında; ekonomide rekabet gücünün artırılması, iĢ ortamının iyileĢtirilmesi ve 

finansal sistemin geliĢtirilmesine yönelik alınan tedbirlerin de kayıt dıĢı ekonominin 

azaltılmasında önemli bir rol oynaması beklenmektedir. 

 Kayıt dıĢılıkla mücadele kapsamında mali sistemin kullanımına yönelik olarak 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu çerçevede, 2001 yılı Eylül ayından itibaren mali kuruluĢlarca 

yapılacak iĢlemlere taraf olanların vergi kimlik numarasının ilgili belge ve kayıtlarda 

kullanımı zorunlu hale getirilmiĢtir. 1.1.2007 tarihinden itibaren T.C. uyruğundaki gerçek 

kiĢiler vergi kimlik numarası gerektiren tüm iĢlemlerde vergi kimlik numarası olarak T.C. 

kimlik numaraları kullanmaya baĢlamıĢtır.  

 8.000 TL‟yi aĢan tahsilat ve ödemelerin bankalar ve PTT aracılığıyla yapılması 

uygulaması baĢlatılmıĢtır.  

 Kayıt dıĢı iĢlemlerin tespitine yönelik olarak mali kayıtları esas alan veri 

ambarı uygulaması geliĢtirilmiĢtir.  

 5763 Sayılı „ĠĢ Kanunu ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 

Kanun‟ kayıtlılığı özendirme açısından önemli teĢvikler getirmektedir. ĠĢveren prim 

paylarının 5 puanlık kısmının geçici süre ile Hazine tarafından karĢılanarak kayıtlı istihdamın 

iĢveren üzerindeki yükünün hafiflemesini hedefleyen kanun ayrıca 18-29 yaĢ ve kadın 

çalıĢanların iĢveren prim paylarının kademeli olarak iĢsizlik fonundan karĢılanması ile 

gençlerin ve kadınların kayıtlı çalıĢtırılmasının özendirilmesini, özürlü istihdamında 

tamamının veya yarısının Hazine tarafından karĢılanmasını ve iĢe baĢlama prosedürlerinde 

bürokratik iĢlemlerin azaltılmasını sağlayarak kayıtlılığı özendiren önemli yenilikler 

getirmiĢtir. Yasada sigortasız iĢçi talebi üzerinde caydırı etki oluĢturan bir element iĢyerinin 

sigortasız iĢçi çalıĢtırması durumunda 1 yıl süreyle teĢvikten yararlanamamasıdır (Önder, 

2012:68). 
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Ekonominin rekabet gücünün artırılması ve kamu finansmanının sağlıklı bir yapıya 

kavuĢturulmasına katkıda bulunulması hedefi doğrultusunda, kayıtlı ekonomiye geçiĢ 

sürecinin hızlandırılması temel amaçtır. Güçlü bir toplumsal ve siyasi iradeyle, toplumun tüm 

kesimlerinin katıldığı kapsamlı bir mücadele stratejisi oluĢturularak, kayıtlı ekonomiye geçiĢ 

sürecinin hızlandırılması hususunun bir devlet politikası haline getirilmesi, kayıt dıĢı 

ekonominin zararlarına yönelik olarak toplumun bilinçlendirilmesi, kamu finansmanı 

imkanları çerçevesinde istihdam üzerindeki mali ve sosyal yükümlülüklerde indirimler 

yapılarak kayıt altına girmenin teĢvik edilmesi ve ilgili kuruluĢlar arasında etkin bir 

koordinasyon sağlanması temel hedeflerdir. Tüm kesimlerin katılımıyla hazırlanacak 

kapsamlı bir strateji çerçevesinde, ekonomide kayıt dıĢılığın azaltılması için, güçlü toplumsal 

ve siyasi iradeyle, iĢ ve çalıĢma hayatına iliĢkin mali yüklerin azaltılması, mevzuat ve 

iĢlemlerin basitleĢtirilmesi, kamuya olan mali yükümlülüklerin affına yönelik düzenlemelere 

gidilmemesi, etkin bir denetim ve ceza sisteminin geliĢtirilmesi, idarelerin teknoloji 

altyapısının güçlendirilmesi ve kayıt dıĢılığın zararları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi 

sağlanacaktır (GĠB, 2008:43). 

Güçlü bir toplumsal iradeyle tüm kesimlerin katıldığı kapsamlı bir mücadele stratejisi 

oluĢturulması, kayıt dıĢı ekonominin zararlarına yönelik olarak toplumun bilinçlendirilmesi, 

kayıt altına girmenin teĢvik edilmesi, mevzuat ve iĢlemlerin basitleĢtirilmesi, etkin bir 

denetim ve ceza sisteminin geliĢtirilmesi, idareler arasında veri paylaĢımının güçlendirilmesi 

ve etkin bir koordinasyon sağlanması amacıyla Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın 

koordinatörlüğünde „Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010‟ 

hazırlanmıĢ ve planlanan faaliyetler 1 Temmuz 2008 tarihi itibariyle uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. 2008-2010 Eylem Planı, mükelleflerin gönüllü uyumunun artırılması, denetim 

kapasitesinin güçlendirilmesi, veri tabanı paylaĢımı ve yaptırımların caydırıcılığının 

artırılması amacıyla güncellenerek „Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 

2011-2013‟ hazırlanmıĢtır (Önder, 2012:66).  

Eylem planı gerçekleĢmelerini, yılda en az bir defa değerlendirmek, gerektiğinde 

planda değiĢiklik yapmak ve bu konuda üst düzey kararlar almak üzere, BaĢbakanın 

baĢkanlığında Eylem Planında, bakanlığına görev verilen bakanlardan oluĢan „Kayıt DıĢı 

Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu‟ kurulmuĢtur (GĠB, 2011:1-4). 
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Nitekim 2008-2010 dönemi “Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı” 

nda, suç ekonomisi-kara para ile mücadele kapsamında değerlendirilecek eylemler yer 

almamıĢ, 2011-2013 dönemi Eylem Planında da bu doğrultuda hazırlanan 47 eylem, aĢağıda 

sıralanan 5 amaç çerçevesinde belirlenmiĢtir (GĠB, 2011:4).  

 Gönüllü Uyumun Artırılması  

  Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi  

  Yaptırımların Caydırıcılığının Artırılması  

  Veri Tabanı PaylaĢımı  

  Toplumsal Farkındalığın Artırılması  

Böylece kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelenin alanı geniĢletilmiĢ ve kayıt dıĢı 

ekonominin önemli bir kısmını oluĢturan suç ekonomisi-kara para ile mücadele kapsamındaki 

eylemler de dahil edilmiĢtir. 

Ayrıca 2007–2013 yılları arasında uygulanmak üzere hazırlanan IX. 5 Yıllık Kalkınma 

Planında, Vergi Özel Ġhtisas Komisyonu oluĢturularak Türk Vergi Sisteminin aksayan yönleri 

masaya yatırılmıĢ ve özellikle AB uyum çalıĢmalarının da göz önüne alındığı bir yol haritası 

çizilmiĢtir. Buna göre 2013 vizyonlu amaçlar (DPT, 2006:54-58); 

 Vergi mevzuatının sadeleĢtirilmesi ve yeniden düzenlenmesi çalıĢmalarına 

devam edilerek daha etkin, uygulanabilir ve istikrarlı bir vergi sistemi oluĢturulması, 

 Kayıt dıĢı ekonomiyle mücadele yoluyla sağlanacak gelirlere paralel olarak 

vergi oranları azaltılması, 

 Dolaylı vergiler–dolaysız vergiler dengesizliğinin giderilmesi, 

 Piyasa ekonomisi kurallarını bozmayacak ve kalkınma planında belirlenen 

geliĢme eksenlerini destekleyici bir teĢvik sistemi oluĢturulması, 

 AB müktesebatına uyum sağlamaya yönelik çalıĢmalara devam edilmelidir 

seklinde belirlenmiĢtir.  

Bu amaçları gerçekleĢtirmek için yapılan uygulamalar kayıt dıĢı ekonomi ile 

mücadeleyi kolaylaĢtırmaktadır. 
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3.7. 2000-2001 TÜRKĠYE KRĠZĠ VE TÜRKĠYE’DE KAYIT DIġI 

EKONOMĠ’YE ETKĠLERĠ 

GeliĢmekte olan Türkiye ekonomisinin yaĢadığı krizlerin hemen hepsinin temelinde, 

Türkiye‟nin yapısal sorunları ön plana çıkmaktadır. Türkiye‟nin uzun zamandan bu yana 

çözmeye çalıĢtığı yapısal sorunları arasında, kamunun borç stoku, enflasyon, iĢsizlik ve mali 

kesimde yaĢanan sıkıntılar sayılabilir (Seyidoğlu, 2003:147). YaĢanan bu yapısal sorunlar da 

krizlere ortam hazırlamaktadır.  

Yapısal sorunların yol açtığı krizlere, 2000-2001 Türkiye ekonomik krizini örnek 

vermek mümkündür. 1990‟lı yıllarda Türkiye ekonomisinde mevcut olan yüksek enflasyon, 

kamu açıklarının Merkez Bankası kaynakları ile finanse edilmesi ve batık bankaların 

sorumluluklarının devlete yüklenmesi, krizin oluĢmasına ortam hazırlamıĢtır. Ayrıca bu 

dönemdeki siyasi karar alıcıların ülkenin mali durumunu düzeltecek reform ve iyileĢtirmeler 

için uzlaĢamamaları da krizin etkilerini artırmasına neden olmuĢtur.  

3.7.1. 2000-2001 Türkiye Krizi 

Türkiye, yaĢadığı kronikleĢmiĢ ekonomik sorunlarına ve dolayısıyla yaĢanan krizlere 

çözüm olabilmesi amacı ile 1 Ocak 2000 tarihinde Uluslararası Para Fonu‟nun (IMF) teknik 

ve finansal destekli bir mali uyum programını uygulamaya koymuĢtur. Program, 2000 

yılından baĢlamak üzere, iki yıl boyunca döviz kurunun ne değer alacağının önceden 

açıklaması üzerine kurulmuĢtu. Sistemin yol haritasına göre, iki yıl boyunca otoritelerce 

belirlenecek olan döviz kuru süreç sonunda dalgalanmaya bırakılacaktı. Buradaki amaç 

yüksek olan enflasyon oranı ile mücadele etmekti.  

BaĢlangıçta faiz oranları hızla düĢmüĢ, üretim ve yurtiçi talep artmaya baĢlamıĢ, 

enflasyon yavaĢlama eğilimine girmiĢtir. Diğer bir ifade ile programın uygulanmasında bir 

ölçüde baĢarı sağlanmıĢtır. Ancak fiyat artıĢlarının yine de programda öngörülenin üzerinde 

seyretmesi, yurtiçi talebin hızla geniĢlemesi, enerji fiyatlarındaki artıĢlar ve TL‟nin aĢırı 

değerlenmesi, programda öngörülenin üzerinde dıĢ ödeme açıklarına yol açmıĢtır. Bu durum, 

özellikle ithalatı kamçılayarak, yıllık dıĢ ticaret açığının 26,7 milyar dolar gibi rekor bir 

düzeye yükselmesine neden olmuĢtur (Pusti, 2013:67).  
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20 Kasım‟dan itibaren bankaların likidite sıkıĢıklığına girdiği dedikodusu yayılmaya 

baĢlamıĢtır. Likidite sıkıĢıklığı ise, gecelik faizlerde çok belirgin bir baskıya neden olmuĢtur. 

Tabloda da görüldüğü gibi gecelik faiz oranları 2000 Kasım ayından itibaren yükselerek       

% 79‟a ulaĢmıĢ ve daha sonraki ayda % 200‟e kadar çıkmıĢtır (Pusti, 2013:67). 

Tablo 14. Türkiye'de Kriz Öncesi ve Sonrası Gecelik Uygulanan Basit Faiz Oranları 

Aylar  Faiz Oranları %  

2000 Nisan  36,16  

2000 Mayıs  41,28  

2000 Haziran  42,00  

2000 Ağustos  37,57  

2000 Eylül  46,20  

2000 Ekim  31,41  

2000 Kasım  79,45  

2000 Aralık  198,95  

2001 Ocak  42,16  

2001 ġubat  435,99  

2001 Mart  81,88  

2001 Nisan  80,64  

Kaynak: Eren, Aslan; Bora Süslü; “Finansal Kriz Teorileri IĢığında Türkiye‟de YaĢanan 

Krizlerin Genel Bir Değerlendirmesi”, 2001.  

Türkiye 2000 Kasım ayında dövize yönelen yoğun spekülatif saldırıyı; çok yüksek 

faiz, önemli döviz rezervi kayıpları ve 7,5 milyar dolar büyüklüğündeki ek IMF kredisi ile 

bertaraf edebilmiĢ ve döviz kuru çizelgesini yüksek bir maliyetle savunabilmiĢti. Ancak daha 

sonra olabilecek benzer bir saldırıya karĢı savunma gücü büyük ölçüde azalmıĢtı (Pusti, 

2013:61). Kasım krizi aĢıldı derken, tam üç ay sonra 19 ġubat 2001‟de BaĢbakan ile 

CumhurbaĢkanı arasındaki bir tartıĢma ikinci bir spekülatif saldırıyı baĢlatmıĢ ve bu kez döviz 

krizi baĢlamıĢtır (Uygur, 2000:168). Bu olumsuz geliĢmeler piyasadaki güveni azaltmıĢ, 

TL‟den kaçıĢ ve yabancı paraya yöneliĢ baĢlamıĢ ve 22 ġubat 2001 tarihinde sabit kur 

sisteminden vazgeçilmiĢ, döviz kurları dalgalanmaya bırakılmıĢtır. 16 ġubatta 27 milyar 943 

milyon dolar olan döviz rezervleri, 19 ġubat 2001 itibariyle 22 milyar 581 milyon dolara 

inmiĢtir. Merkez bankası böylece bir gün içinde (17 ve 18 ġubat‟ın hafta sonu tatili olduğu 

düĢünülürse) 5 milyar doların üzerinde döviz rezervi kaybetmiĢtir. Dalgalı kura geçiĢ 

kararından sonra dolar 688 bin TL civarından 962 bin TL‟ye yükselmiĢtir. Artan döviz talebi, 

yüksek faizle durdurulmak istenmiĢ, bu durum faiz oranlarını artırmıĢtır. Gecelik Interbank 
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faiz oranları % 50‟den, % 6200‟e çıkmıĢ, daha sonra hızlı biçimde düĢerek ġubat ayı sonunda 

% 103‟lere inmiĢtir (Güloğlu, 2001:91).  

Bahsedilen IMF sistemi; ilk kez Türkiye‟de uygulanmamıĢtır. 1985 yılında önce 

Ġsrail‟de ardından 1989 yılında Meksika‟da uygulanmıĢ ve baĢarılı olmuĢtur. Fakat 

Türkiye‟de Kasım 2000‟de sistem iĢlerliğini kaybetmiĢtir. Bu kaybın sebebi, çoğu iktisatçı 

tarafından o dönemde Türkiye‟deki bankacılık sisteminin uygun ve güvenilir zeminde 

çalıĢmamıĢ olmasından kaynaklanmaktadır.  2001 krizi öncesi bankacılık sektörüne 

bakıldığında; tüm bankaların bilançolarında döviz cinsinden borçların döviz cinsinden 

alacaklara kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir. Muhasebe ve finansın temel taĢı olan 

borçların alacaklara kıyasla fazla olmaması gerekir kuralının Türk bankacılık sistemi 

tarafından ihlal edildiği ortaya çıkmaktadır. Balık baĢtan kokar misali, ihlal edilen temel kural 

ve bu ihlalin tüm banka bilançolarında görülmüĢ olması, 2001 krizinin tüm piyasaları neden 

bu denli yerle bir ettiğini açıklar niteliktedir (Pusti, 2013:65).  

Kriz öncesinde sadece bankacılık sektöründe değil, eĢ zamanlı olarak cari iĢlemler 

açığı da oldukça fazla boyutlarda idi. Cari açık baĢlı baĢına bir kriz sebebi değildir. Zira 

Türkiye hemen hemen her dönemde cari iĢlem açığı konusunda ön planda olmuĢtur. 

Krizlerde, en can alıcı nokta bankacılık sektörüdür. 2001 krizi yaĢanmadan önce, Aralık 

1999‟da beĢ bankanın TMSF‟ ye devri söz konusu olmuĢtur. Bu durum piyasalarda tedirginlik 

ve güvensizlik ortamını artırırken, iktisadi açıdan da sistemin ne kadar zayıf olduğunun bir 

kanıtıdır (Pusti, 2013:65-66). 

Ġktisatçılar, krizin nedenini tayin etmek adına iki önemli unsura bakılmasını 

önermektedirler. Bu unsurlardan birincisi; uluslararası mali yatırımcıların risk alma 

eğilimlerine bakmak. Bir diğeri ise; inceleme altına alınan ülkenin kredi riskine bakmaktır. 

2001 krizinin yaĢandığı döneme bakıldığında; (Özellikle Kasım 2000 ve ġubat 2001) yabancı 

yatırımcının herhangi bir geri çekilmesi ya da risk alma hareketlerinde herhangi bir düĢüĢ 

gözlenmemektedir. Bu sonuçtan, herhangi bir olumsuz dıĢsal faktörün olmadığını söylemek 

mümkündür. Bir diğer unsur olan kredi riskine yani ülke hazinesinin borçlarının ödeyememe 

olasılığına bakılacak olunursa; Temmuz 2000‟den itibaren Türkiye‟nin kredi riskinde anormal 

bir artıĢın gözlemlendiğini söylemek mümkündür. Tüm bu kısıtlar ele alınıp yorumlandığında, 

2001 krizinin küresel bir kriz olmadığı ülke içi olumsuz koĢullardan kaynaklandığını 

söylemek mümkündür (Pusti, 2013:64-65). 
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3.7.2. Krizin Etkilerini Azaltmak Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar 

2000-2001 döneminde yaĢanan finansal krizler son derece ciddi hasarlara sebebiyet 

veren bir kriz olarak, Türkiye ekonomisinin tarihinde yerini almıĢtır. Hükümet krizi çözmesi 

için Dr. Kemal DerviĢ‟i ekonominin baĢına geçirmiĢtir ve DerviĢ ekonominin baĢına geçer 

geçmez ekonomi yönetimindeki kurmaylarını değiĢtirmiĢtir. Kemal DerviĢ, Güçlü Ekonomiye 

GeçiĢ Programı (GEGP) adı altında yeni bir istikrar programını yürürlüğe koymuĢtur. Güçlü 

Ekonomiye GeçiĢ Programı‟nın baĢlıca hedefleri; dıĢ ticaret ve kur politikası, maliye 

politikası, enflasyonla mücadele politikası, sabit bir enflasyon hedeflemesi ve ekonomi adına 

“reform politikaları” üzerinde yoğunlaĢmıĢtır.  

DerviĢ, bankacılık sektörünün güçlendirilmesiyle enflasyonunda düĢürüleceğini 

savunmuĢtur. Vakit geçirilmeden IMF‟ye niyet mektubu verilmiĢ ve bu mektupta iktisadi 

etkinliği sağlayıcı yasal reformların yapılacağı, enflasyonla mücadelenin gerçekleĢtirileceği, 

gelir dağılımı ile ilgili adaletsizlik ortamının ortadan kaldırılacağı ve sürdürülebilir büyüme 

ortamının oluĢturulacağı taahhüt edilmiĢtir. Ardından TBMM‟den 15 adet DerviĢ Kanunu 

diye adlandırılan, ekonomi ile ilgili kanunlar geçirilmiĢtir. En önemlileri; ġeker Kanunu, 

Telekom Kanunu olarak adlandırılan kanun, Bankalar Kanunu, Vergi Kanunları, Elektrik 

Piyasası Kanunu, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Sendikalar Kanunu, Hazine arazileriyle ilgili 

kanunlardı. Bu kanunların temel özellikleri, özelleĢtirme ve rekabetin artırılması ile ilgili 

olmalarıydı. Yapılan çalıĢmalar ile 2001 yılının ilk altı ayında ihracat % 13 artmıĢ, ithalatta 

ise % 16 oranında daralma olmuĢtur. Turizm gelirleri artmıĢ, dıĢ ticaret açığında ve cari açıkta 

azalmalar olmuĢtur. 

Kronik enflasyon, yüksek bütçe açıkları, daralan konjonktür ve ciddi bir bankacılık 

sektörü krizi ortamında yürürlüğe konan Ġstikrar Programı‟nın baĢlıca hedefleri kamu mali 

dengesinde, finansal piyasalarda ve döviz kurunda istikrarın sağlanması ile yapısal reformlar 

yoluyla büyümenin arttırılması üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Kamu mali dengesinde istikrarın 

sağlanması hedefine uygun olarak mali disiplinin oluĢturulması için % 6,5 oranında bir faiz 

dıĢı bütçe fazlası hedefi belirlenmiĢtir. Finansal piyasalarda ve döviz kurunda istikrarın 

sağlanması için Merkez Bankası‟nın açıkladığı kur ve para politikaları çerçevesinde kurun 

sabitlenmesi, Merkez Bankası‟nın bilançosuna bazı sınırlamalar konulması (Merkez 

Bankası‟nın sadece döviz karĢılığı para süreceğini buna karĢılık yurt içine kredi açarak para 

sürmeyeceğini ilan etmesi böylece Merkez Bankası‟na yarı para kurulu rolü verilen bir 
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parasal düzenin oluĢturulması) gibi düzenlemelere gidilmiĢtir. Dolayısıyla programda para ve 

maliye politikaları birbiriyle uyumlu bir seyir izlemiĢtir (Özatay, 2000:21). 

Programın maliye politikası ayağına iliĢkin olarak ortaya konan faiz dıĢı fazla 

hedefinin, kamu mali disiplininin temel belirleyicisi olduğu söylenebilir. Bir ekonomide 

uygulanan istikrar programlarında faiz dıĢı fazla hedefinin belirlenmesi özellikle iki açıdan 

önemlidir (Emil ve Yılmaz, 2003:125). Durumun hedeflenen fazlaya ulaĢılması veya 

yaklaĢılması için uygulanan daraltıcı tedbirler, uluslararası finans piyasalarının ve uluslararası 

kuruluĢların ülkedeki makroekonomik geliĢmelere duyduğu güveni arttırır. Çünkü bu hedefe 

ulaĢmaya iliĢkin çabalar, ülke hükümetlerinin uygulanan istikrar programı konusundaki 

kararlılığının göstergesidir. Yüksek borç yüküne sahip ülkelerde faiz dıĢı fazla hedefinin 

belirlenmesinin baĢlıca nedeni borçlanma üzerindeki baskının azaltılmasıdır. Bu açıdan faiz 

dıĢı fazla, devletin gelir ve harcama politikalarını uygulama gücünün de bir göstergesidir. 

Nitekim 2000–2002 dönemini kapsayan istikrar programında maliye politikası amacı, kamu 

kesiminde faiz dıĢı fazla oluĢturma yoluyla kamu kesimi iç borç stokunun azaltılması olarak 

tanımlanmıĢtır. Program çerçevesinde izlenen kur politikasının likidite kontrolü üzerindeki 

etkisi; Merkez Bankası‟nın daha önce açıkladığı fiyatlarla tüm dövizleri satın alması, böylece 

piyasaya döviz karĢılığı TL sunması Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Bu yolla Merkez Bankası‟nın 

bilanço kalemlerinden Net Ġç Varlıklar kalemindeki artıĢın sınırlandırılması öngörülmüĢtür. 

Uygulanan mali önlemler sonucunda hedeflenen maliye politikası kısmen amacına ulaĢmıĢtır. 

Bu dönemde bütçe harcamalarının artıĢ oranı % 9,9‟da kalırken, vergi gelirlerinin artıĢ oranı 

% 18,3‟e yükselmiĢtir. Dolayısıyla harcamalar, programın öngördüğü sınırlar içinde kalırken 

vergi gelirleri, program hedeflerinin % 10,5 oranında üzerinde seyretmiĢtir (Pusti, 2013:70). 

Sabit kur rejiminin uygulanmasının, piyasalarda yol açtığı daraltıcı etkiler giderek 

artmıĢ ve GEGP (Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı) çerçevesinde bu uygulamaya son 

verilerek dalgalı kura geçilmiĢtir. Ekonomideki dolarizasyonun derecesi, Ģoklara karĢı açıklık 

ve kur riskinin dengelenmesi imkânı gibi dıĢ ticaret göstergeleri de dalgalı kur rejiminin tercih 

edilmesinde etkili olmuĢtur. Uygulama sonuçları itibariyle ekonomik yapıya iĢlerlik 

kazandırılması hedefine ulaĢılamamıĢtır. Bu doğrultuda, GEGP(Güçlü Ekonomiye GeçiĢ 

Programı)‟nın sonuçlarının baĢarısının sınırlı kaldığı söylenebilir. Bunun üzerine Ocak 

2002‟de bir Niyet Mektubu ile IMF‟ye baĢvurularak destek aranmıĢtır. 2002 yılının 

ortalarında siyasi alanda yeni geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Yapılan genel seçimler sonucunda 
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değiĢen hükümet, Acil Eylem Planı yayımlayarak ekonomi ile ilgili hedeflerini ortaya 

koymuĢtur (Pusti, 2013:71). 

3.7.3. Kriz Sonrası Türkiye Ekonomisinin Durumu 

Gerek mali sistemde ve gerekse reel sektördeki sıkıntılar, ekonominin göstergelerinde 

kendini göstermiĢtir. Kriz nedeni ile 2001 yılında Türkiye ekonomisi, % 9,4 küçülmüĢtür. Bu 

küçülmenin en önemli etkisi iĢsizlik oranının % 12‟ye çıkması ile istihdam alanında kendini 

göstermiĢtir. Kullanılabilir gelir dolar bazında %  28 düĢerken, reel ücretler 1997 yılına göre 

% 70 azalmıĢtır (Beyazıt vd, 2003:371).  

Kriz etkisini talepte de göstermiĢ ve 2001 yılında dayanıklı tüketim harcamaları         

% 30,4, hizmetler % 9,3, yarı dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları harcamaları % 9 ve gıda 

harcamaları % 3,6 oranında azalmıĢtır. Buna paralel olarak tüketici kredileri Aralık 2000 

tarihinden itibaren Aralık 2001 tarihine kadar çok ciddi bir düĢüĢe geçmiĢtir. Özellikle taĢıt 

kredilerindeki düĢüĢ çok keskin olmuĢtur. Krizin tek olumlu etkisi ihracat üzerinde 

görülmüĢtür. 2000 yılında 27,8 milyar dolar olarak gerçekleĢen ihracat rakamı, 2001 yılı sonu 

itibariyle 31,3 milyar dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu artıĢ %13‟lük bir artıĢa karĢılık 

gelmektedir (TCMB, 2005:16–20).  

Krizin sosyal açıdan da birçok olumsuz etkisi olmuĢtur. Bu anlamda krizle birlikte 

iĢsizlik oranı artmıĢ, buna paralel olarak da özellikle özel sektör reel ücretleri azalmıĢ 

(Koyuncu ve ġenses, 2004:24), ücretli çalıĢanlar iĢ değiĢtirmek, zorunlu olarak izne ayrılmak 

durumlarında kalmıĢlardır. Bunun yanında insanlar birikimlerini nakde çevirmiĢ, varlıklarını 

satmıĢ ve eğitim-sağlık gibi harcamalardan tasarrufa gitmiĢlerdir (Güvenç ve ġenyapılı, 

2003:46). 

Ekonomide Türkiye‟de faal mükellef sayısında da artıĢ yaĢanmamıĢtır. Beyana dayalı 

vergi sisteminin temelini oluĢturan gelir ve kurumlar vergisi mükellef sayıları hemen hemen 

aynıdır. 2000 ve 2001 yıllarında yaĢanan krizler vergi mükellefi sayısını geriletmiĢtir. 2004 

yılında Gayri Safi Milli Hasıla % 9,9 büyüme gösterirken gelir vergisi mükellef sayısı ise 

ancak % 2,1 artıĢ göstermiĢtir. AĢağıdaki tabloda yıllar itibariyle mükellef sayıları 

görülmektedir (Yurdakul, 2008:212). 
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Tablo 15. Yıllar Ġtibariyle Mükellef Sayıları 

 

Kaynak: MB, Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Ġstatistikleri 

3.7.4. 2000-2001 Krizi Ġle Türkiye’de Kayıt DıĢı Ekonomi 

2001 krizinde ciddi borç sorunu ile karĢı karĢıya kalan Türkiye‟ye ödemede 

kolaylıklar gösteren IMF‟nin, alacağının tehlikeye düĢmesini önlemek baĢka bir deyiĢle 

alacağını garanti altına almak için bir taraftan bütçenin harcama diğer taraftan gelir tarafını 

iyileĢtirmeye yönelik reformların yapılmasını öngörmesiyle, kayıt dıĢı ekonomik faaliyetleri 

kayıt içine almak ve vergilendirmek önemli bir siyasi amaç haline gelmiĢtir. Borç stokunun 

eritilmesi için „faiz dıĢı fazla‟ oluĢturulması, bütçe açıklarının azaltılması için gerekli görülen 

„mali disiplinin sağlanması‟ bir taraftan kamu harcamalarında tasarruf yapılması, diğer 

taraftan baĢta vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılması olmak üzere kamu gelirlerinin tahsilinde 

daha güçlü idari uygulamaların yapılmasını gerekli kılmıĢtır. Faiz dıĢı fazla politikası; kamu 

mali yönetim reformunu bu bağlamda da sosyal güvenlik reformu, performans bütçe 

uygulamasına geçiĢ uygulamalarını, kayıt dıĢı ekonomiyle mücadeleyi beraberinde 

getirmiĢtir.  

2001 krizi sonrası kamu harcamalarının disiplin altına alınması yönündeki hedefler 

arasında; bütçenin harcama tarafından kaynaklanıp ve bütçe açığı ile buna dayalı borçlanmayı 

gerekli kılan sebeplerin ortadan kaldırılması, harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve bütçenin 

verimlilik-etkinlik ilkesi çerçevesinde Ģekillendirilmesi, kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin 
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kayıtlı hale dönüĢtürülmesi ve buna dayalı olarak vergi hasılatının artırılması yer almıĢtır. Bu 

hedeflere ulaĢmak için ana hatları itibarıyla; sosyal güvenlik reformu gerçekleĢtirilmiĢ, Kamu 

Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile performans bütçe sistemine geçilmiĢ, kamu kesimi 

harcamalarının büyüklüğünü ve geliĢimini rahat takip edebilmek için konsolide bütçe dıĢında 

yer alan kimi kurum ve kuruluĢlar merkezi yönetim bütçesi kapsamına alınmıĢ, Kayıt DıĢı 

Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planları GeliĢtirilmiĢ, KADĠM (Kayıt DıĢı Ġstihdamla 

Mücadele Projesi) Projesi uygulamaya konulmuĢ, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı kurulmuĢ, Vergi 

Denetim Kurulu oluĢturulmuĢtur (Yılmaz, 2012:457). 

Türkiye‟de kayıt dıĢı ekonominin hacminin büyüklüğü ve kayıt dıĢı ekonomik 

faaliyetlerin kayda alınmasıyla vergi ve prim hasılatında sağlanacak artıĢın, bütçe dengesini 

sağlamak bakımından önemli olacağını ortaya koyan bilimsel çalıĢmalar, kayıt dıĢı 

ekonomiyle mücadelenin, devlet politikası olarak benimsenmesinin alt yapısını oluĢturmuĢtur. 

Sonuçta kayıt dıĢı ekonomiyle mücadele ederek vergi gelirlerini artırmak ve bu suretle bütçe 

dengesinin sağlanması sadece bütçeyi uygulayan hükümet politikası olmanın ötesinde devlet 

politikası olmuĢtur. Nitekim 2000 sonrası dönemde DPT tarafından hazırlanarak uygulamaya 

konulmuĢ „Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005‟in içinde 

„Kayıt DıĢı Ekonominin Kayıt Altına Alınması‟ ayrı baĢlık halinde ele alınırken ayrıca 

„Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Kayıt dıĢı Ekonomi Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporu‟nda yayınlanmıĢtır. 1 Temmuz 2006 tarih ve 26215 sayılı Mükerrer Resmi Gazete‟ de 

yayınlanan „Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013‟te de Kayıt DıĢı Ekonominin Azaltılması, 

Kamu Hizmetlerinde Etkinlik, Kalite ve Etkinliğin Artırılması‟ baĢlıkları altında ele alınmıĢ 

olması, 2000‟li yılların baĢında baĢlayan kayıt dıĢı ekonomiyle mücadele anlayıĢının hala bir 

devlet politikası olarak devam ettiğini göstermektedir (Yılmaz, 2012:458). 

Türkiye‟de, kayıt dıĢı ekonomiyle mücadele ederek vergi gelirlerini artırma hedefinin, 

bütçe gerekçelerinde yazılı olarak belirtilmesi 2001 krizi öncesine dayanmakla birlikte, 2001 

krizinden sonra bütçe gerekçelerinde çok daha üzerinde durulduğu ve azaltılması yönünde 

çeĢitli tedbirlerin tek tek sayılmak üzere belirtildiği görülmektedir (Yılmaz, 2012:461). 

TÜĠK, GSYH tahmin yöntemini revize etmiĢ, 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla Avrupa 

Hesaplar Sistemi ESA 95‟e uyumlu 1998 temel yıllı yeni GSYH serisi oluĢturmuĢ ve      

1998-2006 dönemi için yayınlamıĢtır. Yapılan revizyon sonucu, cari GSYH öncekine göre 

1998-2006 döneminde ortalama olarak % 31,7 oranında daha yüksek tahmin edilmiĢtir. 
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Önceki yöntemde kavranamayan ve resmi GSYH tahminlerine dâhil edilemeyen ekonomik 

faaliyetlerin yeni yöntemle tahmine dâhil olmasıyla kayıt dıĢı ekonominin hacmi de doğal 

olarak azalmıĢtır. Bahsedilen dönemde yıllar itibarıyla kayıt dıĢı ekonominin hacmindeki 

gerileme oranı, tablodaki farklılaĢma oranına eĢittir (Yılmaz, 2012:474). 

Tablo 16. GSYH Tahmin Yönteminde DeğiĢikliğin GSYH Tahminleri Üzerindeki 

Etkisi(1998-2006)(Cari Fiyatlarla, Milyon TL) 

 

Kaynak: Meltem Akyıldız, TÜĠK Ulusal Hesaplar Sistemi, 

www.tbmm.gov.tr/develop/owa/dwn  

Eski seri para ve GSYH verilerine dayalı olarak ve sabit oran yöntemi kullanılarak 

1970-2004 periyoduna iliĢkin yapılan hesaplama sonucunda da, Türkiye‟de kayıt dıĢı 

ekonominin 2000-2006 dönemindeki hacmine iliĢkin bulunmuĢ sonuçlar aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir.  
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Tablo 17. Türkiye‟de Kayıt DıĢı Ekonominin Hacmi:2000-2006 Dönemi (Eski Seri GSMH 

ve Para Verilerine Dayalı)(Milyar TL)(%) 

 

Kaynak: Gülay Akgül Yılmaz, „Türkiye‟de Gelir Vergisi Tarifesindeki DeğiĢikliklerin 

Vergilendirmede Adalet Ġlkesi Bakımından Değerlendirilmesi‟,2006 

Tabloda da görüldüğü üzere söz konusu dönemde kayıt dıĢı ekonominin kayıtlı 

ekonomik faaliyetlere oranla hacmi oldukça yüksek düzeylerde görünmektedir. Bu kadar 

yüksek oranda kayıt dıĢılığın bulunmasında, TÜĠK‟ in GSYH tahmini için kullandığı 

yöntemin ekonomideki faaliyet düzeyinin gerçek boyutunu tahmin etmekteki yanılgısı önemli 

bir faktördür. Bununla birlikte söz konusu dönemde kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin kayıtlı 

faaliyetlere oranla hacminin ortalama olarak % 128,6 oranında, toplam ekonomik faaliyetlere 

oranla hacminin ortalama olarak % 54,1 olduğu görülmüĢtür. Belirtilen eksiklikleri taĢıyan 

tahmin sonucunda kayıt dıĢı ekonominin kayıtlı ekonomiye oranla 2000 yılında % 178 iken 

genel olarak gerilediği, 2006 yılında % 123,7‟ye düĢtüğü görülmüĢtür. Ekonomideki gerçek 

faaliyet düzeyinin kayıtlı ve kayıt dıĢı gerçekleĢtirilen faaliyetlerden oluĢtuğu düĢünülerek 

hesaplanan toplam ekonomik faaliyet düzeyine oranla kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin hacmi, 

2000 yılında % 64 iken yine dönem boyunca gerileme trendi içinde olduğu 2006 yılında       

% 44,6‟ya düĢtüğü, böylelikle ekonomide kayıt dıĢı faaliyetlerin % 43,4 oranında gerilemiĢ 

olduğu tespit edilmiĢtir (Yılmaz, 2012:482). 
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Kayıt dıĢı ekonominin hacmini ölçmek amacıyla yapılan aĢağıdaki çalıĢmada ise, Ilgın 

(1999) çalıĢması referans alınarak, 1985-2006 dönemi için Basit Parasal yöntem kullanılarak 

kayıt dıĢı ekonomi tahmin edilmiĢtir. k=C/D (DolaĢımdaki para/vadesiz mevduat) değerinin 

en düĢük olduğu 1986 yılının kayıt dıĢı ekonomi olmadığı varsayımı altında k1986=0.329 

değeri alınmıĢtır (Yurdakul, 2008:209). 

Tablo 18. Basit Parasal Oran Yöntemiyle Türkiye‟de Kayıt DıĢı Ekonomi 

 

 Kaynak: Funda Yurdakul (2008) 
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Tablodan da görüleceği gibi, hesaplanan kayıt dıĢı GSMH‟nin, kayıtlı GSMH‟ ya 

oranı (Yu/ Y0), kayıt dıĢı olmadığı varsayılan 1986 yılı dıĢında %1.15 ile %51.15 arasında 

değiĢmektedir. 1985-2006 döneminde kayıt dıĢı GSMH‟nin, kayıtlı GSMH „ya oranı ortalama 

% 33.26 olmuĢtur. 2000 yılında kayıt dıĢı ekonomi %31.57 iken; 2006 yılında bu oran 

%51.15 olmuĢtur. Kayıt dıĢı ekonomi özellikle, 2001 yılında bir düĢme gösterse de 2002 

yılından sonra artmıĢtır (Yurdakul, 2008:210). 

3.8. 2008 KÜRESEL KRĠZĠ VE TÜRKĠYE’DE KAYIT DIġI EKONOMĠYE 

ETKĠLERĠ  

Türkiye‟yi etkileyen bir diğer kriz ise 2008 Küresel Krizi‟dir. Günümüzde 

küreselleĢmenin de etkisiyle bir ülkede yaĢanan kriz, diğer ülkeleri de etkilemektedir. 2008 

yılında ABD‟nin konut piyasasında ortaya çıkan sorunlar, küresel krize dönüĢmüĢ ve diğer 

ülkeleri de etkilemiĢtir. DıĢa açık bir ekonomi olan ve diğer ülkelerle ticari iliĢkiler içerisinde 

bulunan Türkiye ekonomisi de 2008 Küresel Krizi‟nden olumsuz etkilenmiĢtir. Ancak 

ABD‟deki sub-prime yani geri ödeme gücü zayıf olan, kredi riski yüksek kiĢi ve gruplara 

verilen kredilerin Türkiye‟de olmaması ABD‟deki kadar sorun oluĢmamasını sağlamıĢtır.  

3.8.1. 2008 Küresel Krizi Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri 

Ekonomik krizler, küreselleĢme ile birlikte yayılmakta ve tarihsel süreçte bir sorun 

teĢkil etmektedir. ĠletiĢim ve ulaĢım imkânlarını artıran teknolojik ilerlemeler, piyasalar 

arasındaki etkileĢimi artırmıĢtır. Bu nedenle etkisi ve Ģiddeti artan ekonomik krizler, dünya 

ekonomilerinin yaĢadığı bir sorun olarak sürekli varlığını korumuĢtur (IĢık ve Duman, 

2012:76). Kriz dönemlerinde piyasalarda oluĢan güvensizlik iĢlem maliyetlerini artırır, 

iktisadi anlaĢma alanlarını daraltır ve mevcut olan iktisadi sorunların içinden çıkılmaz bir hâl 

almasına neden olur (Türkan, 2006:93). 

Bu kapsamda ABD‟ de, düĢük gelirli oldukları için aslında yüksek geri ödeme riski 

taĢıyan ekonomik aktörlere 2000‟li yılların ilk on yılının ilk yarısında yoğun biçimde açılan 

konut kredilerinin, faizlerdeki yükselme ve konut fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte geri 

ödenememeye baĢlamasıyla, 2006- 2007 yıllarında patlak veren finansal kriz, özellikle 2008 

yılı sonbaharından itibaren ABD‟den dünya ekonomisinin geri kalan kısmına hızla yayılmıĢ 

ve Türkiye ile neredeyse Dünya‟daki çoğu ülkede finansal ve/veya reel sektörlere yayılmıĢtır 

(Kibritçioğlu, 2011:145).  



114 

 

2008 yılında ABD‟nin konut piyasasında baĢlayan sorunlar, küresel bir krize 

dönüĢerek dünya ekonomisine yön veren ülkeleri etkisi altına almıĢtır. Ġlk olarak ABD ve 

geliĢmiĢ Avrupa ülkelerini etkileyen kriz, daha sonraki aĢamada geliĢmekte olan ülkelere 

doğru yayılarak küresel bir boyut kazanmıĢtır. Konut piyasasında ortaya çıkan sorunlar, 

zamanla hem finansal, hem de ekonomik istikrarın bozulmasına yol açmıĢtır. DıĢa açık bir 

ekonomi olarak baĢta Avrupa ekonomileri olmak üzere birçok ülke ile ticari iliĢkileri olan 

Türkiye de doğal olarak 2008 Küresel Krizi‟nden olumsuz etkilenmiĢtir. Nitekim ekonomi 

ciddi Ģekilde daralırken, iĢsizlik oranlarında artıĢlar yaĢanmıĢ, ihracatta da kayda değer bir 

düĢüĢ ortaya çıkmıĢtır (IĢık ve Duman, 2012:75). ABD‟deki mortgage krizinin baĢladığı sub-

prime kredilerinin yani geri ödeme gücü zayıf olan, dolayısıyla kredi riski yüksek kiĢi ve 

gruplara verilen kredilerin Türkiye‟de mevcut olmayıĢı, gayrimenkul piyasasında ABD‟deki 

gibi bir sorunla karĢılaĢılmasını önlemiĢtir (Apak ve Aytaç, 2009:218).  

Krizin Avrupa Birliği (AB) ülkelerini de ciddi ölçüde etkilediği ve Türkiye‟nin 

ihracatının yaklaĢık yarısını, bu ülkelere yaptığı dikkate alındığında Türkiye‟de ihracatın 

olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmaz olmuĢtur. Kriz ortamında net sermaye çıkıĢının 

yaĢanması reel sektörün finansman bulmasını zorlaĢtırmıĢtır (IĢık ve Duman, 2012:89). 

AĢağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2002-2007 döneminde % 4,5-% 9,4 arasında 

değiĢen oranlarda büyüyen Türkiye ekonomisi, 2008 yılı sonunda krizin etkisiyle sadece       

% 0,9 oranında büyümüĢtür. Bu küçülme eğilimi 2009 yılı ilk üç çeyreğinde; % 14,7, % 7,9 

ve % 3,3‟lük daralma ile devam etmiĢtir. Krizden dolayı daralan iç ve dıĢ talep 2009‟un ilk üç 

çeyreğinde ekonominin % 8,4 küçülmesine neden olurken, ekonomi dördüncü çeyrekte         

% 6‟lık bir büyüme gerçekleĢtirmiĢtir. 2009 genelinde % 4,7 daralan ekonomi, izleyen yılda 

krizin olumsuz etkisinden çıkarak % 8,9 oranında büyüme kaydetmiĢtir.  

Ekonominin önemli ölçüde daralmasına neden olan kriz, doğal olarak iĢgücü 

piyasasında da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıĢtır. Tablodan da görülebileceği gibi, iĢsizlik 

oranı 2007 yılında % 10,3 iken, 2008 yılına gelindiğinde % 11, 2009‟da krizin etkisinin 

Ģiddetlenmesiyle % 14 düzeyine çıkmıĢtır. Krizin iĢsizlik oranları üzerindeki etkisini 

göstermesi açısından 2009 yılının ġubat ayında söz konusu oranın % 16,1 seviyesine kadar 

yükseldiğini belirtmek gerekir. Ġzleyen yılda düĢüĢ eğilimine giren iĢsizlik oranı 2010 yılı 

sonunda tekrar 2008 yılı düzeyine doğru % 11 gerilemiĢtir (IĢık ve Duman, 2012:91). 
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Tablo 19. SeçilmiĢ Makroekonomik Göstergeler 

Yıllar GSYH‟deki 

DeğiĢim(%)  

ĠĢsizlik 

Oranı(%) 

Ġthalat(Milyon 

Dolar) 

Ġhracat(Milyon 

Dolar) 

Net DıĢ 

Ticaret 

Ġhracat

/Ġthalat

(%) 

Enflasyon 

2002 6.2 10.3 51.554 36.059 -15.495 70 29.75 

2003 5.3 10.5 69.340 47.253 -22.087 68 18.36 

2004 9.4 10.8 97.540 63.167 -34.373 65 9.32 

2005 8.4 10.6 116.774 73.476 -43.298 63 7.72 

2006 6.9 10.2 139.576 85.535 -54.041 61 9.65 

2007 4.5 10.3 170.063 107.272 -62.791 63 8.39 

2008 0.9 11.0 201.964 132.027 -69.937 65 10.06 

2009 4.7 14 134.401 109.679 -24.729 82 6.53 

2010 8.9 11.9 185.5 113.9 -71.6 61 6.40 

 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr//ulusalhesapapp/hyontemgsyh.zul, http://www.tcmb.gov.tr 
 

Daralan dünya ekonomisi ortamında, Türkiye‟nin dıĢ ticaret hacmi de önemli oranda 

düĢmüĢtür. Krizden AB ülkelerinin de ciddi Ģekilde etkilendiği ve Türkiye‟nin ihracatının 

büyük bölümünü AB piyasalarına gerçekleĢtirdiği göz önüne alındığında bu durum 

kaçınılmaz olmuĢtur. Tablodan, yaklaĢık 132 milyar dolar olan 2008 yılı ihracat değerinin, 

2009 yılında 109,6 milyar dolara gerilediği görülmektedir. Bu dönemde ithalat ise 201 milyar 

dolardan, 134,4 milyar dolara düĢmüĢtür. Diğer taraftan, ithalatın ihracattan daha hızlı 

düĢmesi nedeniyle 2008 yılında % 65 olan ihracatın ithalatı karĢılama oranı 2009 yılında      

% 82‟ye yükselmiĢtir. Ġhraç edebilmek için ithal etmek zorunda olan Türkiye ekonomisi bu 

daralmanın etkisiyle 2009 yılında % 4,7 oranında küçülmüĢtür (IĢık ve Duman, 2012:92).  

Enflasyon rakamları ele alındığında ise, 2002 yılında yaklaĢık % 30 düzeyinde olan 

enflasyon oranı, 2005 yılında % 7.72 seviyesine kadar gerilemiĢ, izleyen yıllarda ise iniĢli-

çıkıĢlı bir seyir izlemiĢtir. 2007 yılında % 8,39 olan oran, kriz yılında % 10,06 seviyesine 

çıkmıĢ, ekonomide yaĢanan durgunluğun da etkisiyle krizi takip eden 2009 yılında % 6,53 

seviyesine gerilemiĢtir. 2010 yılı oranı % 6.40 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir (IĢık ve Duman, 

2012:92). 
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2008 Küresel Krizi‟nin etkileri, borsanın önemli ölçüde değer kaybetmesi, ekonominin 

ciddi Ģekilde daralması, iĢsizlik oranlarının artması, dıĢ ticaret hacminin daralması, reel kesim 

ve tüketici güven endekslerinin kötüleĢmesi vb. birçok alanda Türkiye‟nin krizden olumsuz 

etkilendiği görülmektedir. YaĢanan olumsuzluklar sonucu gerek para, gerekse maliye 

politikası araçlarıyla ekonomiye müdahalede bulunularak bir dizi tedbir alınmıĢtır. Para 

politikası açısından piyasada likidite sorununun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla 

enflasyon hedefi ve tahminlerini de olumsuz etkilememek Ģartıyla bazı önlemlerin yanı sıra, 

kredi arzındaki daralmanın önüne geçmek amacıyla da düzenlemeler yapılmıĢtır. Ekonominin 

daha fazla daralmaması için faizlerde önemli oranda indirimlere gidilmiĢtir. Maliye politikası 

alanında ise iç talebi canlandırmak amacıyla belli sektörlere destek verilirken, bütçe 

disiplininin korunmasına da dikkat edilmiĢtir (IĢık ve Duman, 2012:98-99). 

3.8.2. 2008 Küresel Krizi Ġle Türkiye’de Kayıt DıĢı Ekonomi 

2008 Küresel Krizi‟nin etkileri kayıt dıĢı ekonomi üzerinde de görülmektedir. 2008 

krizi ile birlikte Türkiye‟de kayıt dıĢı ekonomi oranı artmıĢtır. Maliye Bakanlığı Hesap 

Uzmanları Kurulu tarafından hazırlanan Türkiye‟de Kayıt DıĢı Ekonomi Mali ve Ekonomik 

Raporu‟nda yapılan hesaplamalarda da görülmektedir. Raporda kayıt dıĢı ekonomi beyan dıĢı, 

enformel ve yasa dıĢı ekonomik faaliyetler olmak üzere üç gruba ayrılmıĢtır. Kayıt dıĢılığın 

Türkiye‟de sosyal güvenlik ve vergi tabanını aĢındırarak, vergi ve prim tahsilatında azalıĢa 

neden olduğu, bunun da bütçe açıklarında artıĢa neden olduğu belirtilmiĢtir. Bütçe açıklarını 

kapatmak amacıyla, vergi oranlarında sık sık artıĢ yapılması gündeme gelmektedir. Bu 

nedenle kayıt dıĢılık ile mücadelenin bir devlet politikası olarak benimsenmesi ve kararlı, 

sürekli bir mücadelenin sağlanması için toplumsal destek ve katılımın önemine değinilmiĢtir. 

Ayrıca raporda Türkiye‟de sektörler, bölgeler, gelir unsurları ve yasal faaliyetlerin gizlenmesi 

ya da gayri yasal faaliyetler itibarıyla bir „Kayıt DıĢı Ekonomi Haritası‟ çıkarılması gerektiği 

belirtilmiĢ ve Türkiye‟de kayıt dıĢılığın boyutları ortaya konmuĢtur. Hesap Uzmanları 

Kurulu‟nun, 2002-2009 dönemini ele alan raporunda kayıt dıĢılığın boyutları iki farklı Ģekilde 

hesaplanmıĢtır (www.altunhaber.com). 

Ġlk hesaplama yönteminde, öncelikle sektörlerin yarattıkları katma değerler girdi-çıktı 

tablolarından yararlanılarak hesaplanmıĢtır. Muafiyet ve istisnaya tabi bölümler çıkarılarak 

vergi tabanı bulunmuĢ, sonra da ilgili yıllarda geçerli olan KDV oranları ile tahakkuk etmesi 

gereken KDV hesaplanarak o yıllarda tahakkuk eden KDV ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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Ġkinci hesaplama yönteminde ise önce her sektörün toplam satıĢlarını yansıtan toplam 

arz belirlenmiĢ ve bu rakamdan ihracat kısmı indirildikten sonra yurt içi toplam arz 

belirlenmiĢtir. UlaĢılan yurt içi toplam arz rakamından KDV açısından muaf ve istisnaya konu 

olan bölüm düĢürülerek vergi tabanı bulunmuĢtur. Son olarak da her bir sektör için KDV 

rakamları hesaplanmıĢtır. 

KDV yöntemine göre yapılan hesaplamalar ile 2002-2009 döneminde Türkiye‟de 

kayıt dıĢı ekonominin boyutları ile ilgili aĢağıdaki verilere ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 20. KDV Yöntemine Göre Hesaplanan Kayıt DıĢı Ekonomi 

 

YILLAR 

TAHAKKUK 

ETMESĠ 

GEREKEN 

KDV(Bin TL ) 

TAHAKKUK 

EDEN 

KDV(Bin TL)  

ĠADEYLE 

BĠRLĠKTE 

FARK 

KDV(Bin TL) 

UYUMSUZLUK 

ORANI(Yüzde) 

ĠADE 

ÖNCESĠ  

ĠADE 

SONRASI 

 

2002 

 

30.537.769,78 

 

18.514.456,13 

 

8.704.590,09 

 

39 

 

29 

 

2003 

 

38.958.439,79 

 

23.456.211,97 

 

10.612.736,76 

 

40 

 

27 

 

2004 

 

47.746.314,25 

 

30.590.995,48 

 

11.213.409,85 

 

36 

 

23 

 

2005 

 

55.407.241,15 

 

34.326.070,00 

 

13.696.384,90 

 

38 

 

25 

 

2006 

 

62.638.060,38 

 

45.147.660,00 

 

8.655.427,50 

 

28 

 

14 

 

2007 

 

70.702.273,19 

 

48.049.473,00 

 

13.096.414,19 

 

32 

 

19 

 

2008 

 

79.742.739,54 

 

53.607.679,00 

 

15.975.202,54 

 

33 

 

20 

 

2009 

 

78.703.968,55 

 

46.988.074,00 

 

22.072.476,55 

 

40 

 

28 

Kaynak: http://www.altunhaber.com/konu/maliye-bakanligina-gore-ekonominin-28-i-kayit-

disi.html 

Bu yöntemle yapılan hesaplamada 8 yıllık dönemde tahakkuk eden KDV ile tahakkuk 

etmesi gereken KDV arasında 104 milyar 26 milyon 642 bin liralık fark olduğu ortaya 

konulmuĢtur. Ayrıca bu yönteme göre 2002 yılında KDV açısından ekonomide % 39‟luk bir 

kayıt dıĢılık var iken bu rakam red ve iade rakamları dikkate alındığında % 29‟a düĢtüğü 

görülmektedir. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 2002 yılından 2006 yılına kadarki sürede kayıt 

dıĢılıkta azalma görülmektedir, ancak dünya ekonomisinde yaĢanan kriz 2007 yılından 
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itibaren kayıt dıĢılıkta artıĢa sebep olmuĢtur. Red ve iadeler sonrası 2006 yılında % 14 olan 

kayıt dıĢılık oranı, kriz nedeniyle 2007 yılında % 19‟a yükselmiĢ, 2008 yılında % 20, 2009 

yılında ise % 28 olarak gerçekleĢmiĢtir. Red ve iadeler hesap dıĢında bırakıldığı zaman ise 

2009 yılında Türkiye‟de ekonominin % 40‟nın kayıt dıĢı olduğu görülmektedir. 

Raporda,‟‟ Bu yıllardaki ekonomik krizin mükellefleri kayıt dıĢına yönelttiği sonucuna 

varılabilir. Ekonomik kriz dönemlerinde, kayıt dıĢılıkta da artıĢ oluyor‟‟ denilmektedir. 

Kayıt dıĢılığın boyutunun hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemde ise girdi-çıktı 

tabloları üzerinden hesaplanan KDV dikkate alınmaktadır. Bu yönteme göre hesaplanan 2002-

2009 yıllarındaki kayıt dıĢılık oranları aĢağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo 21. Girdi-Çıktı Yöntemine Göre Hesaplanan Kayıt DıĢı Ekonomi  

 

YILLAR 

TAHAKKUK 

ETMESĠ 

GEREKEN 

KDV(Bin TL) 

TAHAKKUK 

EDEN 

KDV(Bin TL) 

ĠADE 

SONRASI 

FARK 

KDV(Bin TL) 

UYUMSUZLUK 

ORANI(Yüzde) 

 

2002 

 

34.692.073,03 

 

18.514.456,13 

 

13.380.875,76 

 

38 

 

2003 

 

42.736.493,98 

 

23.456.211,97 

 

15.257.241,35 

 

35 

 

2004 

 

52.366.564,06 

 

30.590.995,48 

 

17.186.378,66 

 

32 

 

2005 

 

62.136.011,49 

 

34.326.070,00 

 

21.625.495,33 

 

34 

 

2006 

 

67.871.636,41 

 

45.147.660,00 

 

15.247.845,48 

 

22 

 

2007 

 

74.581.967,34 

 

48.049.473,00 

 

19.125.864,92 

 

25 

 

2008 

 

78.799.297,69 

 

53.607.679,00 

 

21.220.316,58 

 

25 

 

2009 

 

77.423.610,27 

 

46.988.074,00 

 

20.792.118,27 

 

27 

Kaynak: http://www.altunhaber.com/konu/maliye-bakanligina-gore-ekonominin-28-i-kayit-

disi.html 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere girdi-çıktı tabloları üzerinden hesaplanan 

KDV‟ye göre, kayıt dıĢılık oranı 2002 ve 2005 yılları arasında % 30‟ların üzerindedir. 2006 

yılında % 22‟ye kadar düĢen kayıt dıĢılık, 2008 küresel krizinin etkilerini göstermesiyle  

2007-2008 yıllarında % 25, 2009 yılında ise % 27 olarak hesaplanmıĢtır. 
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Ġkinci hesaplama yöntemine göre, 2002 yılında Türkiye‟de tahakkuk etmesi gereken 

KDV ile tahakkuk eden KDV arasındaki fark 21 milyar 833,2 milyon lira iken, 2009 yılında 

bu fark 56 milyar 631 milyon lira olmuĢtur. Ancak bu fark red ve iadelerle birlikte 2002 

yılında 13 milyar 380 milyon lira, 2009 yılında ise 20 milyar 792 milyon lira olarak 

gerçekleĢmiĢtir.  

Hesap Uzmanları Kurulu tarafından hazırlanan Kayıt DıĢı Ekonomi Raporuna göre, 

2002-2009 yılları arasında GSYH‟ da 2,72 kat, bu dönemdeki vergi-sübvansiyonlar da ise 2,6 

kat artıĢ olmuĢtur. Bu dönemde Çin ve Hindistan‟ın ucuz mallar üretip diğer ülkelere ihraç 

etmesi, dünya ekonomisinin değiĢmesine, birçok ülkede bazı sektörlerde yerli firmaların 

rekabet edemeyerek kapanmasına ya da sektörden ayrılmalarına neden olmuĢtur. Tükiye‟de 

de bu geliĢmelerden daha çok küçük iĢletmeler etkilenmiĢtir. Özellikle tekstil, gıda ve hizmet 

sektöründe faaliyet gösteren küçük iĢletmeler, çok eleman istihdam etmelerine rağmen katma 

değerleri düĢük seviyededir. Ayrıca raporda, bir danıĢmanlık Ģirketinin Türkiye‟de 11 

sektörde yaptığı araĢtırmaya göre, Türk ekonomisinde verim potansiyelinin ancak yarıdan 

biraz fazlasının kullanıldığı belirtilerek bu durumda mevcut Ģirketlerin küçük ve verimsiz 

olmasının etkili olduğu konusuna değinilmiĢtir.  

Hesap Uzmanları Kurulu tarafından hazırlanan rapor haricinde Tükiye‟de 2005-2010 

döneminde kayıt dıĢı ekonominin hacmini ölçmek için 1986 yılı temel alınarak sabit oran 

yöntemine göre hesaplamalar yapılmıĢtır. Bu hesaplamalar sonucunda kayıt dıĢı ekonomi 

tahmini aĢağıdaki tabloda görülmektedir. 
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Tablo 22. Türkiye‟de Sabit Oran Yöntemine Göre Kayıt DıĢı Ekonominin Hacmi:2005-2010 

Dönemi(Yeni Seri GSYH ile Para Verilerine Dayalı)(Milyar TL)(%) 

Yıllar  Kayıtlı 

Ekonomi 

Hacmi(A) 

Kayıt DıĢı 

Ekonomi 

Hacmi(B) 

Ekonominin 

Gerçek 

Hacmi(C)(A+B) 

Kayıt DıĢı 

Ekonominin 

Kayıtlı 

Ekonomiye 

Oranı(B/A) 

Kayıt DıĢı 

Ekonominin 

Ekonomideki 

Payı(B/C) 

2005 648.931.712 212.527.000 861.458.712 32,7 24,6 

2006 758.390.785 322.191.000 1.080.581.785 42,4 29,8 

2007 843.178.421 297.567.000 1.140.745.421 35,2 26 

2008 950.534.251 561.812.000 1.512.346.251 59,1 37,1 

2009 952.558.579 505.941.000 1.458.499.579 53,1 34,6 

2010 1.103.749.801 628.145.000 1.731.894.801 56.9 36.2 

Ortalama 46.5 31.3 

Kaynak: Gülay Akgül Yılmaz (2012) 

Sabit oran yöntemine göre hazırlanan tabloda görüldüğü üzere Türkiye‟de kayıt dıĢı 

ekonominin kayıtlı ekonomiye oranla hacmi 2005 yılında % 32,7 iken 2006 yılında % 42,4‟e 

yükselmiĢ, 2007 yılında % 35,2‟ye gerilemiĢse de ekonomik krizin kendisini kimi sektörlerde 

üretim kapasitesi kullanım oranlarında düĢüĢ ve iĢsizlik oranlarında artıĢ Ģeklinde göstermeye 

baĢladığı 2008 yılında % 59,1‟e yükselmiĢtir. Bu durum krizin baĢlangıç aĢamasında 

müteĢebbislerin, sonra da çalıĢanların ekonomik krizin olumsuz etkilerini bertaraf etmek için 

kayıt dıĢı faaliyetlere yöneldiklerini göstermektedir.  

2008 yılında kayıtlı ekonomik faaliyetler cari olarak bir önceki yıla göre % 12,7 

oranında artarken, kayıt dıĢı ekonomik faaliyetler % 88,8 oranında artıĢ göstermiĢtir. Kapasite 

kullanım oranlarında gerileme olan sektörlerde talebi canlandırmak, üretim ve istihdam artıĢı 

sağlamaya yönelik olarak söz konusu sektörlerin ürettiği mal ve hizmetler üzerindeki KDV ve 

ÖTV oranlarında gerçekleĢtirilen indirimler, kısa dönemde amacına ulaĢarak bir miktar 

kapasite kullanım oranlarında artıĢ sağlamıĢsa da 2009 yılında kayıtlı ekonomik faaliyetler 

cari olarak sadece % 21 oranında artmıĢ, söz konusu yıl kayıtlı ekonomik faaliyetlerde reel 

olarak % 4,8 oranında gerileme olmuĢtur. 2009 yılında kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin cari 

büyüklüğünün % 9,9 oranında gerilemiĢ olması, krizin kayıt dıĢı ekonomik faaliyetleri dahi 

geriletecek derecede etkili olduğunu göstermektedir. Kayıtlı ekonomik faaliyetlerde 

kullanılan, hammadde, ara malı veya malzemenin kayıt dıĢı üretim alanlarından temin 

edildiği, üretimin emek yoğun aĢamalarının kayıt dıĢı fason atölyelerde yaptırılması, alt 
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iĢveren iliĢkisine dayalı olarak evlerde kadın iĢçilere yaptırılması durumunda, kayıtlı faaliyet 

hacmindeki gerileme kuĢkusuz kendisine bağlı olarak gerçekleĢen bu faaliyetleri de 

aksatacağından kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin hacmini de azaltır. 2009 yılında kayıt dıĢı 

ekonomik faaliyetlerin kayıtlı faaliyetlere oranla hacmi 2008 yılında % 59,1 iken, krize 

rağmen yaklaĢık % 10 oranında gerilemeyle 2009 yılında % 53,1‟e düĢmüĢ olması bununla 

izah bulabilir. 2010 yılında kayıtlı ekonomik faaliyetler cari olarak bir önceki yıla göre         

% 15,8 oranında artarken kayıt dıĢı ekonomik faaliyetler % 24,1 gibi daha yüksek oranda artıĢ 

göstermiĢtir (Yılmaz, 2012:483-484). 

Kayıtlı ve kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin toplamı ülkedeki ekonomik faaliyetlerin 

gerçek büyüklüğünü göstermektedir. Buna göre, Türkiye‟de kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin 

gerçek ekonomik faaliyetler içindeki oranı 2005 yılında % 24,6 iken krizin etkisiyle 2008 

yılında % 37,1‟e yükselmiĢ, 2009 yılında % 34,6‟ya gerilemiĢse de 2010 yılında tekrar artıĢ 

göstererek % 36,2‟ye çıkmıĢtır (Yılmaz, 2012:486).   

3.8.3. 2008 Küresel Krizi Sonrasında Kayıt DıĢı Ġstihdamın Durumu 

TÜĠK Hane Halkı ĠĢgücü Anketi verilerine göre, Türkiye‟de kayıt dıĢı istihdam oranı 

hesaplanmıĢtır. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye‟de sosyal güvenlik kuruluĢuna kayıtlı 

olmaksızın istihdam edilmiĢ kiĢi sayısı 2004 yılında 9.844 bin kiĢi iken 2008 yılına kadar 

sürekli gerileme eğilimi içinde olmuĢ, 2008 yılında 9.220 bin kiĢiye düĢmüĢtür. Böylelikle, 

2004-2008 döneminde kayıt dıĢı istihdam edilen kiĢi sayısında % 6,3 oranında gerileme 

olmuĢtur. 2009 yılında kayıt dıĢı istihdam yaklaĢık % 1 oranında artarak 9.328 bin kiĢi 

olmuĢtur. Zira 2008 yılına göre bir yıl içinde % 30 oranındaki artıĢla yaklaĢık % 16,6‟ya 

ulaĢmıĢ iĢsizlik oranı Türkiye‟de görülmüĢ en yüksek orandır. Bu tarihten itibaren kayıt dıĢı 

istihdam edilen kiĢi sayısında görülen artıĢ trendi 2011 yılına kadar devam etmiĢ ve 10.139 

bin kiĢiye ulaĢmıĢtır.  

Sonuç olarak kayıt dıĢı istihdam oranı 2004 yılında % 50,4 iken 2008 yılına kadar 

gerileme trendi içinde olmuĢ 2008 yılında % 43,5‟e düĢmüĢtür. 2009 yılında kayıt dıĢı 

istihdam oranında krizin etkisi ile bir miktar artıĢ olmuĢsa da gerileme trendi 2011 yılına 

kadar devam etmiĢtir. 2011 yılı kayıt dıĢı istihdam oranı % 42 olarak belirlenmiĢtir. 
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3.8.4. 2008 Küresel Kriz Döneminde Vergi Kaçakçılığı 

Türkiye‟de 2001-2009 dönemine iliĢkin vergi inceleme verileri incelendiğinde; kayıt 

dıĢı ekonomiyle mücadele hedefine rağmen kayıt dıĢı ekonominin önemli bir bölümünü 

oluĢturan beyan dıĢı ekonomik faaliyetleri kayda almaya, yani gelir vergileri kaçakçılığını 

azaltmaya yönelik olarak vergi denetim sayısında istikrarlı artıĢ trendinin yakalanamamıĢ 

olduğu görülmüĢtür (Yılmaz, 2012:488).    

Vergi inceleme sayılarına bakıldığında 2001 yılında 68.286 iken, 2002 yılında % 65,8 

oranındaki artıĢla 113.244‟e yükselmiĢ, ertesi yıl yaklaĢık % 40 gerilemiĢ, 2004 yılında         

% 125,4 oranında artarak 153.881‟e ulaĢmıĢsa da 2006 yılına kadar sürekli gerilemiĢ ve 2006 

yılında 76.051‟e kadar düĢmüĢtür. 2007 yılı ekonomide sıkıntıların yaĢandığı bir yıl olmasına 

rağmen denetim sayısı önceki yıla göre % 78,6 oranında yükselmiĢ, fakat kriz etkilerinin 

yoğunlaĢtığı 2008-2009 yıllarında vergi denetimi sayısında gerileme olmuĢtur. 2009 yılında 

inceleme sayısı 2007 yılına göre % 64,8 oranında gerileyerek 47.787‟ye düĢmüĢtür Bu 

dönemde yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan matrah farkının incelenen matraha oranı 

da oldukça yüksek düzeylerde olup ortalama % 112,8‟dir.  En yüksek kaçakçılık oranı 2008 

kriz yılında tespit edilmiĢtir. Bu da kriz yıllarında kayıt dıĢılığın arttığı görüĢünü 

desteklemektedir. Bu nedenle kayıt dıĢılığı azaltmak için yapılan denetimlere özellikle kriz 

dönemlerinde daha fazla özen gösterilmelidir. 
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SONUÇ 

Kayıt dıĢı ekonomiyi, gerçekleĢtirilen ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınmaması 

Ģeklinde ifade etmek mümkündür. Faaliyetlerin kayıt altına alınmak istememesinin baĢlıca 

sebepleri ise, mükelleflerin gelirlerini yükseltmek istemeleri ve hayat standartlarını artırmak 

istemeleridir. Ancak bu faaliyetler, kısa vadede bireysel çıkar sağlasa da, uzun vadede 

ekonomik ve sosyal alanlarda topluma zarar vermektedir. Bu nedenle kayıt dıĢı ekonomi, tüm 

ülkeler için çözüme kavuĢturulması gereken bir sorundur.  

Kayıt dıĢı ekonominin mali, ekonomik, idari ve hukuki, sosyal, siyasal nedenler baĢta 

olmak üzere birçok nedeni vardır. Ayrıca geliĢen teknoloji ve küreselleĢme eğilimleri de, 

kayıt dıĢı faaliyetlerin ortaya çıkmasında etkilidir. Ancak vergi oranlarının yüksek olması, 

kayıt dıĢı ekonominin baĢlıca sebebi olarak görülmektedir. Çünkü vergi oranlarının yüksek 

olması, gelirlerinin çoğunu devlete, vergi ve diğer kesintiler Ģeklinde vermek istemeyen 

mükelleflerin, kayıt dıĢı faaliyetlere yönelmesine sebep olmaktadır. Bu durum da, vergi 

gelirlerinin azalmasına neden olmaktadır.  

Devletin önemli gelir kaynaklarından olan vergi gelirlerinin azalması, sürekli artan 

kamu harcamalarının finansmanında yetersiz kalmaktadır. Böylece, kamu açıkları artacaktır. 

Artan kamu açıkları ise yeni vergiler konularak, vergi oranları artırılarak veya borçlanma 

yoluyla kapatılmaya çalıĢılmaktadır. Mükelleflerin mali yükleri daha da artacak, kayıt dıĢı 

faaliyetler daha cazip olacaktır. Ancak yapılacak vergi indirimleriyle hem mükelleflerin 

yükleri hafifletilecek, hem de verginin tabana yayılması sağlanarak daha fazla vergi geliri elde 

edilmiĢ olacaktır. Bu sayede, kayıt dıĢı faaliyetlere yönelmeleri için önemli nedenlerden biri 

ortadan kalkmıĢ olacaktır. Ayrıca vergi denetimleri daha etkin hale getirilerek, vergi kaçırma 

veya vergiden kaçınmanın en aza indirilmesi sağlanmalıdır. Verilen cezalar ağırlaĢtırılmalı, 

böylece kayıt dıĢı seçeneği ortadan kaldırılmalıdır. 

Vergi sistemi ve vergi mevzuatının karıĢık olması, sürekli düzenlemeler yapılması 

kayıt dıĢı ekonominin diğer nedenlerindendir. Vergi sistemi ve vergi mevzuatının açık, 

anlaĢılır olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü karmaĢık olan vergi mevzuatı ve sıklıkla yapılan 

değiĢiklikler, karmaĢaya sebep olmaktadır ve bu durumdan faydalanarak kayıt dıĢına çıkmak 

kolaylaĢmaktadır. 
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Kayıt dıĢı ekonomiyi ortaya çıkaran ve geliĢmesine sebep olan faktörler, ülkelerin 

ekonomik ve sosyal yapılarına göre değiĢiklik göstermektedir. Ancak, kayıt dıĢı ekonominin 

sonuçlarının ve iĢleyiĢinin karmaĢık ve çok boyutlu oluĢu, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadeleyi 

zorlaĢtırmaktadır. Bu nedenle kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede, kayıt dıĢı ekonomiye sebep 

olan faktörlerin doğru olarak tespit edilmesi büyük önem taĢımaktadır.  Ayrıca kayıt dıĢılığın 

yaĢandığı sektörlere göre, boyutları da değiĢmektedir. Örneğin, tarım sektörü denetlenmesi 

zor bir sektör olduğu için kayıt dıĢılık daha fazladır. Böylece tarım sektörüne dayalı 

ekonomilerde, kayıt dıĢılık oranı da fazla olacaktır. Bu nedenle denetimin zor olduğu 

sektörlerde, denetimi artırmak için gerekli çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede, öncelikle topluma vatandaĢlık bilinci 

yerleĢtirilmelidir. Alınacak diğer önlemlerin uygulayıcısı toplumdaki bireylerdir, bu nedenle 

politikalar ne kadar mükemmel olursa olsun onları tam anlamıyla uygulayacak bireyler 

olmadıkça baĢarı sağlanamaz. Bunun için, vatandaĢlık bilincinin oturmasına özen 

gösterilmelidir. Ancak yüksek vergi oranlarının ve adaletsiz vergi dağılımının olduğu, yapılan 

aflarla vergisini zamanında ödeyenlerin cezalandırıldığı, denetimlerin etkin olmadığı ortamda 

vatandaĢlık bilincinin yerleĢmeyeceği unutulmamalıdır.  

Kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele çalıĢmaları sonucunda, kayıt dıĢı ekonomiyi tamamen 

ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu konuda uygulanması gereken mali, ekonomik, idari, 

hukuki ve sosyal politikalar vardır. Ancak önemli olan, siyasi iradenin bu konuda istikrarlı 

olmasıdır. Sonuçta kısa vadeli bireysel çıkarlar yerine, orta ve uzun vadeli toplum çıkarları 

tercih edilmeli, böylece tam olarak ortadan kaldırılamasa da kayıt dıĢı ekonomi en aza 

indirilmelidir.  

Türkiye‟de, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele çalıĢmaları devam etmektedir ancak kayıt 

dıĢı ekonomi, bazı zamanlarda azalsa da genel olarak artıĢ eğilimi içindedir. Özellikle kriz 

dönemlerinde, kayıt dıĢı ekonomi artıĢ göstermektedir. Türkiye‟de kayıt dıĢı ekonominin 

hacmini ölçmek için yapılan çalıĢmalar da, bu durumu destekler niteliktedir. Örneğin, 

Türkiye‟de yaĢanan 2000-2001 krizinde, kayıt dıĢı ekonominin kayıtlı ekonomiye oranla 

hacmi % 178‟lere kadar ulaĢmıĢtır. Kriz döneminin etkilerinin geçmeye baĢladığı 2002 

yılında ise, % 145‟e gerilemiĢtir. Sadece Türkiye‟de yaĢanan krizler değil, dünya çapında 

etkisi görülen krizler de kayıt dıĢı ekonomiyi etkilemektedir. Çünkü geliĢen teknolojiler 

sayesinde, ülkeler arasındaki iletiĢim ve ticaret gün geçtikçe artmaktadır. Böylece bir ülkede 
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çıkan krizin, diğer ülkeleri de etkilemesi kaçınılmaz olmaktadır. 2008 yılında ABD‟de ortaya 

çıkan küresel krizin etkilerinin, Türkiye‟de hissedilmesi de bu nedenledir. 2008 krizi, birçok 

alanda olduğu gibi, kayıt dıĢı ekonomiyi de etkilemiĢ ve artmasına neden olmuĢtur. Kriz 

dönemlerinde kayıt dıĢı ekonominin artması, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele politikalarına 

kriz dönemlerinde daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir.   

Türkiye‟de kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele giderek önem kazanmaktadır. Kayıt DıĢı 

Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı‟nda mücadele için belirlenen eylemler beĢ temel 

amaç çerçevesinde belirlenmiĢtir. Bu amaçlar; gönüllü uyumun artırılması, denetim 

kapasitesinin güçlendirilmesi, yaptırımların caydırıcılığının artması, veri tabanı paylaĢımı ve 

toplumsal farkındalığın artırılmasıdır.  

Bu amaçlar göz önüne alınarak, akaryakıt ürünlerinde marker uygulamasına geçilmiĢ 

ve akaryakıt istasyonlarında belge düzenini yerleĢtirmek amacıyla akaryakıt pompaları ödeme 

kaydedici cihazlara bağlanmıĢtır. Ayrıca enerji sektöründe faaliyette bulunmak isteyenlere 

lisans alma zorunluluğu getirilmiĢtir. 2006 yılında yürürlüğe giren Kayıt DıĢı Ġstihdamla 

Mücadele (KADĠM) projesi ile de emek piyasasında denetimin artırılması hedeflenmiĢtir. 

Bununla beraber T.C. kimlik numaralarının tüm mali kuruluĢlarca yapılacak iĢlemlerde 

kullanılmasının zorunlu olması, 8.000 TL‟yi aĢan ödemelerin banka ve PTT üzerinden 

yapılması ve iĢ kanunlarında yapılan değiĢiklikler kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele için 

yapılmıĢ önemli uygulamalardır.   
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