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ÖNSÖZ 
 
 
 

1980 sonrasında dışa açılan Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik 

olumsuzluklar sonucunda belirli aralıklarla ekonomik krizler yaşanmıştır. Ekonomiyi ve 

gelir dağılımını daha da kötüleştiren bu krizlerin bireyler üzerindeki etkisi kayıt dışı 

ekonomiye yönelme şeklinde olmuştur. Bu nedenle tahsil edilemeyen gelir vergilerinin 

yerini ise zamanla dolaylı vergiler almıştır. Bu çalışmada, bahsedilen bu sürecin 

nedenleri anlatılmaya çalışılmıştır. Tezimi sonuçlandırmamda görüşleri ile katkıda 

bulunan değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Gülay Yılmaz Akgül’e ve desteğini esirgemeyen 

aileme çok teşekkür eder, çalışmanın tüm ilgililere yararlı olmasını dilerim.  

 

İstanbul 2007                                                                                         Murat KANLI
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GİRİŞ 
 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle 1970’lerden itibaren ekonomi 

ve istihdamdaki kayıt dışılığın artışı dikkati çeken bir husustur. Fakat Türkiye 

ekonomisi ve diğer ülke deneyimleri incelendiğinde, kayıt dışı ekonominin sebepleri, 

sonuçları ve işleyişi ile oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. 

Kayıt dışı ekonominin genişlemesi bir taraftan kayıtlı ekonomi aleyhine haksız 

rekabete yol açarken, diğer taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açmaktadır. 

Daha önemlisi ise gelir vergileri hâsılatının azalmasına yol açarak, kamu açıklarının 

büyümesine ve sosyal güvenlik sisteminin bozulmasına sebep olmaktadır. Kayıt dışı 

ekonominin hacmindeki genişleme gelirlerin vergi dışı kalmasına ve buna bağlı olarak 

toplam vergi hâsılatı içinde gelir vergileri hâsılatının azalmasına sebep olmakta ancak 

ekonomide devletin bilgisi dışında da olsa bir gelir yaratmaktadır. Yaratılan kayıt dışı 

gelirlerin bir kısmı yurtdışında harcama akımına girse de bir kısmı yurt içinde harcama 

akımına girmektedir ve harcamaların kayıtlı gerçekleşmesi ölçüsünde söz konusu 

gelirler harcamalar üzerinden alınan Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim 

Vergisi (ÖTV) gibi vergilerin kaynağını oluşturmakta, söz konusu vergilerin toplam 

vergi hâsılatı içindeki payının artmasına sebep olmaktadır.  

Türkiye’de son yıllarda bir taraftan dolaylı vergilerin toplam vergi hasılatı 

içindeki payı artarken, diğer taraftan da kayıt dışı ekonominin hacmi artmaktadır. Bu iki 

olgu arasında bir nedensellik bağı var mıdır? Varsa bunun yönünün tespiti bu 

çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Çalışmanın birinci bölümde, kayıt dışı ekonomi ve vergileme başlığı altında;  

kayıt dışı ekonominin tanımı yapıldıktan sonra, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin 

sınıflandırılması yapılmış; kayıt dışı ekonomiye yol açan sebeplere ekonomik, 

sosyolojik ve vergi sisteminden kaynaklanan nedenler ayrımında değinilerek, kayıt dışı 

ekonominin olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsedildikten sonra kayıt dışı ekonominin 

vergi kayıpları ve vergi yapısı üzerindeki etkileri ele alınmıştır. İkinci bölümde; dolaylı 
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ve dolaysız vergiler ayrımına girildikten sonra, dolaylı vergi türleri, dolaylı vergilerin 

uygulanma sebepleri ve adalet bakımından değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 Üçüncü bölümünde ise, kayıt dışı ekonomi ve dolaylı vergilerin AB’ye üye 

ülkelere ve Türkiye’deki oranları verilerek, bu oranlar arasında neden-sonuç ilişkisi 

olup olmadığı araştırılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİLEME 

1. Kayıt dışı Ekonomi Kavramı 

 
1960’lardan itibaren başta batılı gelişmiş ekonomiler olmak üzere, hemen tüm 

dünyada “kayıt dışı ekonomi” kavramı, çok çeşitli adlar altında ve çok değişik yapılar 

içinde gündemin üst sıralarına yerleşmiş bulunmaktadır. Kayıt dışı ekonomi farklı 

ekonomilerde farklı biçimlerde ortaya çıkmakta ve bu niteliklerine göre de farklı adlarla 

anılmaktadır. Ancak, kayıt dışı ekonomi, dokusu itibariyle iç içe geçmiş çeşitli 

kavramlarla adlandırılırlar.1 

1.1. Kayıt dışı Ekonominin Tanımı 

 
Kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluk, toplumun temel sorunlarından biri olarak tüm 

zamanlarda, iktisatçı, hukukçu, sosyolog ve diğer bilim dalı uzmanlarının, devlet ve 

özel sektör kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tüm diğer 

kesimlerinin ilgi odağı olmuş, onlarla ilgili sayısız incelemeler yapılmıştır. Özellikle, 

son 30 yılda bu konuda yapılmış araştırmalarda önemli bir artış gözlemlenmektedir.2 

Kayıt dışı ekonomi, milli geliri hesaplamada kullanılan istatistikî yöntemlere 

göre tahmin edilemeyen; gelir yaratan, beyan edilmeyen, resmi istatistiklere girmeyen, 

girmesi arzulanmayan ya da eksik yansıtılan yasal ve yasadışı faaliyetlerdir.3 Diğer bir 

tanıma göre ise fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen kaydı tutulmayarak, kamu 

idarelerinin denetimi dışında kalan her türlü ekonomik işlem ve faaliyettir. Bu 

bağlamda, ulusal gelir hesaplarına kayıtlı olmayan faaliyetlerin, kayıt dışı ekonomiyi 

teşkil ettiği kabul edilmektedir. Bir başka deyişle, resmî GSMH hesaplarında yer 

almayan ekonomik faaliyetlerin tümü kayıt dışı ekonomi olarak tanımlanmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler vergi kaçakçılığı, faturasız alışveriş, haksız muafiyet ya 

da sübvansiyonlardan faydalanma, sigortasız çalışma, ikinci bir işte çalışma, kaçakçılık, 

                                                 
1 İzzettin ÖNDER, Kayıt dışı Ekonomi ve Vergileme, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:23-24, 
(Ekim 2000-Mart 2001), www.istanbul.edu.tr/siyasal/dergi/sayi23-24/19.htm, (27.08.2007) 
2 Ahmet B. YERELİ, Oğuz KARADENİZ, Kayıt dışı İstihdam, Fersa Matbaacılık, Ankara, 2004, s.18. 
3 Sedat Yetim, Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı ve Kayıtdışı Ekonomi, Türkiye Bankalar Birliği, 1999, 
İstanbul, s.81. 
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uyuşturucu ticareti, falcılık, bireyin vücudunu (fahişelik) ya da organlarını satması gibi 

yasaya aykırı faaliyetler olabileceği gibi; komşuya yardım, çocuk bakıcılığı, ev işlerinin 

yapılması gibi masum faaliyetleri de kapsayabilir.4  

Dünyada kayıt dışı ekonomi için farklı terimler kullanılmaktadır. Enformel 

ekonomi, yeraltı ekonomisi, yasadışı ekonomi, illegal ekonomi, paralel ekonomi, gizli 

ekonomi, düzensiz ekonomi, gayri resmi ekonomi, ikinci ekonomi, görünmeyen 

ekonomi, kayıtlı olmayan ekonomi, gölge ekonomi, kara ekonomi, bu terimlerden 

bazılarıdır.5 En ilginç olanı ise Rusya’da kullanılan “hatalı sollama” terimidir. Ancak bu 

kavramlardan her biri tek başına kayıt dışı ekonomiyi açıklamakta yetersiz 

kalmaktadır.6 Kayıt dışı ekonominin adlandırılmasındaki bu çeşitlilik, kayıt dışı 

ekonomiyi oluşturan faaliyetlerin içeriğindeki çeşitlilikten kaynaklanmaktadır. 

Bir başka deyişle, kayıt dışı ekonomi tanımı içerisinde yer alan faaliyetin 

gizliliği vurgulanmak isteniyorsa, gölge ekonomi, gizli ekonomi, saklı ekonomi, yeraltı 

ekonomisi, kara ekonomi, alacakaranlık ekonomisi; faaliyetin yasa dışılığı vurgulanmak 

isteniyorsa kara ekonomi, gri ekonomi, illegal ekonomi veya yasadışı ekonomi; 

faaliyetin devletin bilgisi dışında tutuluyor olması vurgulanmak isteniyorsa gayrı resmî, 

resmî olmayan, enformel veya kayıt dışı ekonomi ve son olarak faaliyetin önemsiz 

olması sebebiyle resmî GSMH kayıtlarında tutulmayışı vurgulanmak isteniyorsa 

marjinal ekonomi, ikinci ekonomi, ikincil ekonomi gibi ifadelerle karşılaşmak 

mümkündür.7 

Kayıt dışı ekonominin tüm yönlerini ve özelliklerini kapsayan tanımı yapmak 

oldukça güçtür. Bunun en önemli nedeni de kayıt dışı ekonominin ülke ekonomisinin 

diğer bölümleri ile yoğun iç içe geçmişliğidir. Çünkü kayıt dışı ekonomi, ülkenin 

ekonomik performansını gösteren rakamlara dâhil edilememesi nedeni ile istatistikte, 

vergi gelirlerinde kayıplara yol açması nedeni ile maliyeyle, vergi kaçırmanın yasadışı 

olması ve diğer yasadışı faaliyetlerle yakından ilişkili olması nedeni ile hukukla, 

                                                 
4 Ahmet Fazıl ÖZSOYLU, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi, Bağlam Yayıncılık, 1996, İstanbul, s.10. 
5 Hakan ÇETİNTAŞ, Hasan VERGİL, “Türkiye’de Kayıt dışı Ekonomi Tahmini”, Doğuş Üniversitesi 
Dergisi, İstanbul, Nisan 2003, s. 15-30. 
6 Osman ALTUĞ, “Yeraltı Ekonomisi”, Ekonomik Forum, Şubat 1994, s.14. 
7 Turgut GÜMÜŞ, “Dışsallık ve Kayıt dışı Ekonomi Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme”, Gazi Üni. 
İİBF Dergisi, Mart 2000, s.65. 
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maliyetlerle direkt ilişkisi olması nedeniyle de uluslar arası ve ulusal rekabetle iç içe 

ilgilidir.8  

Kayıtdışılıkla ilgili olarak; kalkınmakta olan ülkelerde düşük verimlilik ve 

işsizlik gibi yapısal nedenler ön plana çıkmakla beraber, ileri ülkelerde bu konuda vergi 

ve diğer kamu müdahaleleri göze çarpmaktadır. Bu niteliği ile kalkınmakta olan 

ekonomilerde kayıtdışılık kronik ve yapısal bir karakter izlemektedir.  

Kayıt dışı ekonominin büyümesi politik yaklaşımı ne olursa olsun tüm 

hükümet türlerine karşı bir başkaldırı niteliğindedir. Kayda geçmeyen faaliyetler, 

ekonomik sorunları devlet müdahalesiyle çözümlemek isteyen liberal ve sosyal 

demokrat rejimlerin çabalarını zayıflatmaktadır.9  

İstatistiki olarak kayıt dışında kalmanın en önemli nedenleri arasında istatistikî 

tekniklerin tam olarak uygulanamayışı, bireysel istatistik bilincinin oluşmaması veya 

istatistiksel duyarsızlık sonucu oluşan cevapsızlık durumu sayılabilmektedir. İstatistikî 

anlamdaki kayıt dışılık, kaynağından eksik ve hatalı olarak gelen verilere göre 

hazırlanan göstergeleri temel alarak oluşturulacak politikaların ve alınacak tedbirlerin 

uygulamada başarısız olması ve istenmeyen sonuçlara yol açması şeklinde dolaylı 

etkilere neden olmaktadır. Diğer bir deyimle, kayıt dışılık ülkenin refah düzeyi, 

istihdam, fiyatlar genel seviyesi ve gelir dağılımı konularındaki ekonomik gerçeklerin 

doğru saptanamamasına, dolayısıyla da kaynak dağılımında etkinlik, yeterli ve 

sürdürülebilir kalkınma, fiyat istikrarı, gelir dağılımında adalet, dış dengenin sağlanması 

gibi bir ekonomide gerçekleştirilmeye çalışılan amaçlara ulaşılmasına engel 

olabilmektedir.10  

 

                                                 
8 Murat ÇOKGEZEN, “Türkiye’de Kayıt dışı Ekonomi ve Boyutları”, İktisat ve İş Dünyası Dergisi, 
Ekim 1993, sayı:12, s.22. 
9 Osman ALTUĞ, Kayıtdışı Ekonomi, Türkmen Kitabevi, 1999, İstanbul, s.14. 
10 Yılmaz ILGIN, Kayıt dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutları, DPT Uzmanlık Tezi, 1999, Ankara, 
s.5. 
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1.2. Kayıt dışı Ekonominin Sınıflandırılması 

   1.2.1. Beyandışı Ekonomi 

 
Beyandışı ekonomi, vergi yasalarınca konulmuş kurallara göre vergi idaresine 

beyan edilmesi gerektiği halde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen faaliyetlerle 

bunlar sonucu elde edilen gelirler olarak tanımlanmıştır.11 

Belirli faaliyetler hem ekonomik anlamda üretken hem de tamamen yasal 

olabilir, ancak çeşitli nedenlerle kamu otoritelerinden saklanır. Beyandışı ekonomi; 

• Gelir vergisi, katma değer vergisi veya diğer vergilerden, 

• Sosyal güvenlik katkılarını ödemekten, 

• Kanunla belirlenmiş yasal düzenlemelerden (asgari ücret, güvenlik 

standartları vb), 

• İstatistikî amaçlı anketlerin ve idari formların doldurulması gibi idari 

işlemlerden kaçınmak, 

gibi nedenlerle kamu otoritelerinden saklanan bütün yasal üretimlere karşılık 

gelmektedir. 

Bu tür faaliyetlerden elde edilen gelirlerin kaynağı tamamen yasal faaliyetler 

olmakla birlikte, bu gelirlerin bir kısmı cari vergi düzenlemelerinin dışında kalmaları 

nedeniyle bir kısmı da mükelleflerce daha az vergi ödemek veya hiç vergi ödememek 

için kayda alınmayan ekonomik faaliyetlerden oluşmaktadır.  

      1.2.1.1. Gelirin Yasal Nedenlerle Beyan dışında Bırakılması 

 
Burada vergi sisteminde yer alan istisna ve muafiyetlikler ile götürü gider 

müessesi gereği beyan dışı ve vergi dışı kalan gelirler kastedilmektedir. Bu faaliyetler 

sonucu elde edilen gelir vergi yasalarının esas hükümlerine göre vergilendirilebilir 

olmakla beraber, yine yasal düzenlemelerle gelire muafiyet tanınması ya da bir kısmının 

                                                 
11 Gülay Akgül YILMAZ, Yer altı Ekonomisi ve Vergi Kaybı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, İstanbul, s.6-14 / 122-133/227-262. 
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vergiden istisna tutulması nedeniyle, kısmen ya da tamamen beyan dışı bırakılmıştır. 

Devletin borçlanabilirliğini sağlamak ve sermaye piyasasını teşvik etmek amacıyla 

menkul sermaye iratlarının bir kısmının veya tamamının vergi dışı bırakılması da 

aslında gerçekleşmiş olan bu gelirlerin beyan dışında kalmasına yol açmaktadır. Götürü 

kabul edilen gelirler de ise aslında Hazine’ye sabit bir gelir akışı sağlamak amacıyla 

gelirin tutarına bakılmaksızın mükelleflerden sabit bir vergi talep edilmekte ve gelirin 

bu vergi tahsil edildikten sonraki kısmının beyan dışı bırakılması söz konusu 

olmaktadır.12 

      1.2.1.2. Gelirin Yasalara Aykırı Olarak Kayıt Dışında Bırakılması 

 
Esasen vergiye tabi olmakla birlikte, mükelleflerin daha az vergi ödemek ya da 

hiç vergi ödememek istemeleri nedeniyle kısmen ya da tamamen kayıt dışı bırakılan 

gelirlerden oluşmaktadır. Burada, tamamen kayıt dışında bırakılan gelir, yukarıda 

tanımlanan hiç kayda girmeyen ekonomi unsurlarından farklıdır. Zira burada kayıtlı bir 

mükellefin kayıtsız işlemleri söz konusudur. Gelirin kayıtlı mükelleflerce kayıt dışı 

bırakılması aslında hemen her sektörde görülen bir durumdur. Ancak, kayıt dışılık oranı 

sektörün yapısına göre değişmektedir. Sektör faaliyetlerinin maliyet ve hâsılatlarının 

ölçümü ve denetimi zorlaştıkça sektörde kayıt dışılık da artmaktadır. Alışverişte belge 

almayan veya fiş pazarlığı yapan tüketici, kira gelirini beyan etmeyen veya düşük beyan 

eden ev sahibi, sattığı malın bir kısmına fatura kesmeyen tüccar veya sanayici, bordroda 

gösterilen ücretin üzerinde ücret alan işçi, sattığı zirai ürününden stopaj yapılmasını 

istemeyen köylü, vb., kayıt dışı ekonomiden menfaat sağlamakta ve kayıt dışı 

ekonomiden sorumlu bulunmaktadır.13 

  1.2.2. Enformel Ekonomi 

 
Enformel ekonomik faaliyetler, üretim, mübadele ve tüketimin kayıtlı olmadığı 

hatta bazen yasadışı faaliyetlerin yer aldığı ekonomi kesimidir. Enformel ekonomi, 

yasalarda konulmuş resmi kurallarca ya tanımlanmamış veya belirlenmiş olan kuralların 

                                                 
12 Yavuz AKBULAK, A.Koray TAHTAKILIÇ, “Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine Düşünceler”, Banka-Mali 
ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Mart 2003, sayı: 468, s.19. 
13 Kayıt dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT, Ankara, 2001, 
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/kayitdis/oik614.pdf , s.33  (17. 09.2007). 
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dışında kalan ekonomik faaliyetlerden oluşmaktadır.14 Diğer bir tanıma göre ise 

enformel ekonomi kavramı; vasıfsız işgücünü, istikrarsız ve az gelir sağlayan işleri, 

sosyal koruma ile birlikte diğer koruyucu düzenlemelerden yararlanamayan işsizleri, iş 

arayanları, bağımlı ve/veya bağımsız çalışanları kapsayan ve çok küçük üretim 

birimlerinin yaygın olarak bulunduğu, kötü çalışma koşullarının baskın olduğu, yasal 

düzenlemelerin uygulanmadığı, resmî denetimin bulunmadığı işgücü piyasası bölümünü 

ifade etmede kullanılmaktadır.15 

Enformel girişimciler resmi olarak kayıtlı değillerdir, faaliyette bulunmak için 

lisans veya izine gereksinim duymazlar, vergi ödemezler, çalıştırdıkları kişilerle ilgili 

çalışma koşullarına ilişkin kurallara uymazlar, üretici ve ticaret erbabı üzerine yasal 

bağlayıcılığı olan diğer kurumsal düzenlemeler dışında kalırlar. Enformel ekonominin 

bir kısmı pazar içinde cereyan eder ve para bir araç olarak kullanılarak yapılır. Burs alan 

öğrencilerin aynı zamanda çalışmaları, emeklilerin çalışmaları, ikinci iş olarak yapılan 

faaliyetler, küçük çocukları çalıştırarak gerçekleştirilen faaliyetleri bu grupta saymak 

mümkündür. Diğer kısmı ise pazar içinde cereyan etmez, para araç olarak kullanılmaz. 

Pazar dışı olarak nitelendirilen, mal ve hizmet üreten ekonomik faaliyetlerdir. Bu gruba 

giren faaliyetler; ‘hane halkı ekonomisi’, ‘sosyal ekonomi’ ve ‘yerel ekonomi’ olarak 

bilinirler. Bunların her birinde yer alan faaliyetlerin bazısı yasal iken bazısı yasadışı 

özellik taşır.16 

Enformel sektörün temel amacı, ilgili (çalışan) kişiye istihdam ve gelir 

yaratmaktır. Enformel sektörü tanımlamak için 1993 Ulusal Hesaplar Sistemi; 

-  küçük ölçekli, 

-  işgücü ve sermaye arasında ayırımın olmadığı veya çok az olduğu, 

- işgücü ilişkilerinin resmi kontratların aksine, çoğunlukla akrabalık veya 

kişisel ve sosyal ilişkilere dayandığı, üretken birimleri referans almaktadır. 

                                                 
14 Gülay Akgül YILMAZ, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları”, s. 32, 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TRaporlar/kayitdisi/bolum1.pdf ,(10.03.2007).  
15 Recep KAPAR, “Gelişmiş Ülkelerde Enformel İstihdamın Boyutları”, 
http://www.tes-is.org.tr/tr/pdf/haziran2006/11.pdf#search=%22%22enformel%20ekonomi%22%22, s. 47 
16 Gülay Akgül YILMAZ, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TRaporlar/kayitdisi/bolum1.pdf , s. 32, (15.03.2007). 
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Ulusal hesaplar kapsamı dikkate alındığında enformel sektör birimleri sadece 

hane halkı sektörü içinde yer alır. Bunlar hane halkları tarafından sahip olunan 

şirketleşmemiş girişimler şeklindedir. Bu girişimler kendilerine sahip olan hane 

halklarından bağımsız ayrı bir yasal varlık oluşturmayan, mal ve hizmet üretimiyle 

meşgul olan birimlerdir. Böyle birimlerde, söz konusu faaliyetler nedeniyle üstlenilen 

bütün mali ve mali olmayan yükümlülüklerden birimin sahibi sorumludur. Bu birimler, 

girişimlerin üretim faaliyetlerini sahiplerinin diğer faaliyetlerinden açıkça ayırmayı 

sağlayan ve girişim ile sahibi arasındaki her türlü sermaye ve gelir akımlarını 

tanımlamaya izin veren komple hesap setlerine sahip değildir.17 

  1.2.3. Yasadışı Ekonomi 

 
Yasadışı ekonomik faaliyetler esas olarak yasalarla yasaklanmış olan 

faaliyetler kastedilmektedir. Burada önemli olan, faaliyetin yasaların öngörüldüğü bir 

şekilde yapılmaması değil, faaliyetin kendisinin yasaklanmış olmasıdır. Hangi açıdan 

bakılırsa bakılsın kayıt dışı ekonomiyi yasalar açıkça özendirmez. Bu açıdan 

bakıldığında kayıt dışılık yasa dışı olmayı gerektirir.18 Daha çok kamu düzenini 

ilgilendiren ve devletin güvenlik güçlerinin uğraşı alanı içinde olan bu faaliyetleri, silah, 

uyuşturucu, kıymetli maden ve tarihi eser kaçakçılığı, kalpazanlık, sahte pasaport ve 

vize ticareti, gayri yasal iş takibi, çek-senet tahsilâtı, tefecilik, rüşvet ve kadın ticareti 

gibi faaliyetler olarak saymak mümkündür.19 

Hiçbir ülkede belirtilen bu tür faaliyetlerin boyutları hakkında gerçekçi bir 

tahmin yapmak mümkün değildir. Çünkü yasak faaliyetlerin iz bırakmaması esastır ve 

tüm toplumlarda amaç bu tür faaliyetlerin varlığını sona erdirmektir. Bu 

yapılamadığında ise bu faaliyetlerden elde edilen gelirin kayda geçirilmesini ve 

vergilendirilmesini beklemek anlamsızdır. 

Yasalarda yasaklanmış bulunan rüşvet, hırsızlık gibi faaliyetlerde faaliyetin 

konusu yasak olduğu halde yaratılan bir katma değer söz konusu değildir. Yalnızca 

                                                 
17 Kayıt dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s.21  (22. 04.2007). 
18 Kemal KILIÇDAROĞLU, Kayıt dışı Ekonomi ve Bürokrasinin Yeniden Yapılanma Gereği, 
TÜRMOB Yayınları, 1997, Ankara, s.48. 
19 Şinasi AYDEMİR, Türkiye’de Kayıt dışı Ekonomi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 1995, 
İstanbul, s.33.  
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yaratılmış olan değerler el değiştirmektedir. Çalınan veya rüşvet olarak verilen değerler 

eğer GSMH hesaplarına üretim veya harcama esnasında girmişse bu değerlerin kayıt 

dışı olduğundan söz edilemeyecektir.20 Ancak yasalarla yasaklanmış faaliyetlerden bir 

katma değer yaratılıyorsa, bu katma değerin GSMH hesaplarına girmesi söz konusu 

olmadığından gerçek anlamda bir kayıtdışılıktan söz etmek mümkün olacaktır. 

Uyuşturucu üretimi ve ticareti, silah üretimi ve ticareti gibi yasadışı faaliyetlerde 

ekonomik anlamda yaratılan bir katma değer söz konusu olduğu halde bunların kayıtlara 

yansıması mümkün değildir.21  Bu yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelire kara para, 

bu paraya yasal bir kazanç görünümü kazandırılmasına kara paranın aklanması denir. 

Esas itibariyle, kanunların suç saydığı fiillerin-öncül suçlar vasıtasıyla- işlenmesinden 

elde edilen para veya para yerine geçen evrak ve senetleri mal veya gelirleri ve bir para 

biriminden diğerine çevrilmesi de dâhil olmak üzere elde edilen her türlü ekonomik 

menfaat ve değeri kara para olarak tanımlamak mümkündür ve kayıt dışı ekonominin 

var olduğu ülkelerde yaygın olduğu bir gerçektir.22  

Öte yandan yasadışı ekonomi mensupları, kayıt dışı ekonominin sayılan diğer 

sektörlerinde faaliyet gösteren kişilerden farklı olarak, daha az vergi ödemek ya da 

ödememek amacı gütmemektedirler. Onlar ellerindeki parayı kayıtlı ve yasal sisteme 

sokabilmek için bu paranın vergisini ödemeye zaten hazırdırlar. Bununla birlikte, 

devletin yer altı ekonomisi ile mücadele ederken temel amacı ( diğer kayıt dışı sektör 

faaliyetlerinden farklı olarak ) bu faaliyetleri kayıt altına almak değil, ortadan kaldırmak 

veya asgari düzeye indirmektedir.23 

2. Kayıt dışı Ekonominin Sebepleri 

  2.1. Ekonomik Nedenler 

 
Bir ülkenin sahip olduğu ekonomik sistem, ekonominin yapısal özellikleri 

kayıt dışılığa uygun bir zemin oluşturabilir. Bir ekonominin gelişmişlik düzeyi, gerekli 

                                                 
20 Gülay Akgül YILMAZ, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s.34, 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TRaporlar/kayitdisi/bolum1.pdf, (11.02.2007). 
21 Ülker TOPTAŞ, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Nedenleri, Tes-Ar Yayınları, 1998, Ankara, s.5. 
22 Mustafa ÇOLAK, “Kayıtdışı Ekonominin Vergisel Görüntüsünün İrdelenmesi”, Yaklaşım Dergisi, 
Sayı: 103, Temmuz 2001, s.196. 
23 Naci AĞBAL, “Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Karapara İlişkisi-I”, Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2000, Sayı 
89, s.41. 
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yatırımların yapılarak yeterli kalkınma hızının gerçekleştirilememesi ve kayıtlı istihdam 

imkanlarının yaratılamaması, kamu kesiminin ekonomik faaliyetler içerisindeki ağırlığı, 

düzenlemelerin ve sınırlamaların yoğunluğu kayıt dışılığın gelişmesinde rol oynayan 

faktörlerdir. 

Ekonomide sektörlerin ağırlığı da kayıt dışılığın boyutlarını etkilemektedir. 

Tarım ve hizmetler sektörü, izleme ve denetlemenin zor olması sebebiyle kayıt dışının 

yoğunlaştığı sektörlerdir. Hizmetler sektörünün özelliği daha çok küçük işletmeler 

tarafından yürütülen ekonomik faaliyetlerin bu sektörde yoğunlaşmasıdır. İşletmeler 

küçüldükçe kayıt dışı işçi çalıştırma artmaktadır. Gelir dağılımında adaletsizlik, yüksek 

enflasyon ve küreselleşme de kayıt dışılığa uygun zemin oluşturmaktadırlar. 

   2.1.1. Milli Gelirin Adaletsiz Dağılımı 

 
Gelir dağılımı açısından bakıldığında; gelir dağılımındaki adaletsizlik, düşük 

gelir grubunun genişliği ve orta gelir grubu üyelerinin Nisbi olarak azlığı kayıt dışılık 

sebepleri arasındadır. Gelirin düşüklüğü ve fakirlik, bireyleri kayıt dışı faaliyetlerde 

bulunmaya zorlayan bir faktördür. Yoksulluk sonucunda bir ekonomide “vergileme 

kapasitesi” ve “vergileme potansiyeli” yetersiz kalır. Buna karşın, toplam piyasa 

üretiminin ve dolayısıyla kişi başına milli gelirin yüksek olduğu ülkelerde gelir, servet 

ve harcama üzerinden daha fazla vergi almak imkânı olur. Yoksulluğun hâkim olduğu 

bir ekonomide vergileme yoluyla ekonomik kalkınmanın sağlanması son derece güçtür. 

Zira 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. Kayıt dışılığın yaygınlığı toplumsal yozlaşmanın 

işaretidir. Toplumsal refahın artması, adil gelir dağılımı yapılabilmesi, dengeli 

ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için kayıt dışı ekonominin ivedilikle önlenmesi 

gerekir.24 

 

                                                 
24 Berna KIRKULAK, “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, 
Gelir Kontrolörleri Derneği Yayını, Sayı 132, s. 164  
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   2.1.2. Üretim Maliyetlerini Azaltma Amacı  

 
Çalışma hayatının koşulları kayıt dışılıkta önemli bir faktördür. Sosyal 

güvenlik sisteminin etkin çalışmayışı bireylerin sisteme kayıtlı olmakla elde edecekleri 

faydaları ile kayıt dışı kalma durumunda elde edecekleri faydaları karşılaştırarak 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 dışı sektörde faaliyette bulunmanın kayıtlı sektörde 

faaliyette bulunmaya göre alternatif maliyeti düşük ise bireyler kayıt dışında kalmayı 

tercih ederler. Kayıt dışı faaliyetlerin kayıtlı faaliyetler karşısında sağladığı avantajlar 

kayıtlı ekonomiden kayıtsız ekonomiye doğru gidişin ortamını hazırlamaktadır.25 

Kayıtlı ekonomide faaliyette bulunmanın maliyeti kayıt dışı ekonomide faaliyette 

bulunmanın maliyetine göre daha yüksek olduğu için bireyler kayıt dışı ekonomide 

faaliyette bulunmayı tercih ederler. Ülkemizdeki kalifiye olmayan işgücünün, vergiler 

ve fonlarla işverene maliyetinin yüksek olması kayıt dışı ekonomiyi artıran en önemli 

etkenlerden biridir.26 

   2.1.3. Yüksek Enflasyon 

 
Ekonomilerde, devlet en büyük kaynak toplayıcısı ve dağıtıcısı olduğundan, 

hem kaynak toplarken hem de dağıtırken enflasyon olgusunu dikkate almak zorundadır. 

Aksi halde, gerek kaynakların toplanması, gerekse dağıtılması aşamalarında ekonomik 

aksaklıklara neden olabilir. Devlet, kaynak toplarken varolan enflasyon etkisini dikkate 

alarak bu etkiyi giderici düzenlemeler yapmalı, kaynak dağıtırken de enflasyon 

yaratmamaya veya enflasyonu artırmamaya özen göstermelidir.27 

 Enflasyonun yüksek düzeylerde seyrettiği ülkelerde de kayıt dışılığın artması 

beklenebilir. Böyle durumlarda, sabit gelirli geniş kitleler enflasyon dolayısıyla aşınan 

gelirlerini telafi etmek, üreticilerde maliyetlerini azaltabilmek gayesiyle kayıt dışı 

ekonomiye yöneleceklerdir. Ayrıca, eğer vergi sistemi enflasyonun etkisini dikkate 

                                                 
25 Şinasi AYDEMİR, “Kayıt dışı Ekonomi Üzerine (II)”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:162,Şubat, 1995, 
s.41. 
26 Ahmet Fazıl ÖZSOYLU, “Kim Kazanıyor Kim Kaybediyor?”, Ekonomik Forum, TOBB,  1994, s.15. 
27 Hızır TARAKÇI, “Vergi Sistemimiz Enflasyonist Bir Ortamda Firmaların Özsermayelerini 
Artırmalarını Teşvik Etmelimidir?”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 147, 1993, s.59. 
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alan, örneğin enflasyon muhasebesi gibi düzenlemeler içermiyorsa, bu durumda da 

bireyler, aşırı yüklerden korunmak gayesiyle kayıt dışı faaliyetlerde bulunabileceklerdir. 

 Enflasyon kayıt dışı ekonominin önemli nedenlerinden biridir. Enflasyondan 

yüksek oranda etkilenmeyenler, vergi istisna ve muafiyetlerinden yararlanan, yeniden 

değerleme yapabilen mükelleflerdir. Enflasyon, vergi bilincini ortadan kaldırmış, kamu 

harcamalarının denetimine tabi olmadan yapılabilmesi de, bu süreci hızlandırmıştır. Son 

yirmi yılını iki haneli enflasyonla geçiren Türkiye’de, mükelleflerin sermayelerini 

yitirmeleri onları kayıt dışına itmiştir. Özellikle yeniden değerleme, vergi istisna ve 

muafiyetlerinden yararlanamayan mükellefler, faaliyetlerini vergi idaresinin bilgi alanı 

dışında sürdürme yolunu seçmişlerdir.28 

   2.1.4. Tarım Sektörünün Ekonomideki Önemi 

 
Türk Gelir Vergisi Kanununda zirai faaliyetten doğan kazancın zirai kazanç 

olduğu hükme bağlanmıştır. Zirai faaliyet, arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, 

dikim, bakım, üreme, geliştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan 

istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların ürünlerinin istihsalini, 

avlanmasını, avcıları ve geliştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını 

veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanmasını ifade etmektedir. 

Türkiye’de tarım sektörü yapısal özelliklerinden dolayı izleme ve denetlemenin 

zor olduğu bir sektördür ve bu nedenle kayıt dışılığa elverişli niteliktedir. Az gelişmiş 

veya gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörünün payındaki büyüklükten dolayı kayıt 

dışılık oranı fazla olmaktadır.29 Ülkemizde tarım sektörü çok büyük bir nüfusu 

barındırdığı gibi, milli gelirden de en az pay alan kesimdir. Bu nedenle, tarım sektörü 

hep verginin dışında tutulmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin halen tarım ülkesi olmaktan 

kurtulamaması, bu sektörün kayıt dışılıkta önemli bir yere sahip olmasına neden 

olmaktadır.30   

                                                 
28 Selami ŞENGÜL, Bir Hurafe Kayıtdışı Ekonomi, İmaj Yayınevi, 1997, Ankara, s.26-27. 
29 Yılmaz ILGIN, Kayıt dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutları, DPT, Yayın No:2492, Nisan 1999, s. 
25. 
30 Adem KALÇA, Kayıtdışı Ekonominin Bazı Makro Ekonomik Değişkenler ve Crowding Out 
Üzerindeki Etkileri, Basılmamış Doktora Tezi, KTÜ-SBE, 1996, Trabzon, s.80. 
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                                                 Tablo 1 
        Ana Faaliyet Kollarının GSMH İçindeki Oranları (1968-2006) 
  

Yıl 
GSMH 
 (%) 

Tarım 
Sektörü Payı 

(%) 

Sanayi 
Sektörü Payı 

(%) 

Hizmet 
Sektörü Payı 

(%) 
1968 100,0 33,0 17,1 49,8 
1969 100,0 31,2 18,4 50,4 
1970 100,0 30,7 17,5 51,7 
1971 100,0 30,2 17,8 52,0 
1972 100,0 27,9 18,1 54,0 
1973 100,0 24,5 19,3 56,2 
1974 100,0 25,2 20,0 54,8 
1975 100,0 24,5 20,6 55,0 
1976 100,0 24,0 20,5 55,5 
1977 100,0 22,8 21,3 56,0 
1978 100,0 23,1 21,7 55,2 
1979 100,0 23,2 20,7 56,1 
1980 100,0 24,2 20,5 55,4 
1981 100,0 22,6 21,5 55,9 
1982 100,0 22,7 21,9 55,4 
1983 100,0 21,6 22,4 56,0 
1984 100,0 20,3 23,1 56,6 
1985 100,0 19,4 23,6 57,0 
1986 100,0 18,8 25,0 56,2 
1987 100,0 17,2 24,9 57,9 
1988 100,0 18,3 25,1 56,7 
1989 100,0 16,6 25,9 57,5 
1990 100,0 16,3 25,9 57,9 
1991 100,0 16,1 26,5 57,4 
1992 100,0 15,8 26,5 57,8 
1993 100,0 14,5 26,5 59,0 
1994 100,0 15,3 26,6 58,1 
1995 100,0 14,4 27,7 57,9 
1996 100,0 14,0 27,7 58,3 
1997 100,0 12,7 28,1 59,2 
1998 100,0 13,4 27,6 59,0 
1999 100,0 13,4 27,9 58,7 
2000 100,0 13,1 27,8 59,0 
2001 100,0 13,6 28,5 57,8 
2002 100,0 13,6 28,8 57,6 
2003 100,0 12,5 29,3 58,2 
2004 100,0 11,6 29,2 59,2 

            Kaynak: TÜİK, İstatiksel Tablolar,   
          http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=522 (02.06.2007) 
 

Yukarıdaki tabloda yer alan veriler Türkiye’de tarım sektörünün kayıtlı veya 

resmi GSMH içindeki payının yıllar itibariyle düştüğünü göstermektedir. Bu, tarım 
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kesiminde çalışanların Milli gelirden aldıkları payın azaldığının işaretidir. 1968 yılında 

tarım sektörünün GSMH içindeki payı % 33 iken 2004 yılında bu oran % 11,1 düzeyine 

gerilemiştir. Bu düşüşün görünürdeki sebepleri arasında tarım toplumundan sanayi 

toplumuna geçiş çalışmaları, kırsal kesimden şehir merkezlerine göç ve üretimlerin 

kayıt dışına kayması sayılabilir.  

Tarım sektöründe faaliyet alanı, çok geniş ve tespiti ise çok zordur. Bununla 

birlikte hükümetler seçim ve sosyal sebeplerden dolayı tarım sektörünün üzerine fazlaca 

gidememektedir. Bundan dolayı kayıt dışı ekonomide, kayıt dışı ticari ve sınai 

faaliyetler daha fazla yer tutmaktadır. Tarımda aile işletmesi yapısından, küçük ve orta 

boy işletme aşamasına geçilememesi, bu kesimin rekabetten uzak faaliyetini sürdürür 

olmasına, tarımın vergi dışı kalmasına, bu kesimle bağlantısı olan sanayi ve hizmet 

sektörünün de kendiliğinden vergi dışı kalmasına veya ödemesi gerekenin altında vergi 

öder halde gelmesine yol açmıştır. Başka bir ifadeyle tarımın bugünkü hali sanayi 

kesiminin gelişmesindeki önemli engellerden biri olduğu gibi yaşanan sosyal sorunların 

da temel nedenidir. Bu noktaya ise sürekli muafiyet ve istisna politikaları ile gelindiği, 

bunları da sivil iktidarların uyguladığı göz önünde tutulmak zorundadır.31 

Tablo 2 
Türkiye’de Kayıt dışı İstihdam (2006 Kasım –Bin Kişi)               

 
Toplam 
İstihdam 

Kayıt dışı 
İstihdam 

Kayıt dışı 
İstihdam/ Toplam 
İstihdam (%) 

Toplam 22.641 10.876 48,0 
Tarım   5.928 5.207 87,8 
    Ücretli    114 52 45,6 
    Yevmiyeli    526 521 99,0 
    İşveren    98 64 65,3 
    Kendi Hesabına Çalışan         2.609 2.029 77,8 
    Ücretsiz Aile İşçisi    2.581 2.541 98,5 
Tarım dışı 16.713 5.670 33,9 
Kaynak: http://www.csgb.gov.tr/sgb_web/sunum/ba.pdf  

 

                                                 
31
ŞENGÜL, a.g.e. , s. 210 
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2006 Kasım itibarıyla, kayıt dışı istihdamın kayıtlı istihdama oranı % 48 iken 

kayıt dışı istihdamın %87,8’i tarım sektöründe yer almaktadır. Bunun %99’u yevmiyeli, 

%98,5’i ücretsiz aile işçisi, %78’i kendi hesabına çalışan, %65’i ise işveren şeklindedir.  

Türkiye İstatistik Kurumunun üçer aylık dönemler itibarıyla her ay kamuoyuna 

duyurduğu Hanehalkı İşgücü Anketinin (Kasım-Aralık 2006 - Ocak 2007) dönemini 

kapsayan ''Aralık 2006'' sonuçlarına göre ise,  istihdam edilenlerin sayısı, 22 milyon 641 

bin kişiye ulaşmıştır. Söz konusu dönemde, istihdam edilenlerin yüzde 26,1'i tarım 

sektöründe bulunmaktadır. Bu dönemde, tarım sektöründeki kayıtdışılık yüzde 87,1'den 

yüzde 87,9'a yükselirken, tarım dışı sektörde kayıt dışılık oranı da yüzde 34,5'den yüzde 

32,7'ye gerilemiştir.32 

Tarım sektöründe vergilendirme daha çok götürü usule göre yapıldığından 

belge düzenini bozmaktadır. Bundan dolayıdır ki, sanayi için hammadde ihtiyacını 

karşılayan tarım sektörü, sanayi sektörüne fatura vermediğinden, kayıt dışılığa hizmet 

etmektedir. Vergi sistemine ilişkin yapılacak bir düzenleme, öncelikle tarım kesiminde 

yapısal dönüşüme imkân vermeli, işletmelerin sırf istisna ve muafiyetlerden 

yararlanmak, götürülük hadleri içinde kalmak, bilânço esasında defter tutmamak 

amacıyla, gelişmemesine, bölünmesine fırsat tanımamak zorundadır.33 

   2.1.5. Küreselleşme ve Esnek Üretim Yöntemleri 

 
Dünyada esen küreselleşme rüzgârları, beraberinde üretim yapan ekonomik 

birimlerin maliyetlerini düşürmek amacıyla küçülmeleri ve post-fordist düzende 

örgütlenmelerini getirmiştir. Sonuçta standart dışı çalışma şekli ortaya çıkmıştır. Eve iş 

verme, taşeronlaştırma gibi uygulamalar ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. 

Bununla birlikte işçi ve işveren üzerindeki istihdamla ilgili mali yükümlülüklerin 

yüksekliği, ücretten yapılan kesintileri adeta istihdam vergisine dönüştürmüştür. 

İşçilerin milli gelirden pay almaları, iş ve sosyal güvenlik yasalarını hissetmeleri örgütlü 

olmaları halinde mümkündür; oysa ülkemizde sendikalı işçi sayısı giderek azalmaktadır. 

Kişiler iş güvencesi ve sendikal teminata sahip değiller. Sık çıkarılan borçlanma 

                                                 
32 TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, http://www.kayso.org.tr/b2b/haber/haberoku.php?haber_no=378 , 
(31.04.2007) 
33 ŞENGÜL, a.g.e., s.212. 
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kanunları da sigortasız çalışan kişiler de “nasıl olsa bir gün bir borçlanma kanunu çıkar 

ve borçlanarak emekli olabilirim” düşüncesini yaratmakta ve kayıt dışı çalışmayı teşvik 

etmektedir.34 

Küreselleşmenin getirdiği en önemli değişimlerden biri finans piyasalarının 

gelişmesi ve dijital ekonomilere geçiştir. Küreselleşme ekonomik birliktelikten başka 

bir sistem olarak düşünülmeli, fakat ihtiyatla bakılması gereken bir sistem olduğu da 

unutulmamalıdır.35 

Küreselleşmenin, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bir kurtarıcı 

olduğunun yanı sıra, daha yıkıcı olduğunu söyleyenler de mevcuttur.36 Her iki söylemin 

de doğru olduğu kabul edilemez. Çünkü küreselleşmeden büyük yarar sağlayan ülkeler 

olduğu gibi, büyük zarar gören ülkeler de vardır.37 

Küreselleşme ekonomik mucize yaratan, en güçlü sosyal devlet özelliğine 

sahip olan devletleri de olumsuz etkileyebilmektedir. Eğer gerekli önlemler alınmazsa 

işsizlik oranı rekor kırmakta, devlet borçları artmakta, sosyal hizmetler ile ilgili 

maliyetler ekonominin tahammül edemeyeceği seviyeye çıkabilmektedir.38  

   2.1.6. Ekonomik Politikalar 

 
Uygulanan ekonomik politikalar, yaşanan ekonomik istikrarsızlıklar ve krizler 

de kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin nedenleri arasında sayılmaktadır.  

 

                                                 
34 Oğuz KARADENİZ, “Türkiye’de Kayıt dışı İşçilik ve Nedenleri”, Ekonomide Durum, Türk İş 
Araştırma Merkezi, Güz 1999, s.252. 
35 Serdar ALTINOK, “Bölgesel Entegrasyon ve Globalleşme”, Maliye Uygulamaları, Maliye Mesleki 
Eğitim Yayınları, Nisan 1999, Sayı 2, s.10. 
36 Yahya ARIKAN, “Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Aynı Zamanda Siyasi Bağımsızlık, Demokrasi ve 
Sosyal Barışımızın Devamı Açısından da İvedilikle Yerine Getirilmesi Gereken Bir Görevdir”, Mali 
Çözüm, İSMMO Yayını, Sayı:74, Ocak-Şubat-Mart 2006, s.13. 
37 Metin MERİÇ, Hakan AY, Küreselleşme Olgusunun Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkisi, 
Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, 2004, 
Belek/Antalya, s.325. 
38 Aybüke İNCİ, Rövşen ŞAHBAZOV, “Globalleşme Sürecinde Teşviklerin Yeri ve Önemi, Avrupa 
Birliği ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Vergi Dünyası, Maliye Hesap Uzmanları Derneği 
Yayını, Temmuz 2000, Sayı 227, s.144. 
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  2.1.7. Devlet Düzeni ve Siyasal Yapı 

 
Bilindiği gibi, devlet kamu gücünü kullanan siyasi bir örgüttür.39 Devlet 

kamusal gücünü çeşitli nedenlerle koymuş olduğu kuralların uygulanmasında 

kullanamaz ise, kayıt dışı ekonominin doğmasına ve gelişmesine olanak sağlamış olur. 

Kayıt dışı ekonomi en çok devletin hoşgörüsünden yararlanmak ister ve yararlanır. Bu 

nedenle devlet kamusal gücünü, koyduğu kuralların uygulanması için kullanmalıdır. 

Devlet, kamusal gücünü devlet örgütleriyle gösterecektir. Kayıt dışı ekonomi çok 

yönlüdür ve devletin bir çok örgütünü ilgilendiren alanlardan oluşur. Bu nedenle devlet 

örgütleri arasında güç kullanma bakımından çok sıkı iletişim ve eşgüdüm sağlandığı 

söylenemez. Eğer bu eşgüdüm ve iletişim sağlanabilseydi bu boyutta “kayıt dışı 

ekonomi” varlığından söz edilemezdi.40 

Gelişmiş ülkelerin demokrasilerinde, devletin vatandaşı denetlemesinin 

yanında, vatandaş da devleti denetleme hakkı ve yetkisine sahiptir. Türkiye’deki 

demokrasi anlayışına göre ise, kanunlara tabi olanlar ve kanunları uygulayanlar, 

kanunların oluşumuna katılamamakta ve ayrıca vatandaşlar da devleti denetleme 

hakkına sahip olamamaktadırlar. Kanunların oluşumuna katılamayan veya kanunların 

uygulanmasını denetleyemeyen vatandaşlar, tepkilerini kayıt dışı faaliyetlere kayarak 

ortaya koyabilmektedirler. Devlete bağlılığın azalması, bir diğer deyişle devletin 

saygınlığını yitirmesi, ekonomik faaliyetlerin kayıt dışında tutulmasının toplum 

tarafından hoşgörüyle karşılanmasına neden olarak kayıt dışı ekonominin gelişmesine 

yol açmaktadır. 41 

Mükelleflerin kayıp ve kaçaklar konusunda davranışlarını etkileyen en önemli 

belirleyicilerden birisi de siyasal iktidarların tutumudur. Ülkemizde siyasal iktidarlar, 

genellikle baskı gruplarının istekleri doğrultusunda kararlar alarak oy uğruna 

vergilendirmeden vazgeçebilmekte ve vergi yükünü belirli kesimlere 

yükleyebilmektedirler. Bundan başka siyasal partilerin vergileme konusunda da değişik 

görüşleri, birbirinden zıt uygulama projeleri bulunduğundan, politik istikrarın 
                                                 
39 Kemal KILIÇDAROĞLU, “Kayıtdışı Ekonomi ve Bürokrasi”, Vergi Dünyası, Sayı: 190, Haziran 
1997, s.9.  
40 Salih ÖZEL, “Kayıt dışı Ekonomi ve Kavramı Sorunları ve Çözümleri”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 71, 
Kasım 1998, s.17-18. 
41 Ülker TOPTAŞ, Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri, Tes-Ar Yayınları, 1998, Ankara, s.50. 
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bulunmadığı ülkemizde her seçim döneminde mükelleflerin beklentileri başlamaktadır. 

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

istikrarlı vergi politikası olmadığı izlenimini uyandırdığından, yükümlüler kendi 

kararlarıyla kişisel çıkarlarını korumaya yönelmektedirler. 

Türkiye’de mevcut siyasi yapılanma, kamu otoritesini sarsmaya yönelik bir 

görüntü arz etmektedir. Bu gelişmenin gerisinde Türkiye’de siyaset geleneğinin 

temelinde “Hikmet-i Hükümet” felsefesi ağırlıklı bir yer işgal etmektedir. Bu felsefeye 

göre, devletin yaptığı her işlem ve eylemde bir “hikmet” vardır. Devlet sivil toplumun 

bir aleti değil egemen iradenin en üst tecessümüdür. Millet devletin malı-mülküdür. Bu 

nedenle onun üstünde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu çerçevede devletin 

güvenlik ve bekası için yapılan her şey olağan sayılmalıdır.42 

 Kamunun düzenleyici ve disipline edici otoritesinin azaldığı ortamlarda suç 

işleme eğilimi artmakta veya suç işlemesinin engellenmesi amacıyla getirilen tedbirlerin 

önleyici etkisi zayıflamaktadır. Bu uygulamalarda suç ekonomisinden beslenenlerin 

güçlenmesine ve toplumda genel kabul görmelerine neden olmaktadır. 

 2.2. Vergi Sisteminden Kaynaklanan Nedenler 

   2.2.1. Vergi Sisteminin Karmaşık Yapısı 

 
Mükelleflerin vergilendirme konusundaki en önemli beklentilerinden biri de, 

ne kadar vergiyi ne zaman ödeyeceklerini bilmeleridir. Mükelleflerin hiçbir yasal 

değişiklik olmaksızın uygulamadan (idarenin, denetim elemanlarının ya da yargının 

uygulamasından) kaynaklanan nedenlerle farklı işleme muhatap kalmaları, siyasal 

yaklaşımlar ve ekonomik gerekçelerle sık sık vergi affı çıkarılması ve ya bir anda ek 

vergilere başvurulması, mükellefleri vergi yasalarına uymamaya yöneltmektedir.43 

Mali sistem ve vergi mevzuatı karmaşık, vergiler çok, çeşitli ve ödenmesi 

prosedür olarak çok zor ise bireyler yine kayıt dışı kalmayı tercih edebilirler. Vergi 

                                                 
42 Ahmet Fazıl ÖZSOYLU, (II)“Suç Ekonomisi ve Mafya”, Ekonomik Forum, TOBB Yayını, 15 Kasım 
1998, s.27. 
43 Sabahattin BENLİKOL, Muhsin AKGÖR, Avrupa Birliğinde Kayıt Dışı Faaliyetlerin Kontrolü ve 
Denetimi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2002-14, İstanbul, 2002, s.25. 
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dolayısıyla artan “işlem maliyetleri”,  bir kısım vergi yükümlülerinin ödev ve 

sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmelerine engel olabilir. 

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

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

gösteriyorsa ve istikrarlı bir yapı arz etmiyorsa vergi kaçağı artar.44
 

Dolayısıyla vergilendirmede basitlik ilkesi çok büyük önem taşımaktadır. 

Vergilerin basit olması, hem vergi idaresinin hem de vergi mükelleflerinin işini 

kolaylaştırır.    

   2.2.2. Vergi Oranlarının Yüksek Oluşu 

 
Vergi oranlarının artırılması ekonomik birimlerin kararlarını  şu şekilde 

etkileyebilir: 

• Bir kısım birey çalışma gayretini azaltabilir ya da tamamen işgücü 

piyasasını terk ederek çalışmamayı yeğleyebilir. 

• Ekonomik birimlerin bir kısmı yatırımlarını azaltabilir veya vergi yükü 

dayanılamayacak bir noktaya ulaşmışsa o zaman işletmesini kapatabilir. 

• Ekonomik birimlerin gelirlerinden tasarrufa ayıracakları miktar 

azalabilir, hatta negatif tasarruf (kredi kullanımı yoluyla  borçlanma) durumu ortaya 

çıkabilir. 

• Ekonomik birimler ağır vergi yükü dolayısıyla vergi konusu işlem ve 

faaliyetlerini tam veya eksiksiz olarak vergi dairesine bildirmeyebilirler; aynı şekilde 

yeni işe başlayan bazı kişi ve kurumlar da faaliyetlerini vergi dairesinin bilgisi dışında 

yürütmeye çalışabilirler. İşte bu durumda  “vergi dışı piyasa ekonomisi” adını verilen 

bir alan ortaya çıkmaktadır. 45 

                                                 
44 Zeynep ARIKAN, “Vergi Kaçağının Nedenleri ve Çözüm Yolları”, Maliye Yazıları, sayı 44, 
Temmuz-Eylül 1994, s.76. 
45 Coşkun Can AKTAN, “Vergi Dışı Piyasa Ekonomisinin Ortaya Çıkma Nedenleri”,  
http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/vergi-disi/nedenler.htm , (07.01.2007). 
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Vergi dışı piyasa ekonomisinin ortaya çıkmasının sonucu ise vergi gelirlerinin 

azalmasıdır. Toplam piyasa üretiminin azalması vergileme kapasitesini ve vergileme 

kaynaklarını daraltır ve devlet daha az vergi toplamak zorunda kalır. Vergi 

gelirlerindeki bu azalma Laffer Etkisi olarak bilinmektedir. 

Vergi oranlarının ekonomik faaliyetlere olan etkisi teorik çapta birçok 

çalışmayla kanıtlanmıştır, ancak bunlar içinde en çok bilineni Arthur Laffer tarafından 

ortaya konulan vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişkidir. Laffer Etkisi; vergi 

oranlarındaki bir artışın vergi gelirlerini düşürebileceği, vergi oranlarında bir azalmanın 

ise vergi gelirlerini arttırabileceği ihtimalini ortaya koymuştur. Laffer Etkisi, vergi 

oranlarında ki azalmanın bir sonucu olarak bireylerin harcanabilir gelirlerindeki bir 

artışın onları daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğini, böylece gelir artışına bağlı 

olarak yatırımlarında artacağını varsaymaktadır.46
 

Vergi oranlarının düşürülmesi, yalnızca ağır vergi yükü altında ezilen dar bir 

mükellef kesimi için geçerlidir. Vergi idaresi yeniden düzenlenmeden, vergi oranlarında 

indirime gitmek, vergi hasılatını düşürecektir. Fakat bu yapılmadığında da, “vur abalıya 

misali” dar bir kesim ağır bir şekilde vergilenmeye devam edecektir. Vergi 

oranlarındaki indirim, vergi idaresinin yeniden yapılanmasıyla birlikte eş anlı olarak 

yürütülmek zorundadır. Böyle bir yaklaşım benimsenmezse, ağır vergi yükü altında 

ezilen kesimlerin vergiye karşı direnç gösterecekleri, vergi oranlarının düşürmek için 

gelir vergisi mükellefiyetinden kurumlar vergisine geçecekleri, götürülük ve işletme 

defteri tutma hadleri içinde kalma yönünde çaba sarf edecekleri açıktır. Nitekim, 

Türkiye’de görülen de budur.47  

Vergi oranlarının yüksekliği savının ( katma değer vergisi oranları dâhil) kayıt 

dışılığın en önemli sebeplerinden biri olduğu, toplumun değişik kesimlerince kabul 

edilmekle birlikte sadece vergi oranlarının düşürülmesinin kayıt dışılığı önlemediği de 

yaşanmış gerçeklerdendir. 48 

                                                 
46 Tahsin KARABULUT, “Laffer Etkisinin Türkiye Uygulaması (1980-2003)”, 
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler%5CTahsin%20KARABULUT%5CKARABULU
T,%20Tahsin.pdf , (22.05.2006) 
47 ŞENGÜL, a.g.e.,  s.24. 
48 Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s.35.  
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   2.2.3. Vergi Adaleti 

 
Adalet üzerinde ortak bir tanım yapılmayan sübjektif bir kavramdır. Vergi 

adaleti ise, yaşayan fertler arasında her alanda eşitliği sağlamaya çalışan sosyal adaletin 

bir parçasıdır.49 

Adalet, verginin amacı veya kendi dışındaki bir hedef değil, verginin unsuru ya 

da unsurlarından biridir. Verginin adil olması ise onun herkesin vergi verme gücüyle 

orantılı olması demektir.50 

Vergi ödemekle yükümlü fertler her dönemde vergi adaleti kavramını 

kendilerine göre değerlendirmiş ve kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışmışlardır. 

Bunda başarılı oldukları ölçüde de vergiyi adil kabul etmişlerdir. Vergi sisteminin adil 

olmadığına inanan mükellefler, bu adaletsizliği vergilerden kaçınarak veya vergi 

kaçırarak gidermeye çalışacaklardır. Bu yüzden, ülke yönetimiyle ilgili kararlarda 

olduğu kadar, vergi vb. mali konulardaki uygulamalarda da halkın eğiliminin tespit 

edilerek katılımının sağlanması uygulamanın başarısı ve kayıt dışılığın asgari düzeyde 

tutulması açısından önemlidir. 

Vergilendirmeye hakim olabilecek başlıca iki yaklaşım vardır. Fayda ilkesi ve 

ödeme gücü ilkesi: Adil bir vergi sistemi devlet faaliyetlerinin maliyetine herkesin eşit 

bir şekilde katılmalarını gerekli kılar. Fayda ilkesi olarak ifade edilen ilkeye göre, her 

birey kamu hizmetlerinden faydalanma oranında vergi ödeyecektir. Ancak bu ilke, tam 

kamusal malların, kollektif tüketim ve bölünmezlik özellikleri dolayısıyla ancak 

bölünebilir nitelikteki kamusal mal ve hizmetler için uygulanabilir. Ödeme gücü 

ilkesinde ise ödeme gücü esas alınmaktadır. Bu kamusal faaliyetlerden sağlanan fayda 

önemli olmamaktadır. Ödeme gücündeki amaç gelir dağılımında adaletin sağlanmasıdır. 

Adil bir vergi sisteminde vergi yükünün adaletli bir biçimde dağıtılmasına 

çalışılır. Bunun için vergilerin yükümlülerin mali güçlerine göre alınması, kimlerin 

                                                 
49 Gıyasettin AKDENİZ, Vergi Hukuku, 1972, İstanbul, s.18.  
50 Memduh YASA, Modern Sosyal Siyasetin Bir Vasıtası Olarak Vergi, Sosyal Siyaset Konferansları, 
8. Kitap, 1956, İstanbul, s. 46-57.  
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vergi mükellefiyeti kapsamına alınacağının belirlenmesi ve saptanması büyük önem 

taşır.51 

Ödeme gücüne göre vergilendirme prensip olarak benimsenmiş olsa da istisna 

ve muafiyetlikler, götürü gider uygulamaları, kaynakta kesinti yöntemine göre 

vergileme ödeme gücü ilkesinin fiilen gerçekleştirilmesinin önünde engel teşkil 

etmektedir. 

Nitekim, vergi sistemlerinde çeşitli ekonomik ve sosyal nedenlerle bir kısım 

vergi mükellefleri vergi dışında bırakılmak istenebilmektedir. Bunun yanı sıra, bazı 

faaliyetler ve işlemler de vergi konusu dışında tutulabilmektedir. Vergi hukuku 

terminolojisinde “istisna” ve “muafiyet” olarak adlandırılan bu vergi imtiyazlarına vergi 

sistemlerinde yer verilmesi her ne kadar çeşitli nedenlerle (ekonomik kalkınma amacı, 

bölgesel kalkınmayı destekleme, yatırımları teşvik, ihracatı teşvik vs.) gerekli görülürse 

de, bu tür imtiyazlara açık bir vergi sisteminin zaman içinde asıl amacından sapma 

tehlikesi  de her zaman mevcuttur. Türk vergi sisteminde uygulanan muafiyet ve 

istisnaların oldukça fazla olması vergi tabanının genişletilmesini engellemekte 

dolayısıyla kayıt dışı ekonomiye davetiye çıkarmaktadır. 52  

Vergi sisteminin istisna ve muafiyetler nedeni ile tabanı daraldıkça vergi 

kaçağı da önlenemez boyutlara ulaşmakta ve kamu gelirlerine gereksinim artmaktadır. 

Buna bağlı olarak fiyatlar genel düzeyi üzerinde bir baskı oluşturmaktadır.53 

Hükümetler, yüksek vergi oranlarının etkisini hafifletmek için vergi muafiyet 

ve istisna uygulamasına gitmektedirler, bu durum da vergi adaletini bozmaktadır. 

İstisnalardan yararlanamayanlar kendilerinin de daha az vergi verebileceklerini 

düşünerek vergi kaçakçılığı yoluna gidebilirler. Tabidir ki istisna ve muafiyet 

uygulamaları rekabet eşitsizliğine de sebep olmaktadır. 

                                                 
51 Henry LAUFENBERGER, Maliye’nin Ekonomik ve Psikolojik Teorisi, (Çev. Hakkı Ülkmen), 
Maliye Enstitüsü Yayınları, no: 25, 1967, Ankara, s.27 
52 Mustafa Ali SARILI, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Alınması 
Gereken Tedbirler”, Bankacılar Dergisi, Sayı 41, 2002, s.41. 
53 “Türkiye’de Gelir Bölüşümünü Bozan Etkenler ve İyileştirilmesine İlişkin Politikalar”, Ekonomik ve 
Sosyal Sorunlar Çözüm Önerileri Dizisi, TOBB, Ankara, 1992, s.115 



 24 

Bazen bazı firmalara tanınan istisnalar bunlardan yararlanamayanlar için 

geçerli bir vergi kaçakçılığı nedenini oluşturmaktadır. Örneğin yatırım indiriminden 

ancak belirli yatırım tutarlarını geçenler faydalanabilmektedir. Bu durum, bu tutarlara 

ulaşamayan kişi veya firmalara karşı haksız rekabeti oluşturabilecektir. Çünkü yatırım 

indiriminden istifade eden bir gerçek veya tüzel kişilik, maliyetlerini azalttığı için 

mallarını daha düşük fiyatlarla piyasaya sürebilecek bu durumda yatırım indiriminden 

yararlanamayan firma açısından haksız bir rekabeti doğuracaktır. Bu gibi istenmeyen 

sonuçların doğmasının önlenmesinde, kanuni düzenlemelerin çok titiz yapılması 

gerekmektedir. Dolayısıyla mükellefler arasında farklı vergisel yükümlülükler 

doğuracak kanuni düzenlemeler kayıt dışı ekonominin boyutlarını genişletecektir. 

  2.2.4. Denetimin Etkin Olmaması  

 
Vergi sistemiyle ilgili söz konusu hususlar yanında, denetimlerin yeterli sayı ve 

nitelikte yapılmaması, yakalanma riskinin ve uygulanacak cezaların düşüklüğü de kayıt 

dışılığı kolaylaştıran unsurlardır. Bir ülkenin vergilemede başarılı olabilmesi için vergi 

kanunlarının rasyonelliği yanında gelir idaresinin, kanunları etkin bir şekilde 

uygulayacak teknolojik bir alt yapıya, insan kaynağına ve ayrıca vergi kaçağını 

caydırıcı bir vergi denetim mekanizmasına sahip olması gerektiği aşikârdır.54 

 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 güçleşir. Vergi 

denetimi yapan inceleme elemanlarının çok iyi eğitim almış olması, rüşvet ve benzeri 

yasadışı eylemlerden uzak olması da son derece önem taşımaktadır. Vergi denetim 

elemanlarının görevlerini ihmal ya da suiistimal etmeleri, rüşvet almaları gibi suç teşkil 

eden eylem ve davranışları, mutlaka ilgili yasalarda yer almalı ve bu konularda ağır 

cezalar öngörülmelidir. 

Vergi denetim kadroları sayı, gözetim sistemi de makro ve çapraz kontrole 

imkân verecek şekilde teknik donanım itibariyle önemli ölçüde takviye edilerek, 
                                                 
54 A. Ömer ARPACI, “Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele ve Vergi Denetimi”, Vergici ve Muhasebeciyle 
Diyalog Dergisi, Temmuz 2004, sayı 195, s. 105 
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mükellef ve konu itibariyle denetim yaygınlaştırılmalıdır. Esas itibariyle kayıtlı 

ekonomiyi hedef kitle olarak alan yerinde denetim, kayıt dışına da yönelmeli ve kaynak 

gözetmeksizin her türlü gelir ya da servet kullanımlarının her aşamasında denetime tabi 

tutulmalıdır. Eksik veya sıfır beyannamenin denetlenmesi olasılığı yükseldiği oranda, 

mükellefin vergi kaçırma isteği o oranda azalacaktır.55 

Vergi gelirlerini arttırmanın yolu etkin bir vergi idaresinin varlığından 

geçmektedir. Etkin bir vergi idaresinin varlığı ülkemizde çözülmesi gereken en büyük 

sorunlardan olan vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde olmazsa olmaz şartlardan 

biridir.56 

Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi için Türkiye’de 

Gelir İdaresi ile vergi denetiminin yeniden yapılandırılması zorunludur.57 

   2.2.6. Vergi Afları   

 
Vergi incelemelerinin sınırlı olması ve vergi denetimlerinin etkin olmaması, 

ekonomik faaliyetlerin gelişim hızına ayak uyduramayan vergi idaresi ve vergi yargı 

organlarında biriken vergi uyuşmazlıklarının sayısının azaltılması, ihtilaflı dosyaların 

temizlenmesi, kayıt dışında ve beyandışında kalan servet unsurlarının kayda alınması, 

vergi cezalarının mükelleflerin faaliyetlerini sona erdirmelerine neden olması gibi 

nedenlerle vergi aflarına gidebilmektedir.58  

Mali aflar, vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine 

getirememiş olan vergi yükümlüleri için kanunlarda ön görülmüş olan cezaların kısmen 

ve/veya tamamen kaldırılmasına olanak sağlayan girişimlerdir. Hangi gerekçelere 

dayandırılırsa dayandırılsın, vergi affı kanunları çıkarılmasının temel amacı kamuya 

ilave kaynak yaratmak, bütçe gelirlerinin arttırılması sağlamaktır. Bu temel fiskal amaç 

                                                 
55 Güneri ERGÜLEN, Hayrettin ERDEM, Vergi Avantajları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 1998, s.4. 
56 Kemal ÖZSEMERCİ, Serdar SÜNGÜ, Özlem TEMİZEL, “ Vergi Kayıp ve Kaçaklarının 
Önlenmesinde Sayıştay Denetiminin Rolü”, Sayıştay Dergisi,  Nisan-Haziran 2004, Sayı: 53, s.37. 
57 Maliye Hesap Vakfı, “Türk Vergi Sistemi Sorunlar Çözüm Önerileri”, TOBB, Ankara, 2002, s.119. 
58 Fatih SARAÇOĞLU, “Vergi Afları, Vergiye Uyum ve Türkiye Uygulamaları”, Finans-Politik ve 
Ekonomik Yorumlar Dergisi, Haziran 2004, Sayı: 483, s.27. 
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yanında, idari, teknik, ekonomik, sosyal, psikolojik ve siyasi gerekçelerden söz 

edilebilir.59  

Sık sık çıkarılan vergi aflarını, bireylerin kayıt dışılığı tercih etme sebebi olarak 

saymak gerekir. “Nasıl olsa af çıkar” düşüncesi hem kayıtlı mükellefiyetlerin 

sorumluluklarını yerine getirmelerini engellemekte ve böylece tahsilât/tahakkuk oranları 

düşmekte hem de kayıt dışılığı teşvik etmektedir. Buna karşın mali afların anayasa 

ve/veya yasalarda yasaklanmış olduğu ya da teamül olarak mali aflara yer verilmeyen  

ülkelerde ise vergi yükümlülerinin vergi ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine 

getirme konusunda daha fazla gayret içerisinde olacakları söylenebilir.  

Af kanunlarının başarılı 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 

arttırmaktadır.60 

 2.2.7. KDV Pazarlığı 

 
Gizli sektöre talep, en ucuza üretmek veya en ucuza edinmek dürtülerinden 

kaynaklandığından, bu sektörde fiyatlar ve maliyetler çok önemlidir. Pazarın yapısı bu 

koşullara imkân hazırlıyorsa, gizli sektörün gelişmesi kaçınılmazdır. Üretici açısından, 

resmi sektörde işgücü maliyeti yüksek olduğundan, kaçak işgücüne talep her zaman 

olacaktır. Tüketici açısından da aynı şeyler geçerlidir. 1970’li yılların başında Federal 

Almanya, Avusturya ve İsviçre’de, son yıllarda da ülkemizde yaygın olan KDV 

pazarlığı; yine daha ucuz edinme dürtüsünden kaynaklanmaktadır.61 

KDV pazarlığının ve KDV’den kaçınmanın önündeki caydırıcı nedenlerin 

başında gelen vergi iadeleri 2006 yılında emekliler üzerinden, 2007 yılı başında ise 

çalışanlar üzerinden kaldırılarak yerine asgari geçim indirimi uygulaması getirilmiştir. 

                                                 
59 Duran BÜLBÜL, “Vergi Aflarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri -1” , Yaklaşım Dergisi, Sayı: 131, 
Kasım 2003, s.206-208. 
60 İbrahim YUMUŞAK, “Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi”, Vergi Dünyası,  Sayı: 188, Nisan 
1997, s.42. 
61 ÖZSOYLU, a.g.e., s. 19-20 
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Bu değişiklikle milyonlarca gönüllü denetim elemanının görevi sınırlı sayıdaki resmi 

denetimcilere devredilmiştir. 

Ücretlilerde vergi iadesinin kaldırılması nedeniyle vatandaşların fiş ve fatura 

toplamayı bırakması üzerine, Şubat 2007’de tahsil edilen KDV miktarı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %80 azalış göstermiştir. Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 

şubat ayı bütçe gerçekleşmelerine göre, 2006 Şubat’ta 647 milyon YTL olan beyana 

dayanan KDV, %82.4 azalarak bu yıl şubat ayında sadece 114.3 milyon YTL olarak 

gerçekleşmiştir. Stopaj yoluyla alınan KDV %55 azalarak 31 milyon YTL’de kalmıştır. 

Şubattaki toplam KDV geliri ise %80 azalarak 146 milyon YTL’ye inmiştir. 2006 

yılında şubat ayında toplam 717 milyon YTL KDV tahsil edilmiştir.62  

KDV oranlarının yüksekliği ve vergi iadelerinin kaldırılması fatura-fiş 

pazarlığını hızlandırmakta ve belgesiz alış verişi yaygınlaştırmaktadır.  

   2.3. Sosyolojik Nedenler 

 
Vergi ödemenin satın alma güçlerini azaltacağını düşünen mükellefler, vergi 

ödemeye karşı isteksiz davranırlar. Bu durumu en aza indirebilmek için, verginin 

aslında kamu hizmetinin bir karşılığı olduğunun, vergiler ödenmediği takdirde, kamu 

harcamalarının enflasyonist etkiler doğuran borçlanma ile karşılanacağının ve bedelin er 

geç yine kendilerince ödeneceğinin mükelleflere iyi anlatılması büyük önem 

taşımaktadır. 

Ülkemizde nüfus artış hızının yüksek, nüfusun önemli bir kısmının kırsal 

alanlarda yaşıyor ve tarım ve hizmetler sektörünün üretim ve istihdam açısından önemli 

bir paya sahip olması, işsizlik oranını yüksekliği ve gelir dağılımının çarpıklığı gibi 

nedenler de kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü etkilemektedir. 

       2.3.1. Toplumsal Yapı 

 
Toplumun kültür yapısı ve moral ve ahlaki değerleriyle, eğitim düzeyi ve 

özellikle kırdan kente göç olgusu gibi sosyal faktörler kayıt dışılığın gelişmesini ve 

boyutlarını etkileyen unsurlardır. 
                                                 
62 http://www.atonet.org.tr/turkce/bulten/bulten.php3?sira=530, (21.03.2007). 
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Kamu harcamaları ile vergiler arasındaki ilişkiyi eğitim düzeyi yüksek 

toplumlar daha iyi kurmaktadırlar. Ayrıca, eğitimli bireyler sendikalı ve sigortalı, başka 

bir deyişle kayıtlı olmanın avantajlarını, bilinçli tüketiciler de kayıtlı sektör mal ve 

hizmetlerine karşı getirilen tüketici haklarını daha iyi değerlendireceklerdir. Dolayısıyla 

isteyerek kayıt dışı ekonomiye katılım minimum düzeyde olacaktır. Moral ve ahlaki 

değerlerin aşındığı toplumlarda, özellikle uyuşturucu ve yasadışı kumar, fuhuş, 

kaçakçılık ve tefecilik gibi yasal olmayan kayıt dışı faaliyetler artacaktır. 

     2.3.2. Ahlaki Normlarda Değişmeler 

 
Kara paranın özellikle gelir kaynaklarında meydana getirdiği ciddi kayıplar, 

mali sistemin işleyişinde önemli sorunlara neden olmaktadır. Ekonomi içerisinde 

yaygınlaşan bu hastalık aynı zamanda sosyal yaralara da sebebiyet vermektedir. Belirli 

kişi ve zümrelerin giderek zenginleşmesi, özellikle genç nesillerin ahlaki problemlerinin 

de artması, dolayısıyla toplumsal etiği de dejenere etmekte, yozlaştırmaktadır.63 

Yasalara aykırı faaliyetlerin artması, ahlaki anlayışın kötü yönde değiştiğini 

göstermektedir. Ahlaki normların değişmesinde arka plandaki en önemli sebep ise 

devlet anlayışı ve devlete bağlılıktır. Vatandaşlarda, siyasi hükümetlerin ve kurumların, 

toplum menfaatlerini iyi savunduğu fikri hakim ise kayıt dışı ekonomiye eğilim 

olmayacak ve artmayacaktır. Aksi durum, geleneksel ahlak değerlerinin sorgulanmasına 

yol açacaktır.   

   2.3.3. Vergiye Karşı Direnç 

 
Gelir sahiplerinin önemli bir kısmı çeşitli sebeplerle vergilerini ödemek 

istemezler. Onlara göre vergi vermesi gerekenler hep başka kişilerdir. Bu sebeple kamu 

harcamalarını karşılamak için şart olan vergiler ihtiyariliğe bırakılmamıştır. Ancak bu 

durum mükelleflerin rızasının aranmayacağı anlamına gelmemelidir. Çünkü mükellefin 

rızasına dayanmayan vergiler, dirençle karşılaşırlar. Mükellef ile vergi idaresinin 

uzlaşamaması sonucunda mükellef vergi ödemeye karşı direnir. Böylece vergi bilinci 

vergi ödenmemesi gerektiği yönünde oluşmaktadır.     

                                                 
63 Mehmet ÖZDEMİR, Karapara Aklama Faaliyetleri ve Önlemler, T.C. Merkez Bankası Yayınları, 
1999, Ankara, s.32 
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   Vergi konusunda uzlaşmanın sağlanamamış olması durumunda vergiye karşı 

koymanın farklı biçimlerde ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlar dört grupta 

toplanabilir.64 

• Bireysel olarak ya da topluca kamu gücüne karşı baskı yapılabilir. 

Örneğin bir verginin kabulü sırasında parlamento üzerinde veya vergilendirme işlemleri 

ile ilgili olarak mali idare üzerinde baskı yapılabilir ki, bu her zaman suç niteliğinde 

değildir. 

• Hukuksal yollarla daha az vergi ödenmesi şeklinde olabilir (vergiden 

kaçınma) 

• Doğrudan doğruya vergi kanunlarına ve mali idarenin uygulamalarına 

karşı gelinebilir (vergi kaçakçılığı) 

• Ayaklanmaya yakın bir biçimde vergiye karşı koyma olabilir. 

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

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

hukuksal yollardan yararlanarak vergiden kaçınma yolunu yeğledikleri halde, küçük ve 

orta ölçekli işletmeler doğrudan vergi kaçakçılığına başvururlar. 

Vergiden kaçınma, vergi yükümlülüğünün kanun lafzına uygun, fakat amacına 

aykırı olarak azaltılmasıdır.65 

Kamu gelirlerinin verimli kullanılmadığına yönelik özellikle vergi 

yükümlülerinin taşıdığı düşünceler vergi ödemede direnç yaratabilmektedir.66    

 

                                                 
64 Şinasi AYDEMİR, KOBİ’ler ve Kayıt Dışı Ekonomi, Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest 
Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı, Kasım 1994, Ankara, s.24 
65 M. Erol KARSAN, “Vergi Kaçırma ve Vergiden Kaçınma ile Mücadelede Uluslar arası İşbirliği”, 
Vergi Dünyası, Sayı:35, Temmuz 1984, s.21. 
66 İsmail ÇİLOĞLU,  Kayıtdışı Ekonominin İşleyişi ve Kamu Bütçesine Etkisi, Hazine Dergisi, sayı 11, 
1998, s.90. 
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   2.3.4. Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı 

 
Kayıt dışı işlemlerin ülke ekonomisi üzerindeki etkisini sadece mali ve finansal 

boyutu ile düşünmek, bu olguyu küçümsemek olur. Kayıtdışılık bir yandan kamu 

gelirlerinin azalmasına yol açarken, diğer yandan da haksız rekabete ve haksız kazanca 

yol açmakta, serbest piyasa koşullarını bozarak dengeleri alt üst etmekte sosyal yönden 

ahlaki erozyona yol açmaktadır.67 

Vergi kaçakçılığının toplumda kınanan bir fiil olarak benimsenmesi halinde, 

kaçakçılık yapan yükümlüler saygınlıklarını kaybetme durumu ile karşı karşıya 

kalabilirler.68 

Vergi kaçakçılığının yaygın olduğu durumlarda, özel ilişkilerinde dürüst olan 

kişiler devletle olan ilişkilerinde dürüst olmayabilirler.69 Bunda vergi kaçıranların 

kaçırmayanlar aleyhine yarattıkları haksız kazancın büyük önemi vardır. Bu durum 

vergi ahlakının genel ahlak seviyesinden düşük olduğunu gösterir. Mükellef vergi 

kaçırmak suretiyle kolay kazanç sağlama yoluna gitmekten çekinmez. Vergi 

kaçakçılığının yaygınlaşması vergi ahlakının azaldığının göstergesidir. 

Ülkemizde mükellefler vergi sisteminden şu ya da bu biçimde şikayet 

etmektedirler. Mükelleflerin haklılık ya da haksızlığı bir yana, bu durum henüz vergi 

konusunda devlet-mükellef uzlaşmasının sağlanmadığını göstermektedir. Böylesi bir 

ortamda vergilerden şikayetçi olan ve kendi gelirini devletin kullanımına aktarmak 

istemeyen mükellefler mümkün olduğu kadar kayıt dışına çıkararak amaçlarına 

ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu sürecin uzun sürmesi ise vergi bilinci üzerinde olumsuz 

etkiler yaratarak, kısa vadede sorunun çözümlenmesini engellemektedir.70 

Ülkede yaşayan vatandaşların vergileri kabul edebilmesi, bunların gerekli 

olduğuna inanması ve vergi olarak toplanacak paraların işbaşındaki idare tarafından 

etkin bir biçimde değerlendirileceğine inanması gerekir. Bu noktada vatandaşın vergiye 

                                                 
67 Nur EKESAN, “Kayıtdışı Ekonomi Nereye Kadar?”, Dış Ticarette Durum Dergisi, Sayı: 59, Ocak 
2006, s.73. 
68 Nihat EDİZDOĞAN- Metin TAŞ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, 1993, Bursa, s. 86-87 
69 AKDENİZ, a.g.e., s.19. 
70 BENLİKOL, a.g.e.,  s. 24  
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direnç göstermemesi için hükümete güven duymasının yanı sıra belirli bir kültür 

seviyesine ulaşmış olması ve bu verginin toplanmasının gerekli olduğuna inanması 

zorunludur. 

   2.3.5. Kamu Gelirleriyle Giderlerinin Karşılaştırılması 

 
Kayıt dışılığa yol açan mali sebeplerden biri olarak, toplanan vergilerin nasıl 

harcandığıyla ve mükelleflerin kamu faaliyetlerinden ne kadar istifade edebildiği 

arasındaki ilişki gösterilmektedir. Eğer mükellef vergi gelirlerinin etkin bir biçimde 

kullanılmadığını ve istismar edildiğini düşünüyorsa kayıtlı faaliyette bulunmak 

istemeyecek, dolayısıyla gelirini doğru beyan ederek, vergilerini tam olarak ödemekten 

kaçınacaktır.   

Tahsil edilen vergilerin kamunun yararına kullanıldığına vatandaşın 

inandırılması, vergiye gönüllü uyum sağlamanın iki temel şartından birisidir. Bir diğeri 

ise, vergide adaletin sağlanmasıdır. Bu iki temel prensibe uyulduğu zaman vergiye 

gönüllü uyum sağlanır. Burada kuşkusuz vergi yükünün taşınabilir boyutlarda olması da 

büyük önem taşır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ise, vergi yükünün adil dağıtılması, 

vergilemede haksız rekabetin önlenmesi ile bağlantılıdır. Kayıt dışı ekonomi ile 

mücadelede başarı sağlandığı ölçüde vergi yükünün daha adil dağılacağı, dolayısıyla 

vergisel yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirenlerin üzerindeki vergi yükünün 

giderek azalacağı şüphesizdir.71   

3. Kayıt dışı Ekonominin Sonuçları 

 
Kayıt dışılığın, temel ekonomik ve sosyal göstergelerin ülke gerçeklerini tam 

yansıtamamasından kaynaklanan istatistikî anlamdaki kayıtdışılık ile faaliyetlerin 

gereken belge ve kayıt düzenine uyulmadan ve yükümlülükler yerine getirilmeden 

yürütülmesinden kaynaklanan mali açıdan ve sosyal güvenlik açısından kayıtdışılık 

şeklinde iki boyutu bulunmaktadır. Her iki anlamdaki kayıt dışılığın da ekonomik, mali, 

sosyal, çalışma hayatı ve teknolojik gelişmeler ile ilgili sonuçları bulunmaktadır. Kayıt 

                                                 
71 Ülker MAVRAL, “Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışı Ekonomiyi Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler”, 
Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Kasım 2003, sayı 187, s.153. 
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dışılığın sonuçları denildiğinde genellikle olumsuz sonuçlar akla gelse de, olumlu 

yönlerinin bulunduğunu ileri süren görüşlere rastlamak ta mümkün olmaktadır.  

  3.1. Olumsuz Etkileri 

 
Kayıt dışı ekonominin varlığında; milli gelir ve istihdam gibi makro ekonomik 

değişkenler tam ve doğru olarak ölçülemeyeceğinden bu değişkenlere ilişkin verileri 

esas alarak ekonomik duruma ilişkin yanlış değerlendirmeler yapılacak, buna bağlı 

olarak oluşturulan politikalar sapmalı sonuçlar verecek, kaynakların etkin dağılımı 

bozulacak, aynı sektördeki iş kolunda faaliyet gösteren iki işletmeden vergi kaçıranın 

maliyetleri yasadışı yollardan düşürebildiğinden diğeri aleyhine hak etmediği halde 

rekabet üstünlüğünü elde edebilecek dolayısıyla yasalara uygun olarak faaliyet gösteren 

firma piyasa dışına itilebilecektir.  

Ayrıca vergilenmeyen ya da eksik olarak vergilenen faaliyetler nedeniyle vergi 

gelirleri daha az olacak vergi kaybı nedeniyle bütçe açığı ortaya çıkacak veya artacaktır. 

Ayrıca bu açığın finansman yöntemi de ekonomik ve sosyal açılardan ortaya maliyet 

unsuru çıkaracaktır. Vergi kaçakçılığı nedeniyle hâlihazırda vergilerini ödeyen 

mükelleflerin vergi yükleri de haksız olarak artacaktır.  

İlaveten aynı mal ya da hizmeti üreten yasal ve yasal olmayan sektörler 

arasındaki rekabet, piyasa koşullarını olumsuz etkileyerek rekabet bozucu etki yaratacak 

ve sosyal sigorta primleri ödenmediğinden sosyal güvenlik kurumlarının mali yapısı 

bozulacaktır.72  

Ayrıca hukuk düzeni bozulacak ve verimlilik kayıpları ortaya çıkacaktır. 

  3.1.1. Genel Ekonomi Üzerine 

 
GSMH, istihdam, fiyatlar, büyüme oranı, gelir dağılımı, dış ticaret rakamları 

gibi temel göstergelerin kayıt dışılık sebebiyle doğru olarak tespit edilememesi, 

sorunların yanlış teşhisine ve teşhis yanlış olunca da etkin ve doğru politikalar ile 

tedbirlerin alınıp uygulanamamasına, uygulamaların başarısızlığına, kaynakların yanlış 

                                                 
72 Sedat YETİM, Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı ve Kayıtdışı Ekonomi, Türkiye Bankalar Birliği, 1999, 
İstanbul, s.82  
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yönlendirilmesine ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına yol açar73. Çünkü 

makroekonomik politikalara temel teşkil eden resmi makroekonomik veriler 

ekonomideki bütün faaliyetlerden ziyade, sadece kayıt altına alınan faaliyetleri 

içermektedir. Örneğin, işsizlik oranının ve fiyatlar genel düzeyinin kayıtdışılık 

yüzünden olduğundan yüksek ve üretimlerin düşük tespit edildiği bir durumda işsizliği 

önlemeye ve ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir politika, belki işsizlik oranının bir 

miktar düşmesine yarayabilir fakat fiyatlar genel düzeyinin daha fazla artmasına ve 

istikrarın daha da bozulmasına da yol açabilir.74  

Özellikle, ülkemiz gibi planlı kalkınma çabasındaki ülkelerde, ülke 

kaynaklarının ve mevcut ekonomik durumun, ulaşılması düşünülen hedeflerin ve bu 

hedeflere ulaştıracak politika araçlarının doğru tespit edilememesinin yol açacağı 

sonuçlar, kayıt dışılığın önemini daha da arttırmaktadır.  

  3.1.2. Devlet Yönetimi Üzerine 

 
Vergi kayıpları ve bunların sebep olduğu bütçe açıkları, kayıt dışılığın en 

önemli mali sonucudur. Devletin yerine getirmek zorunda olduğu savunma, iç güvenlik 

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

çekilmesini güçleştirmektedir. Kamunun asli gelir kaynağı olan vergiler gelirleri 

yetersiz kalınca bütçe açıkları ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu da kamusal 

hizmetlerin zamanında ve etkin olarak gerçekleştirilmesi zorlaşmaktadır. Bu da yaşam 

kalitesinde ve refah düzeyinde düşme anlamına gelmektedir. 

Kamu kesimi, harcamalarını gelirleri ile karşılamaya çalışır. Devletin en 

önemli geliri ise vergilerdir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin vergilendirilemiyor 

olması, devlet bütçesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple birçok hükümet, 

programlarını hazırlarken vergi kaçakçılığını önlemeyi ilk hedefleri arasında belirler. 

                                                 
73 Gülay Akgül Yılmaz, Yer altı ek…., s.82-96. Gülay Akgül Yılmaz, “Türkiye’de Vergi Yükü, Kamu 
Kesiminin Ekonomideki Büyüklüğü, Vergi Esnekliği ve Borç Yüküne İlişkin Göstergelere Yeniden 
Bakış”, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl.29, Sayı:217, s.133-150. 
74 Mustafa DURMUŞ, “Kayıt Dışı Ekonominin Bazı Mali Yönleri: Türkiye Örneği”, TİSK Akademi, 
Sayı: 1, 2006, s.148 
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Vergi kaçağının parasal değerini ölçmeye ve bu meblağı sisteme dâhil etmeye 

çalışırlar.75 

Kayıt dışı ekonomi iyi bir yönetim için gerekli ve yönetim sürecinin 

vazgeçilmez bir unsuru olan bazı çalışmaların sağlıklı bir biçimde yapılmasını engeller. 

İstatistiksel bilgilerin sağlıksız ve eksik olmasına paralel olarak, sorunun saptanması, 

planlama, uygulama ve denetleme aşamalarında önemli aksaklıklar oluşur. 

  3.1.3. Kayıtlı Ekonomi Üzerine 

 
Kayıtlı ekonomideki düzenleme ve vergilerden kaynaklanan yüksek maliyet, 

insanları kendi ihtiyaçlarını kendi üretimleri ile karşılamaya yöneltir ve ev üretimi ile 

piyasaya yönelik evde üretim gibi faaliyetler gelişir.  

Vergi yükümlülüklerini yerine getirdikleri için, yatırıma yönelemeyen büyük 

işletmeler karşısında; gelirlerini kayıt dışında tutarak yasal yükümlülüklerden kurtulan 

ekonomik birimlerin karlılıklarını artırması ve vergi yoluyla ucuz finansman kaynağı 

sağlaması haksız rekabet yaratmakta, böylece kayıtlı kesimin faaliyet alanı 

daralmaktadır.76 

Kayıt dışılığın en önemli sebeplerinden birisinin yüksek vergi oranları olduğu 

düşünülür ise, kayıtlı kesimin vergi yükünün daha da artırılması, bu kesim aleyhine olan 

adaletsizliği daha da artırır. Sonuçta, kayıt dışı ekonomiye kaçış hızlanır veya kaynaklar 

daha az vergilenen ama daha çok rant getiren verimsiz alanlara kayar. Günümüzde 

yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle kamu gelirlerini artırıcı önlemler önem 

kazanmaktadır. Ancak, bu düzenlemeler yapılırken, vergi tahsilâtında ücretliler aleyhine 

seyreden gelişim göz ardı edilmemeli ve ücretli kesimin refah seviyesini olumsuz 

etkileyecek uygulamalardan kaçınılmalıdır.77  

 

                                                 
75 ÖZSOYLU, a.g.e., s. 47 
76 AYDEMİR, a.g.e., s.120 
77 Pınar AKKOYUNLU, Türkiye’de Ücretlilerden Alınan Verginin Gelir Vergisi İçindeki Yeri ve 
Önemi, İ.Ü. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Maliye Araştırma Merkezi Yayını, 2004, İstanbul, 
s.83. 
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  3.1.4. Sosyal Güvenlik ve Vergi Yükü Üzerine 

 
Vergi dışı piyasa ekonomisinin ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden 

birisi “ağır vergi yükü”dür. Merkezi ve yerel yönetimlerin ulusal hâsıladan vergi, resim 

ve harçlarla aldıkları pay vergi yükü olarak adlandırılır ve vergi yükü toplumun kamu 

giderlerini karşılama yükümlülük ve gayretinin bir göstergesi olarak önem taşır.78 Ağır 

vergiler, üretici ve tüketicilerin karar ve davranışları üzerinde etkide bulunarak sonuçta 

tüketim, tasarruf, yatırım, risk alma ve çalışma gayretini olumsuz yönde etkiler. Genel 

olarak bireysel anlamda vergi yükünü; vergi yükümlülerinin ödedikleri vergilerin 

gelirlerine oranı; milli ekonomi açısından ise vergi benzeri kamu gelirlerinin gayri safi 

milli hâsılaya oranı olarak tanımlamak mümkündür.79
 Ekonomik birimler ağır vergi 

yükü dolayısıyla vergi konusu işlem ve faaliyetlerini tam veya eksiksiz olarak vergi 

dairesine bildirmeyebilirler; aynı şekilde yeni işe başlayan bazı kişi ve kurumlar da 

faaliyetlerini vergi dairesinin bilgisi dışında yürütmeye çalışabilirler. 

Belge ve kayıt düzenine uymamaktan, vergi ve sosyal güvenlik primi gibi mâli 

yükümlülükleri yerine getirmemekten kaynaklanan kayıt dışılığın ekonomik etkileri ise 

şu şekilde özetlenebilir. 

Hükümetler tarafından yapılan düzenlemeler, alınan vergiler ve yapılan diğer 

kesintiler ve bunların nasıl kullanılacağı, uygulamada yanlışlıklar olabilmesine rağmen, 

toplumun genel çıkarı ve bireysel olduğu kadar sosyal faydaları da düşünülerek, 

ekonominin bütünü için etkin kaynak dağılımını geçekleştirmek üzere belirlemektedir. 

Bu açıdan, kayıt dışılıkta büyüme demek, kaynakların kayıtlı sektörden kayıt dışı 

sektöre aktarılması demektir. Kayıt dışı faaliyetlerin genel olarak arzulanmayan 

faaliyetler olduğu, emek yoğun ve gelişmiş olmayan teknolojiler kullanan alanlarda 

yoğunlaştığı dikkate alınırsa, kayıt dışı ekonominin kaynak dağılımında etkinliği 

bozduğu ve kaynakları verimsiz alanlara yönelttiği sonucu çıkmaktadır. Kayıt dışı 

ekonomide ödemelerin daha çok nakdi ödeme ve takas gibi yöntemlerle 

gerçekleştirilmesi ise işlem etkinliğini azaltan hususlardır.  

                                                 
78 Osman Z. ORHAN, Türkiye’de Bütçe ve Maliye Politikaları, İTO Yayın No: 1994-1, 1994, İstanbul, 
s. 154. 
79 Fazıl AYDIN, “Vergi Yükü ve Türkiye Açısından İncelenmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 116, Ağustos 
2002,  s.68. 
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Faaliyetlerini kayıt dışı olarak yürütenler, faaliyetlerini kayıtlı olarak 

yürütenlerin kayıtlı olmaktan dolayı katlandıkları oldukça yüksek ek maliyetlere 

katlanmadıklarından, haksız şekilde rekabet avantajı elde ederler. Böylece kayıtlı 

faaliyette bulunmak zorlaşır ve ekonomideki rekabet yapısı bozularak etkinliğini 

kaybeder. Sonuçta, rekabetçi piyasanın etkin kaynak tahsisini geçekleştirme fonksiyonu 

kaybolur.  

Aşırı harcamalar yanında, vergi ve sosyal güvenlik primi gibi mali 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan kamu açıklarının ve kamu 

kesimi borçlanma gereği yüksekliğinin yol açtığı ekonomik sorunlar, kayıt dışılığın 

dolaylı olarak yol açtığı önemli sonuçlardır. Harcamalarına oranla yeterli ölçüde gelir 

toplayamayan hükümetler, ya harcamalarını kısma ki bu durumda devletten beklenen 

hizmetler aksar ya da para basma veya iç ve dış borçlanma yöntemleriyle açıkları 

kapatma yoluna başvurmak zorunda kalırlar. 

Kayıt dışı istihdam, her şeyden önce sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini 

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

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

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

ödenmesi veya hiç ödenmemesi demektir. Kayıt dışı ekonominin palazlanmasında etkili 

unsurlarından birisi olan kayıt dışı istihdam olgusunun ardında yüksek sigorta primleri 

ile işçi maliyetlerindeki artışlar önemli rol oynamaktadır.80 Böyle olunca, çalışan nüfus 

sosyal güvenlik şemsiyesi altında kapsanamamakta, yeterli prim toplanamamakta, 

sosyal güvenlik kuruluşları da, başta finansman zorlukları olmak üzere çeşitli 

zorluklarla karşılaşmakta ve kendilerinden beklenen hizmetleri etkin olarak yerine 

getirememektedirler.  

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

haklardan yoksun olmasıdır. Kayıt dışı çalışan kesimlerin ağırlığının artması, 

sendikaların zayıflamasına ve çalışan geniş kesimin haklarının korunmasında zafiyete 

yol açar. Çeşitli gerekçelerle kayıt dışı çalışma durumunda olanlar, sendikasız olma ve 

                                                 
80 Ercan ALPTÜRK, “Kayıt dışı İstihdamın Finansal ve Vergisel Boyutu”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 
172, Ocak 2003, s. 63 
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sosyal güvenlik kapsamı dışında olma, çalıştıkları işyerinin ruhsatsız olması gibi 

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

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

da iş hayatında sağlıksız bir ortamın oluşmasına ve çalışma ilişkilerinin ve işgücü 

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

çocuk işçilere de talep olduğundan, bu kesimin de zor şartlarda çalışması söz 

konusudur.  

  3.1.5. Sosyolojik Etkileri 

 
Kayıt dışı ekonominin ekonomik ve mali sistemde yol açtığı olumsuzlular 

yanında, sosyal hayatta da olumsuz etkileri söz konusudur. Kayıt dışılığın boyutlarının, 

özellikte yasadışı-kayıt dışı faaliyetlerin genişlemesi toplumun moral ve ahlaki 

değerlerinin bozulmasına ve anti-sosyal davranışların yayılmasına sebep olmaktadır. 

Yasadışı faaliyetler, toplumun zararlı ve ahlakdışı olarak gördüğü, kötü olarak 

nitelendirdiği fuhuş ve kumar ile çeşitli kaçakçılık ve uyuşturucu satışı ve kullanımı gibi 

faaliyetlerdir. Bu tür faaliyetler anlamındaki kayıt dışılığın toplumda yaygınlaşması ve 

vergi kaçırmanın adeta kanıksanması toplumun yapısının bozulmasına ve sağlıksız 

nesillerin ortaya çıkmasına yol açar. Sonuçta toplum, telafisi mümkün olmayan sosyal 

maliyetlere katlanmak zorunda kalır.81 

Kayıt dışı faaliyette bulunanların geniş bir kesim oluşturması, idare edenler ile 

edilenler arasında bir kopukluk yaratır ve güvensizlik ortamı oluşturur. Kayıtlı faaliyette 

bulunanlar, yaygın kayıt dışılığı gördükçe devlet otoritesine olan güvenlerini 

kaybederler. Kayıt dışı ekonomi devlete karşı bir başkaldırı yaratır, moral değerleri 

bozar.82 Kayıt dışı faaliyetlerde bulunanlar da, kayıt dışılığın tabiatı gereği ilişkilerini 

yasal düzenlemeler ve genel ve açık kurallar dışında yürütürler. Sorunlarını da bazen 

yasadışı yollarla çözme yoluna giderler. Rüşvet ve suiistimal yaygınlaşır ve “mafya” 

olarak tabir edilen yasadışı örgütler oluşabilir. 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler çoğu zaman çevre ile ilgili düzenlemelere 

uyulmadan gerçekleştirildiğinden kayıt dışı ekonomik faaliyetlerden dolayı doğal 
                                                 
81 AKBULAK, a.g.e., s. 28 
82 ALTUĞ, a.g.e., s. 66 
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kaynakların tahribi ve sürdürülebilir kalkınma amacının gerçekleştirilememesi söz 

konusu olmaktadır. Gecekondu ve kaçak yapılaşma da çarpık şehirleşme sorununun 

ortaya çıkmasına yol açmaktadır.   

  3.1.6. Teknolojik Açıdan Etkileri 

 
Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin daha çok tarım ve hizmetler sektörlerinde 

yoğunlaşması ve genel olarak küçük işletmeler ve şirketleşmemiş organizasyonlar 

tarafından gerçekleştirilmesi sebebiyle, küçük işletmeler gelişen teknolojilere daha 

kolay uyum sağlar denebilirse de, teknoloji geliştirmesi ve etkin araştırma-geliştirme 

faaliyetinde bulunmaları beklenemez. “Teknoloji üretme ve uygulama kapasitesi 

sanayinin rekabet gücünü belirleyen temel unsur haline gelmişken,” kayıt dışı 

ekonominin teknolojik gelişmeler üzerindeki etkilerinin de olumsuz olduğu 

görülmektedir. 

 3.2. Olumlu Etkileri 

 
Kayıt dışı ekonomiyle ilgili bazı çalışmalarda, kayıt dışılığın olumlu yönlerinin 

olduğu da belirtilmektedir. Kayıt dışı ekonomiyi olumlu bulan görüşlerin başında, kayıt 

dışı ekonominin ülkenin karşılaştığı ekonomik krizleri aşmasında, işsiz kitlelere 

istihdam ve gelir imkânı sağlayarak ve mal ve hizmet arzını artırarak yardım ettiği ve 

bir çeşit “sosyal güvenlik sübabı” görevi gördüğü görüşü gelmektedir.  

Ayrıca;  

• Vergi ve sosyal güvenlik primleri gibi kamusal yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi sonucu elde edilen maliyet düşüşlerinin iç ve dış pazarlarda rekabet gücü 

kazandırdığı,  

• Kayıt dışı ekonominin enformel sektörde istihdam yaratarak işsizlik 

sorununun çözümüne katkı yaptığı ve böylece hem gelir dağılımını iyileştirdiği hem de 

bireysel düzeyde ekonomik refahı arttırdığı, bunlara ilaveten, kayıt dışı ekonominin 
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resesyon ve kriz dönemlerinde de konjonktür dalgalarının hafifletilmesinde önemli rolü 

olduğu ,83 

• Vergi gelirlerinin devlet tarafından etkin kullanılmaması dolayısıyla, özel 

kesim tarafından devletten kaçırılan kaynakların daha etkin kullanıldığı,  

• Kayıt dışı ekonominin gelir dağılımını dengeleyerek yoksulluğu  

“hafifletici rol oynadığı”  ve sosyal patlamaları engellediği,  

• Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomiye talep yarattığı,  

• Kayıt dışı ekonomide yaratılan gelirlerin, borsa ve bankalar kanalıyla 

kayıtlı sektöre aktarılarak kayıtlı ekonomiye kaynak sağladığı,  

• Kayıt dışı ekonominin enflasyon vergisinin en büyük mükellefi olduğu, 

• Kayıt dışı tutulan gelirin yatırımlara dönüştüğü sürece üretimleri artırarak 

ekonomik büyümeye katkıda bulunacağı ileri sürülmüştür. Kayıt altında bulunan 

ekonominin yüksek maliyetler, kapasitenin eksik kullanımı ve kaynakların sınırlı olması 

gibi nedenlerle herkese iş yaratma imkânı yoktur. Kayıt dışı ekonomi, açıkta kalan bu 

işsiz kitlelere iş imkânı sağladığı için birçok insanın geçim kaynağı olma özelliğini 

taşır84 

Kayıt dışı ekonominin her durumda kayıt içi ekonomiye rakip olmayacağı savı 

da kayıt dışı ekonomi lehine ileri sürülmektedir. Buna göre, kayıt dışı ekonomi 

alanındaki faaliyetler, kayıt içi faaliyetler dışlanmadan sürdürebileceği için, kayıt içi 

faaliyetlerin kamu kesimine aktardığı fiskal ve parafiskal gelirlerde fazla bir azalma 

olmadan, ekonomide ilave istihdam sağlanmış ve gelir yaratılmış olabilir.85 

Bireylerin, evde, bahçede ve tarlada kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak veya 

komşular arasında karşılıklı yardımlaşma şeklinde, ekonomik boyutu olan ancak kayıt 

dışı olma kastı olmaksızın yürüttükleri faaliyetlerden doğan ve olumsuz olarak 

                                                 
83 AYDEMİR, a.g.e.,  s. 94-100 
84 Mustafa Ali SARILI, “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Alınması 
Gereken Tedbirler, Bankacılar Dergisi, Haziran 2002, Sayı:41, s.44 
85 ÖZSOYLU,  a.g.e., s. 54–55 
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nitelendirilemeyecek kayıt dışılık haricinde, ilk bakışta doğru gibi görünen bütün 

görüşlere katılmak mümkün değildir. Sosyal yapıda yol açtığı bozulmaya rağmen kayıt 

dışı ekonominin sosyal güvenlik sübabı olarak görülmesi devlet de dâhil olmak üzere 

üçüncü kişilerin haklarının gasp edilmesiyle sağlanan maliyet düşüşleri ve ülke içinde 

haksızın haklı karşısında rekabet avantajı elde etmesi kabul edilebilir bir görüş değildir. 

Kayıt dışının maliyeti düşürme, rekabet gücünü artırma gibi olumlu yönleri olsa da 

haksız rekabet, aynı mükelleflerden daha çok vergi alma gibi olumsuz etkisini de 

unutmamak gerekiyor.86 

Kayıt dışı ekonomi bir kesime istihdam yaratmaktadır ancak, bu istihdam 

sağlıksız bir istihdamdır. İstihdamı geliştirmenin alternatifi kayıt dışı sektörü 

geliştirmek değil, uygun düzenlemelerle kayıt dışı sektörü kayıt altına alarak kayıtlı 

istihdamı geliştirmektir. Kayıt dışılığın kamu gelirlerinde sebep olduğu aşınma, bütçe 

açıkları ve bunlardan kaynaklanan ekonomik sorunlar düşünüldüğünde, yol açtığı 

olumsuzluklardan kurtuluşun bunlara sebep olan kayıt dışı ekonomide görülmesi de 

yanlıştır.  

4. Kayıt dışı Ekonomi ve Vergileme 

 4.1. Vergi Kayıpları Acısından Kayıt dışı Ekonomi 

 

Kayıt dışı ekonominin yarattığı vergi kaybı, teorik olarak, tüm ekonominin kayıt 

altına alınmış olduğu hipotetik durumdaki potansiyel vergi geliri ile fiili olarak toplanan 

vergi geliri arasındaki fark olarak görülüp, öylece hesaplama yöntemleri geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Söz konusu yöntemler, kayıt dışı faaliyetlerin neden olduğu göreli faktör 

getirisi farklılıklarına ve bu farklılıklar nedeni ile oluşan arz ve talep değişikliklerine 

dayanarak oluşturulan modeller üzerinden vergi hesaplama mantığına 

dayandırılmaktadır. Peacock-Shaw tarafından geliştirilmiş olan bu yöntemde, 

Keynesyen gelir belirleme sistemi kullanılarak, vergi kaçağının bulunduğu ekonomideki 

gelir düzeyinin, kaçağının bulunmadığı ekonomidekinden daha yüksek olacağı 

noktasından hareket edilmiştir. Kaçakçılığın bulunduğu ekonomide kaçak gelir 

bireylerin kullanılabilir gelirini yükselteceğinden dolayı, çarpan katsayısına bağlı 

                                                 
86 Sadi UZUNOĞLU, “Kayıtdışı Sorun mu? Yoksa Çıkış Yolu mu?” , Mercek Dergisi, Sayı:41, Ocak 
2006, s.148 
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olarak, milli gelir düzeyi de yükselir. Milli gelir düzeyinin yükselmesi, fiili vergi 

oranına bağlı olarak gelir üzerinden ödenen vergi gelirinde de bir artışa neden olur. 

Kayıt dışı gelirin marjinal tüketim eğilimi arttıkça, sağlanan vergi geliri de yükselir.87  

4.2. Vergi Yapısı Üzerine Kayıt dışı Ekonominin Olası Etkileri 

 

Vergi yapısı, bir ülkede belli bir dönemde toplam vergi yükünü oluşturan çeşitli 

vergilerin dağılımını göstermektedir. Ekonomik, sosyal ve siyasi yapının yansıması olan 

çeşitli vergilerin ekonomik büyüklükler içindeki göreli ağırlıkları ve uygulama biçimleri 

bir ülkenin vergisel düzeninin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması yanında, ülkeler 

arasında yapılacak olan yatay karşılaştırmaları daha anlamlı kılması bakımından ayrıca 

önem taşımaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin vergi yapısına bakıldığında vergi gelirleri içinde dolaysız 

vergilerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise dolaylı vergiler 

genel bir artış sergilemektedirler. 

Kayıt dışı ekonomi oranının yüksek olduğu ülkelerde bireyler ve kurumlar 

vergiden kaçındıkları için gelir üzerinden alınan vergilerden sağlanan hasılat beklenen 

düzeyin altında gerçekleşmektedir.  Bu durumda hükümetler oluşan açığı kapatmak için 

harcamalar üzerinden alınan vergi oranlarını artırma yolunu seçmektedirler. Böylece 

toplam hasılat içinde dolaylı vergilerin payı artış göstermektedir. Gelir vergilemesinin 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilememesi de toplam içinde dolaylı vergilerin daha 

yüksek bir oranda görülmesine sebep olmaktadır. İşçi ile patronun gelirleri göz önüne 

alınmadan, yaptıkları harcamalardan dolayı aynı oranda vergi ödemeleri ise vergi 

adaletini bozucu etki yaratmaktadır.  

Kayıt dışı ekonomi oranının yüksek olduğu ülkelerin vergi yapılarına 

bakıldığında dolaylı vergilerin, toplam vergi hasılatının büyük bir kısmını oluşturduğu 

görülmektedir. Ekonomik faaliyetler kayıt altına alındıkça dolaysız vergilerin toplam 

vergi hasılatı içindeki payı artacak ve dolaylı vergilerin oranı düşecektir. 

                                                 
87 Gülay Akgül Yılmaz, “Yer altı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybının Hesabı ile İlgili Yaklaşımlar 
ve Türkiye’de Yer altı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybı”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 
Prof.Dr.Halil Nadaroğlu’na Armağan, İstanbul, 1998, s.483-501. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ YAPISI İÇİNDE DOLAYLI VERGİLER 
 

1. Kamu Gelirleri İçinde Vergilerin Önemi 

 
Vergi, devlet için hayati nitelikli bir araçtır ve insanlık tarihi boyunca yaşanan 

gelişmeler verginin bu özelliğini hiç mi hiç etkileyememiştir. Diğer bir ifadeyle, devlet 

varsa, vergi olmak zorundadır ve eğer vergi yoksa devletin var olması veya en azından 

varlığını devam ettirmesi imkânsızdır. Ancak vergiler öylesine hassas araçlardır ki, 

devletin elinde kalkınma ve refah aracı olabileceği gibi, yoksulluk ve esaretin de aracı 

olabilmektedir.88   

 Günümüzün gereklerine uygun ve bütün fonksiyonlarını kapsar nitelikte olmak 

üzere vergi; “devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin geniş 

anlamdaki kamusal faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ya da kamusal 

görevlerinin gereklerini yerine getirmek amacıyla yasal esaslara uymak kaydıyla ve 

hukuki cebir altında, özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri vermemek üzere gerçek 

kişilerle gerçek olmayan kişilerden aldıkları para tutarlarıdır” şeklinde 

tanımlanabilmektedir.89    

1982 Anayasası’nın 73. maddesinde “Vergi Ödevi” başlığı altında ise: 

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle 

yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya 

kaldırılır” ifadeleri yer almaktadır. Anayasa’nın bu tanımına göre: 

1- Verginin amacı kamu giderlerini karşılamaktır, 

2- Verginin miktarı ödeyenin mali gücü ile orantılı olacaktır, 

3- Vergi ancak kanunla alınacaktır. 

                                                 
88 Coşkun Can AKTAN, Dilek DİLEYİCİ, Özgür SARAÇ, Vergi, Zulüm ve İsyan, Phoenix Yayınevi, 
2002, Ankara, s.137. 
89Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Sekizinci Baskı, Gazi 
Kitabevi, 2002, s.114. 
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Bir ülkede yaratılan kaynakların kullanımı ve bölüşümü noktasında vergiler ön 

plana çıkmaktadır. Çünkü vergi ile kamu gücüne dayalı olarak kaynaklarının belirlenen 

bir kısmının, cebren, karşılıksız ve sürekli olarak kamu idaresince kullanılmasına karar 

verilmektedir. Bu nedenle vergiler ile ekonomi arasında son derece yakın bir ilişki 

bulunmaktadır.  

Vergilerle, makro ekonomik dengesizliklere, genel üretim seviyesine ve toplam 

talebe etkide bulunularak talep enflasyonundan kaynaklanan fazlalığı kontrol edebilmek 

mümkün olabilmekte; vergi oranlarını azaltarak maliyetler üzerindeki yükün 

hafifletilmesi ile üretimin canlanması sağlanabilmektedir. Yine vergilerle tüketim, 

tasarruf ve yatırım kararları üzerinde önemli etkilerde bulunulmaktadır.90 

Bu bakımdan vergilerin kayıt dışı ekonomiye olan etkileri irdelenirken, 

vergilerin, bireylerin ekonomik kararlarına ya da toplam ekonomiye ne tür etkilerinin 

olduğuna bakılması önem kazanmaktadır. 

Öte yandan devletin pek çok amaca ulaşmada kullandığı ekonomik politika 

araçları arasındaki uyum, istenen sonuçların elde edilmesi için vazgeçilmez bir nitelik 

taşımaktadır. Örneğin uygulanan vergi politikasının gelir dağılımına etkisi ile vergi 

yüküne karşı ortaya çıkan tepkinin bilinmesi, söz konusu politikaların başarısını 

doğrudan etkilemektedir.  

Türkiye’de kamu harcamalarının finansmanında vergi gelirlerinin ağırlığını 

ortaya koyabilmek bakımından 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi (MYB) 

incelendiğinde, MYB gelirlerinin 188,1 milyar YTL olarak tahmin edilmiş olduğu 

görülmektedir. Vergi gelirlerinin kamu gelirleri içindeki payı aşağıdaki tabloda 2006 

yılı ile karşılaştırmalı bir şekilde daha net görülebilmektedir. 

 

 

 

                                                 
90 Mürsel Ali KAPLAN, “Türkiye’de Vergilerin Kayıt dışı Ekonomiye Etkisi”, Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2002, Ankara, s.15. 
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                                                           Tablo 3 
2006 ve 2007 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 

(Rakamlar Milyar YTL olarak) 
 

Sıra 
 

Bütçe 
Gelirleri 

 
2006 
Yılı 

 
2007 
Yılı 

2007  
Yılı  

Oranı       
(%) 

2008 
Yılı 

Tahmin
i 

2008 
Yılı 

Oranı 
(%) 

1 Vergi   
Gelirleri 

137,6 151,0 80,8 171,2 83,7 

2 Vergi dışı 
Gelirler 

  34,6    36,1 19,2    33,5 16,3 

              Toplam 172,2  187,1 100   204,7 100 

Kaynak:  
http://www.maliye.gov.tr/basin_aciklama/2008_butce_basin_toplantisi_sunum_18102007(3).pdf 
(3.12.2007) 
 

2007 yılı Bütçe Kanunu’na göre, 2007 yılında tahsil edilmesi beklenen bütçe 

gelirlerinin 173,8 milyar YTL’si vergi gelirlerinden, 14,3 milyar YTL’si de vergi dışı 

diğer gelirlerden oluşmaktadır. Buna göre 2007 yılında vergi gelirlerinin bütçe gelirleri 

içindeki payı %92.3 olması beklenmektedir. Vergi dışı gelirler ise özel bütçeli 

kurumların özel gelirleri ile üst kurulların gelirleri ve kamu gelirlerinden oluşmaktadır. 

 2. Vergilerin Tasnifi 

 
Bir ülkede belirli zamanda birlikte uygulanan vergilerin tümü vergi sistemini 

oluşturur.91 Vergi yapısı ise vergilerin bileşimini ve karşılıklı yerini ifade eder. Yani, 

vergi sistemlerini meydana getiren çeşitli vergilerin, gerek toplam vergiler içerisinde ve 

gerekse gayri safi milli hâsıla ve devlet gelirleri gibi diğer iktisadi büyüklükler 

içerisindeki nisbi paylarını ve önemlerini ifade eder.92 

Vergi yapısının analiz edilebilmesi için uygulanmakta olan vergi sisteminde 

yer alan vergilerin sınıflamasının yapılması önemlidir. Özellikleri ve etkilerine göre 

ayırım yapılmamış, vergi sistemi içinde yeri ve payı belirlenmemiş vergilerin, 

öngörülen ekonomik, sosyal ve mali politikaya ters düşmesi gibi çok çeşitli sakıncaları 

da beraberinde getirmesi kaçınılmazdır.93 

                                                 
91 Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası, Der Yayınları, İstanbul, 1987, s.379 
92 Esfender KORKMAZ, Vergi Yapısı ve Gelişimi, İÜ Yayın NO: 2989, İktisat Fakültesi Yayın No:489, 
Gür-Ay Matbaası, İstanbul, 1982, s.21 
93 NADAROĞLU, a.g.e., s. 336 
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Vergilerin çok sayıda ve özellikte olması sebebiyle bunların belirli sınıflamaya 

tabi tutularak analiz edilmesi gerekmektedir. Vergilerin sınıflamasının yapılmasında 

tarihsel sürece bakıldığında standart bir sınıflama olmadığı, aksine çok değişik 

sınıflamaların varlığı dikkat çekmektedir. Söz konusu sınıflandırmalar arasında;  

Dolaylı-Dolaysız, Spesifik-Advolerem, Kişisel-Nesnel ve Gelir-Servet-Harcama 

vergileri şeklindeki sınıflandırmalar sayılabilir. Ancak, zamanla bu sınıflama çeşitleri 

arasında bazılarının daha etkin olduğu görülmüştür.   

Bu çalışma dolaylı vergiler ile kayıt dışı ekonomi üzerine yoğunlaşmış olduğu 

için, burada söz konusu sınıflandırmalardan dolaylı-dolaysız vergi sınıflandırması 

üzerinde durulacaktır. 

3. Dolaylı-Dolaysız Vergi Ayrımı 

 
Vergi, devletin veya vergilendirme yetkisi verilen kamu kuruluşları tarafından 

kamu gücüne dayanılarak, kişilerden karşılıksız olarak alınan iktisadi değerlerdir.94 

Vergilendirmede esas itibarıyla iki ana yöntem vardır. Bunlar; 

1) Gelirin elde edilmesi sırasında vergilendirme, 

2) Gelirin harcanması sırasında vergilendirme, yöntemidir. 

  Bu yöntemlerden birincisine bağlı olarak “gelir vergileri” adı altında dolaysız 

vergiler grubu, ikincisine bağlı olarak da “muamele vergileri” adı altında dolaylı 

vergiler grubu oluşmuştur. 

En eski ve en çok kullanılan ayırım şekli olmasının yanı sıra, dolaylı dolaysız 

vergiler ayırımı vergi yapısını belirlemek ve yapısal analiz açısından da önemlidir.95 

Doktrinde dolaylı-dolaysız vergi ayırımının açıklanmasında çok farklı görüşler ileri 

sürülmüş olmakla beraber temelde yansıma ve vergi konusunun devamlılığı kriterine 

bağlı olduğu görülmektedir.96 

                                                 
94 Mehmet YOSUNER, Vergi Usul Hukuku, Dokuz Eylül Yayınları, 2000, İzmir, s.3. 
95 KORKMAZ,a.g.e., s.23. 
96 NADAROĞLU, a.g.e., s. 336-348. 
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Gelir üzerinden alınan vergilere dolaysız vergi adı verilmesinin nedeni, bu 

verginin doğrudan kişilerin belli bir dönemde elde ettiği gelir üzerinden ve bu gelirlerin 

özelliklerine ve meydana gelen değişmelere bağlı olarak alınmıştır. Muamele 

vergilerinin özelliği ise verginin mal ve hizmet fiyatlarına eklenerek alınması 

dolayısıyla tüketicilere yansıtılmasıdır. 

  Dolaylı vergiler, vergi yükümlüsünün şahsi durumlarını dikkate almaksızın 

üretim, tüketim, değişim gibi olaylara dayanırlar. Gelir ve serveti elde edildikleri zaman 

değil, harcandıkları zaman mal ve hizmetlerin fiyatları içine gizlenmiş olarak 

vergilendirirler. Bu nedenle vergilendirilmiş malları daha çok kullananlar diğerlerine 

göre daha fazla vergi öderler.97 

  Vergilerin dolaylı-dolaysız olarak ayrıma tabi tutulmasının temeli 16. yüzyıla 

kadar uzanmaktadır. 

  John F. Due, dolaylı vergileri malların üretim ve satışı üzerinden alınan vergiler 

olarak tanımlarken, A.R.Prest vergileri dolaylı-dolaysız olarak ayırmak için ileri sürülen 

görüşlerin hiçbirinin gerçeği yansıtmayacağını fakat bununla beraber bunları 

sıralamanın zorunlu olduğunu belirtmiştir.98 Richard Musgrave ise vergilerin dolaylı-

dolaysız ayırımında dört temel husus üzerinde yoğunlaşmıştır. 

-    Dolaylı vergiler, yansıma amacı düşünülerek düzenlenen vergilerdir, 

-     Dolaylı vergiler, yansımaları mümkün olan vergilerdir, 

-   Dolaylı vergiler, eşya ve hizmetleri vergi konusu yapmışlardır. Dolaysız 

vergiler ise şahısların özel durumlarını ve ödeme güçlerini dikkate alırlar. 

-     Dolaylı vergiler tüketimi, dolaysız vergiler ise geliri hedef almışlardır.99 

Dolaylı-dolaysız vergi ayırımı diğer ayırımlara göre genel bir nitelik 

gösterdiğinden daha yaygın bir duruma gelmiştir. Vergilerin dolaylı-dolaysız vergiler 

                                                 
97 Akif ERGİNAY, Kamu Maliyesi, Sevinç Matbaası, 1976, Ankara, s.121. 
98 EDİZDOĞAN, a.g.e., s.183. 
99 ÖZER, a.g.e., s.98. 
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olarak ikiye ayrılması hususunda kullanılabileceği ileri sürülen kıstaslar şöyle 

sıralanabilir; 

- Nisbi fiyatları değiştirmeyen vergiler dolaysız, değiştirenler ise dolaylı 

vergilerdir. Bu kıstas ancak bazı durumlarda belli vergileri bölmeye yarayabilir. 

Örneğin, geniş tabanlı olarak uygulanan bir gelir vergisi ile belirli mallar üzerinden 

alınan satış vergisi arasında belirgin bir fark olduğu açıktır. Fakat bunun tam tersini 

düşünecek olursak, yani geniş istisna ve muaflık uygulamaları sebebiyle fiilen belli 

kişilerden alınan bir gelir vergisi ile tüm malları kapsamına alan bir genel satış 

vergisinin karşılaştırılmasında, gelir vergisinin nispi fiyatları daha çok etkilediği 

sonucuna varılabilir.100 

- Bazen vergiler arasında fiyatlar genel seviyesini etkileme hususunda bir 

farklılık olduğu, bazı vergiler fiyat düzeyini yükseltirken, diğer bazı vergilerin bunu 

etkilemediği yada daha az etkilediği iddia edilmiştir. Bu iddiaya göre birinci gruba giren 

vergiler dolaylı, ikinci gruba giren vergiler ise dolaysız vergilerdir. 

Ancak, fiyat düzeyi açısından etkilerin farklı oluşunu, para otoritelerinin ve 

halkın para miktarına ilişkin davranışlarından ayırarak açıklamak doğru değildir. 

- Başka bir kriterde ise, sadece vergi konusunun ya da vergiyi doğuran olayın 

sürekli vergi verme yeteneğine sahip olup olmamasına göre dolaylı-dolaysız vergi 

ayırımı yapılmıştır. Buna göre vergiyi doğuran olay ya da vergi konusu süreklilik 

gösteriyorsa söz konusu vergi dolaysız, vergiyi doğuran olay ya da vergi konusu geçici 

ise vergi dolaylıdır. 

Burada süreklilik, ekonomide çalkantıların mevcut olduğu dönemlerde 

süreklilik derecesinin neye göre ve nasıl tespit edileceğinin bilinmemesi problemin 

kaynağını teşkil etmektedir. 

Vergi yansıması, mükelleflerce ödenen vergilerin fiyat mekanizması yoluyla, 

kısmen veya tamamen başkalarına aktarılmasıdır. Buna göre eğer yükümlüler, 

                                                 
100 Özhan ULUATAM, Kamu Maliyesi, S.B.F. Yayınları No: 413, 1978, Ankara, s. 22. 
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ödedikleri vergiyi başkalarına aktarabiliyorlarsa vergi dolaysız, aktaramıyorlarsa vergi 

dolaylı vergi olarak kabul edilir.101 

Fakat yansıma olayı kesin ve mutlak değildir. Yansımaya ekonominin içinde 

bulunduğu piyasa yapısı, konjonktürel durum, … v.b. etki eden pek çok unsur 

bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak yansıması hesaplanan bir vergi tamamen veya 

kısmen yansımayabilir ve yahut bu durumun tam tersi bir durum söz konusu olabilir. 

Kesin ve mutlak olmayan yansıma olayının gerçekleşmesi de pek çok unsura 

bağlı iken, bunun vergilerin sınıflandırılmasında kıstas olarak kullanılması hem uygun 

hem de yeterli değildir. 

Vergi yükünün arz ve talep kanununun etkisi altında, bazen kısmen, bazen de 

tamamen başkalarına devredilmesi mümkündür.102 

Yansıma kriterlerini savunan yazarlar fiili yansıma ile kanuni yansımanın 

birbirlerinden ayrılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu kişilere göre eğer vergi kanun 

koyucunun öngördüğü kimseden alınıyorsa dolaysız, bunun dışındakilerden alınıyorsa 

dolaylı vergi kabul edilmesi gerekeceğini savunmuşlardır.103 

Fakat bu iddianın karışıklıklara yol açacağı ortadadır. Zira bir ülkede belli bir 

dönemde kanun koyucuların vergi yükünün devrini uygun görmesi, bir müddet sonra da 

uygun göreceğinin teminatı olamaz ya da bir ülkedeki kanun düzenleyicisinin devrini 

uygun gördüğü vergi veya vergileri bir başka ülke kanun düzenleyicisi uygun 

bulmayabilir. Bu durumda (A) ülkesinde dolaysız vergi kategorisine giren bir vergi (B) 

ülkesinde dolaylı vergi kategorisine girebilecektir. Kesin ve mutlak olmayan yansıma 

olayının gerçekleşmesi de pek çok unsura bağlı iken, bunun vergilerin 

sınıflandırılmasında kıstas olarak kullanılması hem uygun hem de yeterli değildir. 

Vergi verimi açısından; dolaylı vergiler dolaysız vergilere göre ekonomik 

yapıdaki değişikliklerden çok daha çabuk etkilenir. Dolaysız vergiler genel olarak yıllık 

                                                 
101 Sevil SİN, “Türkiye’de Vergi Adaleti Açısından Dolaylı Vergiler”, Uludağ Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1996, Bursa, s.48. 
102 Nihat SAYAR, Kamu Maliyesi, 1975, İstanbul, s.181. 
103 NADAROĞLU, a.g.e.,s.388. 
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tarh ve tahsil edildiklerinden, ekonomide ortaya çıkabilecek kriz ortamında durumu 

vergi hâsılatına daha geç yansırken, dolaylı vergilerde kısa dönemde etkisini gösterir. 

Dolaysız vergilerde etkin bir vergi idaresinin kurulamadığı ortamlarda vergi kaçakçılığı 

artar. Oysa ki dolaylı vergilerde talebi esnek olan mallar dışında vergiden kaçınmak pek 

mümkün olamamaktadır. Dolaylı vergiler toplum içindeki refah seviyesindeki artışları 

kendiliğinden izleyebilme yeteneğine sahiptirler. Dolaysız vergilerde ise bu durum 

vergi hâsılatına daha geç yansır. 

Yükümlü psikolojisi açısından ise; dolaysız vergilerin tarh ve tahakkukunda 

idare ile yükümlünün karşılaşmasının, yükümlülerde psikolojik baskı yarattığı çok uzun 

süreden beri kabul edilen bir durumdur. Ancak günümüzde e-bildirge uygulamasının 

başlaması ve zamanla yaygınlaşması ile bu önemli eleştiri etkinliğini yitirecektir. 

Dolaylı vergiler fiyat içine gizlenmiş olduklarından yükümlü psikolojisini olumsuz 

etkilemezler. 

4. Dolaylı Vergilerin Uygulanmasının Gerekçeleri 

 
Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda dolaylı vergiler toplam vergi gelirleri içinde 

en yüksek paya sahip olmasına rağmen bazılarında bu payın daha da arttırılması 

yönünde ciddi baskılar bulunmaktadır.  

Dolaylı vergilere bu kadar çok yüklenilmesinin sebebi tahsilâtının kolay 

olmasından ve kısa zamanda tahsil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Gerek KDV 

gerekse ÖTV mükellefler tarafından her ay ödenmekte bu da kamu kesimi için cazip 

ortam yaratmaktadır. Çünkü gelir vergileri gibi tahsilât uzun bir mali dönem sonunda 

yapılmamakta, aksine kısa zamanda gelir elde etmekte, kişi ayrımı yapılmaksızın 

herkesten hemen her işlemden alınmaktadır. Hal böyle olunca ilk üzerine gidilen dolaylı 

vergiler olmaktadır. Bu bağlamda yapılan tercihin teorik olarak savunulması 

mümkündür. Daha öncede bahsedildiği gibi, dolaylı vergilerde yapılacak artışlar 

tüketici tercihinin değişmesine neden olabileceği gibi, ülkenin ekonomik yapısına ve 

mevcut yasal düzenlemelerin var olan boşlukları ölçüsünde kayıt dışılığı artırabilecektir. 

Ülkemizde; ortaya çıkan değişimleri ile yakınmalar dikkate alındığında dolaylı 

vergilerin artırılmasına yönelik olarak yapılan değişikliklerin devamlı bir biçimde kayıt 
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dışılığı artırdığı gerçeği daha belirgin olmaktadır. Dünya üzerinde özellikle dolaylı 

vergilere ağırlık verilen ülkelerde kayıt dışılığın artışı kadar ekonomik suç sayısını da 

artırdığı gözlenmiştir.   

Gelişmekte olan ülkelerde sürekli olarak dolaylı vergilere fazla ağırlık 

verilmesinin önemli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sayılmış ve 

açıklanmıştır.104 

  4.1. Tasarruflar ve Sermaye Birikimi 

 
Ekonomik büyüme açısından esasen tüketimle ilişkili dolaylı vergilerin 

sermaye birikimi üzerinde oldukça önemli olduğu görüşü mevcuttur. Dolaylı vergilerin 

oldukça önemli bir bölümü gelirlerinin tamamını veya büyük bir kısmını harcayan 

kişilerden elde edilir. Artan oranlı gelir vergilerinin esas yükü ise, gelirlerinin daha 

büyük bölümünü tasarruf etme imkanı olan orta ve yüksek gelir grubu üzerindedir. Bu 

nedenle, dolaylı vergilerin dolaysız vergilere ve özellikle gelir üzerinden alınan 

vergilere kıyasla tasarrufları ve dolayısıyla sermaye birikimini teşvik edici olumlu etkisi 

vardır. 

4.2. Lüks Tüketimi Sınırlandırma  

 
Dolaylı vergilerin sabit gelir düzeyinde tasarruf oranını daha fazla artırma 

potansiyeli yanı sıra ithalat içinde önemli bir yer tutan lüks tüketim harcamalarını 

bastırma potansiyeli de vardır. İyi bir şekilde ayarlanan dolaylı vergiler lüks tüketimi 

azaltıcı güçlü etki sağlar. Dolaylı vergiler lüks tüketime konu ithal mallar üzerine ağır 

vergi yükü getirecek şekilde ayarlanabilir.105 

 

 

                                                 
104 Özgür BİYAN, “Dolaylı ve Dolaysız Vergiler”, http://www.sonbaski.com/aralik2005ozgurbiyan.html, 
(14.11.2007) 
105 Hasan ATILGAN, “Vergilemenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye’deki Durumun 
Analizi”, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Yayın no: 
2004/365, Ankara, 2004, s. 91 
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4.3. Toplam Vergi Geliri Potansiyeli 

 
Dolaylı vergilerin özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümeleri ve 

kalkınmaları için en büyük katkılardan biri toplam vergi geliri potansiyelinin dolaysız 

vergininkinden daha fazla olmasıdır. 

4.4. İdare ve Uyum Maliyetleri 

 
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de dolaylı vergilerin dolaysız vergilere 

kıyasla en bariz avantajı daha etkin uygulanabilmeleridir. Dolaylı vergiler çok sayıda 

bireysel vergi mükellefi yerine çok daha az sayıdaki işletmelerden ve ithalat 

işlemlerinden toplanabilir. Dolaylı vergilerin etkin şekilde uygulanabilirliği 

kendiliğinden tam olarak gerçekleşmese de çok daha az etkin olan dolaysız vergilere 

göre oldukça iyidir.106  

5. Dolaylı Vergilerin Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi 

 
Bir ülkenin vergi sistemindeki dolaylı-dolaysız vergi oranı, o ülkenin 

vergilerinin adil olup olmadıklarını gösteren global bir gösterge olarak kabul 

edilmektedir. Genel olarak bir ülkenin vergi sistemi içindeki dolaylı-dolaysız vergi 

oranı ülkenin iktisadi gelişme seviyesine göre paralel bir seyir izlemektedir.107 

Vergi adaleti açısından dolaysız vergiler yükümlülerinin önceden belli olması, 

kişiselleştirilebilmeleri, gelirin elde edildiği kaynağa göre farklı oranlarının 

uygulanabilmesi vb. sebeplerle daha adil olarak kabul edilmektedir. Dolaylı vergiler ise 

tersine artan oluşları, yükümlülerinin önceden kim/kimler olduğunun bilinmemesi vb 

sebeplerle adaleti sağlamaktan uzak kabul edilmişlerdir. Ancak, gerek dolaysız ve 

gerekse dolaylı vergilerde son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler vergi adaleti bakımından 

bu iki kategoriyi birbirine yakınlaştırmıştır. 

 

                                                 
106 Hasan ATILGAN, a.g.e., s. 93 
107 M. Orhan DİKMEN-Memduh YASA, Vergi ve Kalkınma, İTO-İSO ve İstanbul Ticaret Borsası 
Müşterek Yayın No: I, 1963, İstanbul, s.9 
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5.1. Türkiye’de Vergi Adaleti Açısından Dolaylı Vergiler   

 
Vergilerin önemli bir bölümünü oluşturan Gelir Vergisi ve Katma Değer 

Vergisi (KDV) açısından bakıldığında, gelir vergisi genellikle artan oranlı bir tarife ile 

tahsil edilmektedir. Düşük gelir grupları daha az vergi öderken, gelir düzeyi yükseldikçe 

daha yüksek oranda vergi ödendiğinden, vergi sonrası gelirin düşük gelir grupları lehine 

düzelmesi beklenir. Katma değer vergisi ise standart oran açısından düşünüldüğünde, 

düşük gelirli kesimler gelirlerinin tamamına yakınını harcadıklarından, bu kesim 

aleyhine gelir dağılımını bozabilir. Ancak bu tür bir sonuç göz önüne alınarak KDV 

oranlarında farklılaşmaya gidilmekte ve temel ihtiyaç maddelerinden lüks mallara doğru 

bir derecelendirilme yapılarak muhtemel bir gelir dağılımını bozucu etkisi önlenmeye 

çalışılmaktadır. Son yıllarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile yapılan düzenlemeler 

dolaylı vergilerin adaletsiz etkisini daha da artıracak niteliktedir. Harcamalar ise eğitim, 

sağlık, altyapı ve genel kamu hizmetleri kalemleri göz önüne alındığında vatandaşlara 

çok değişik ölçüde yansıyabilmektedir. Okul çağında çocuğu olan aileler eğitim 

hizmetinden daha çok yararlanırken, sağlık hizmetlerinden yararlanma hane halkının 

herhangi bir sağlık sigortası kapsamında olup olmaması ve demografik yapısına göre 

değişmektedir. Altyapı ve genel kamu hizmetlerinden yararlanma ise oturulan 

semt/mahalle’nin özellikleri, kırsal-kentsel ortam ve gelir düzeyine göre değişik 

biçimlerde yansıyabilmektedir. 

Vergiler açısından elde edilen sonuçlara göre düşünüldüğünde, gelir vergisinin 

mevcut hali ile uygulanması halinde gelir dağılımını düşük gelir grupları lehine 

düzelttiği görülmektedir. Ancak bu düzelme yoksul kesimlerden çok orta ve orta altı 

gelir gruplarına yansımaktadır. Bunun temel nedenlerinden birisi yoksul kesimin büyük 

ölçüde işsiz fertlerden oluşması, yâda geçici işlerde çalışıyor olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Bir diğer sorun ise kayıt dışı ekonomik faaliyetlerdir. Gelir 

vergisinin artan oranlı yapısı ancak gelirin tümünün beyan edilmesi halinde beklenen 

sonucu verebilecektir. Elde dilen bulgular orta ve yüksek gelir gruplarında da dikkate 

değer bir kayıt dışılık olduğunu göstermektedir. KDV’ye ilişkin hesaplamalar, bu 

verginin gelir dağılımı üzerinde etkisiz, hatta küçük oranlarda da olsa düşük gelir 

aleyhine bir sonuç doğurduğunu ortaya çıkarmaktadır. Eğer verginin amacı kamu 

harcamalarının finansmanı ise, bu verginin amacına ulaştığı söylenebilir. Dolayısıyla 
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vergi sadece mali amaçla alınmış olmaktadır. Ancak bu verginin gelir dağılımını 

düzeltme yönünde herhangi bir etkisinin olmadığı açıktır. Başlangıçta kabul edilebilir 

bir gelir dağılımı yapısının olmaması halinde bu ciddi bir sorundur. Akaryakıt tüketim 

vergisi araba sahipliği ile ortaya çıktığından, yüksek gelir gruplarına daha çok yük 

yarattığı savunulabilir. Toplamda buna benzer bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Ancak 

araba sahipliği de başlangıç gelir dağılımına benzer bir yapı sergilediğinden gelir 

dağılımı üzerinde dikkate değer bir etki yaratmamaktadır. Motorlu taşıtlar vergisi de 

benzer bir yapı arz etmektedir.108 

5.1.1. Dolaylı Vergilere Karşı Direncin Vergi Adaletini Bozması 

 
Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde vergi gelirlerinin ağırlığı, dolaysız vergiler 

olan gelir ve kurumlar vergisindedir. Oysa ülkemizdeki konsolide bütçe gelirleri 

içerisinde dolaylı vergilerin ağırlığı daha fazladır. 

Uygulamaya konan ilave vergiler dolaylı vergileri daha da arttırmış, bu durum 

vergide adalet düşüncesini olumsuz etkilediği gibi bireyler arasındaki hoşnutsuzluğu da 

arttırmıştır.109 

Vergi uygulamasından memnun olmayanların dirençleri zamana, ekonomik ve 

sosyal sınıflara göre değişik biçimde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, büyük sanayici ve iş 

adamları hukuksal yollardan yararlanarak vergiden kaçınma yolunu denedikleri halde, 

küçük ve orta ölçekli işletmeler doğrudan vergi kaçakçılığına başvurmaktadırlar. Sabit 

ve dar gelirli ücretliler ise, ayaklanmaya yakın yöntemleri seçebilirler.110 

İlave vergi uygulaması, vergi sisteminde var olan adaletsizliği gidermediği gibi 

daha da artırmaktadır. Gelir ve servet üzerinde ilave vergilerin yanı sıra, belli işlemler 

üzerinden alınan vergilerin artırılması, vergi uygulamalarındaki adaletsiz yapıyı 

derinleştirmektedir.   

                                                 
108 Abuzer PINAR, “Vergileri Kim Ödüyor ve Kamu Harcamalarından Kimler Yararlanıyor?”, Kasım 
2004, http://www.tesev.org.tr/rapor_kasim2004.pdf (5.4.2007) 
109 Cihan DURA, a.g.e.,  s. 10 
110 Nevzat SAYGILIOĞLU, “Ülkemizde Vergi Kayıplarının Boyutu ve Ölçülebilirliği”, Vergi Dünyası 
Dergisi, Sayı 107, s. 13 
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5.1.2. Vergilemede Adaleti Sağlamaya Yönelik Tekniklerin Dolaylı Vergilere 
Uygulanma Olasılığı 

 
Ülkenin kalkınmışlık seviyesi ile o ülkede uygulanan vergi sistemi arasında 

yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki çerçevesinde kalkınmanın sağlanabilmesi için 

bir takım maliyeciler devletin küçülmesini, özelleştirmenin hızlandırılarak 

yaygınlaştırılması gerektiğini savunurken, diğer bir kısım maliyeci, yatırımların devlet 

tarafından yapılması gerektiğini ve bunun için daha fazla vergi toplanması gerektiğini 

ifade etmişlerdir.111                     

Gelir vergisinde adaleti sağlamaya yönelik uygulanabilen müesseseler arasında 

“artan oranlılık”, “en az geçim indirimi” ve “ayırma prensibi” bulunmaktadır. Şimdi 

kısaca bu müesseselere dolaylı vergiler içerisinde yer vermenin mümkün olup olmadığı 

incelenecektir.  

- En Az Geçim İndirimi 

Sosyal devlet olmanın temel gereklerinden birisi herkesten mali gücü 

ölçüsünde vergi almaktır. Yine, sosyal adalet açısından, kişinin kendisinin ve ailesinin 

yaşamını (geçimini) asgari düzeyde sürdürebilmesi için gerekli gelirin 

vergilendirilmemesi gereklidir.112 

En az geçim indirimi dolaysız vergiler içerisinde yaygın olarak 

uygulanmaktadır. Bu indirimin amacı, vergi ödeme gücü olmayan yükümlüleri 

vergileme kapsamı dışında bırakmaktır. Dolaylı vergilerde zorunlu tüketim 

maddelerinin vergileme dışında tutulması, lüks malların ağır vergilemeye tabi tutulması 

ile yükümlülere bu uygulamalardakine benzer bir kolaylık sağlanmış olacaktır. 

 

-Artan Oranlılık 

                                                 
111 M. Orhan DİKMEN, Liberal, Bitaraf ve Mücadeleci Vergi Politikaları, İ.Ü. Maliye Enstitüsü 
Konferansları, 1.Seri,1956,  İstanbul, s.17  
112 AKDOĞAN, a.g.e.,  s. 163 
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    Ekonomik anlamda artan oranlılığın amacı, vergi ile vergi yükümlüsünün 

ödeme gücü arasında belli bir ilişki kurmaktır.113 

Vergi ödeme gücü, daha büyük geliri olanların kamu faaliyetlerinin 

finansmanına daha büyük katkıda bulunmaları gerektiğini ifade eder. Toplumda 

yaşayan bireylerin elde ettikleri gelirler birbirlerinin aynı değildir. Özellikle enflasyon 

dönemlerinde milli gelirin çeşitli sosyal sınıflar arasında dağılışı farklıdır. Vergileme de 

adaletin sağlanabilmesi için bu farklılığın en az seviyeye indirilmesi ya da bir takım 

vergisel ayrıcalıklarla yükümlüleri elde ettikleri gelire göre vergilendirmek 

gerekmektedir. Bir verginin yükümlüsünün ödeme gücünü göz önünde 

bulundurabilmesi için yükümlünün ne ödeyeceğini önceden bilmesi gerekmektedir. 

Aksi takdirde vergi kaynağının nereden sağlandığının belirlemesine olanak yoktur. 

Vergi yükümlüsünün önceden bilinmesi verginin kişiselleştirilebilmesine 

olanak tanır. Bilindiği üzere verginin sübjektif bir karaktere sahip olması vergiyi adalet 

kriterine yaklaştırıcı unsurlardan biridir. 

Dolaylı vergiler anonim nitelikte vergiler olduklarından vergi yükümlülerinin 

ve yükümlülerin vergi ödeme güçlerinin önceden belirlenmesine olanak 

bulunmamaktadır. 

Dolaysız vergilerde, yüksek gelir seviyesindekiler gelirleriyle orantılı olarak 

gelirlerinden daha az vergi ödedikleri halde, dolaylı vergilerde bunun tersi bir durum 

söz konusu olmaktadır. Eğer dolaylı vergiler sadece zenginlerin kullanabildiği lüks 

tüketim maddeleri üzerinden alınmış olsaydı, yüksek gelir diliminde bulunan kişiler 

düşük gelirli kişilere göre daha çok vergi ödemek zorunda kalacaklardı ya da fertler 

gelirlerinin tamamını tüketime ayırmış olsalardı uygun oranlı bir gelir vergisiyle tek 

oranlı genel bir gider vergisi arasında vergi yükü dağılımı bakımından fark olmazdı. 

Ancak gelirin bir kısmı tasarrufa ayrıldığı için bu iki tür verginin etkileri birbirinden 

farklı olmaktadır. Kuşkusuz ki bu durum, bireylerin ekonomik açıdan eşit seviyede 

tutulduğu antidemokratik bir toplumda, dolaylı vergilerin tersine artan oranlılığının 

                                                 
113 Fazıl TEKİN, Artan Oranlılık ve Türk Gelir Vergisindeki Uygulaması, İ.T.İ.A. Yayınları No: 
192/122, 1978, Eskişehir, s.38.  
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herhangi bir önemi kalmaz.114 Oysa ki fertler arasındaki belirgin servet farklarının 

bulunduğu bir toplumda, tersine artan özelliği bulunan bir verginin uygulanması vergi 

adaleti ilkesine ters düşer. 

Dolaylı vergiler mal ve hizmetlerin fiyatları içine gizlendiklerinden, bu vergiyi 

ödeyenlerin psikolojisine ve mali anesteziye daha uygundur. Dolaylı vergiler, dolaysız 

vergilere göre tahsilinin daha az maliyetli ve yönetiminin daha kolay olması, 

enflasyonist ortamlarda doğrudan fiyatlara yansıyan özelliği nedeni ile talebi kısıcı rol 

oynaması, çok sayıda mal ve hizmet üzerine uygulanabilmesi ve zahmetsiz fakat önemli 

miktarda gelir sağlayabilmesi gibi nitelikleri açısından son yıllarda daha çok tercih 

edilmektedir. Dolaylı vergilerin en önemli sakıncası, gelire oranla tersine artan oranlı 

olması ve vergi adaleti ile bağdaşmamasıdır. Kişi bazında değil, işlem bazında alınan bu 

vergiler özellikle talebi esnek olmayan mal ve hizmetlerde, vergi adaletini bozucu 

yanları öne çıkmaktadır.115  

- Ayırma Prensibi 

 Ayırma ilkesi, gelirin sadece tutarına göre değil, elde edildiği kaynak açısından 

da farklı ödeme gücünü temsil ettiği düşünülerek; çalışma karşılığında elde edilmiş olan 

emek gelirlerinin, bir birikimden kaynaklanan sermaye gelirlerine göre daha düşük 

oranlarda vergilendirilmesi olarak tanımlanabilir.116 

Sermaye gelirlerinin emek gelirlerine oranla daha istikrarlı ve sürekli nitelikte 

olması; sermaye gelirlerindeki vergiden kaçınma ve vergi kaçırma imkânı nedeniyle 

fedakârlıktaki eşitliğin emek gelirleri aleyhine bozulmuş olması; sermaye birikimi 

arttıkça gelir getirme olanağı da artmasına karşın, sadece emek geliri elde edenlerin 

gelirlerini biriktirme olanaklarının sınırlı olması; ücret geliri elde eden emek 

sahiplerinin gelirleri genelde ancak yaşamlarını devam ettirebilecek nitelikte 
                                                 
114 Mualla ÖNCEL, Gider Vergiler, Hukuk Fakültesi Yayın No: 226, Sevinç Matbaası, 1967, Ankara, 
s.101 
115 Hakan YILMAZ, “Türkiye'de Vergi Yapısı ve 1980'den Sonra Sektörel Vergi Yüklerinin  
Gelişimi”, Uzmanlık Tezi-DPT, 1996, Ankara, 
 
116 Fatih SARAÇOĞLU, “Gelir Vergisi Sisteminde Ayırma İlkesi Uygulaması ve Değerlendirilmesi”, 
İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 40. Seri, 2001, s. 2, 
http://w3.gazi.edu.tr/web/fatihsaracoglu/dosyalar/Akademik_Calismalar/Makaleler/Makale_6.pdf, 
(03.07.2007) 
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olduğundan, gelirlerindeki değişmelere karşı sermaye geliri sahiplerine göre daha 

duyarlı olmaları; sermaye sahipleri mevcut sermayelerini değişik şekillerde 

değerlendirebilirken, emek geliri sahiplerinin ücret dışında bir gelir elde etme 

olanaklarının çok az olması; emek geliri elde eden bir kişinin sakatlanması durumunda 

çalışamayacak ve gelir elde edemeyecek olması gibi nedenlerle vergi sistemlerinde 

ayırma ilkesine yer verilmektedir117 

  Ayırma Prensibi, yasal olarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 1961 yılında, 

yalnız ücretlilerden, “götürü gider” adı altında, belli tutarların indirilmesini sağlayacak 

şekilde uygulamaya konulmuşsa da, indirim tutarları 1961 yılında uygulanmamış, 

sonraki yıl ise yarısı uygulanmıştır. 1968 yılında en az geçim indirimini yapısal olarak 

yeniden düzenleyen kanun ile götürü gider yöntemi de “özel indirim” adı altında en az 

geçim indirimi yöntemine yakınlaştırılıp, onunla birlikte ve hepsi bir defada uygulanır 

hale getirilmiştir. Bu, özel indirimin de tekrar matrahtan indirim şeklinde uygulanmaya 

başlanmasıyla özel indirim de tutar olarak uygulanmaya başlamıştır.118 

1999 yılından itibaren Türkiye’de ayırma prensibi, 4444 Sayılı Kanun ile 

GVK’ya eklenen geçici 57.madde hükmüne göre, gelir vergisi tarifesinde yer alan 

oranların ücret gelirlerine 5’er puan düşürülerek uygulanması suretiyle gerçekleştirilir 

olmuştur. Böylece, ayırma prensibi başka bir şekle bürünmüş ve ardından özel indirim 

müessesesi 1.1.2004 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.119 

6. Türkiye’de Dolaylı-Dolaysız Vergi Türleri 

 
    Türkiye’de 1982 Anayasası’nın Vergi Ödevi başlıklı 73.maddesinde verginin 

mali güçle orantılı olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu Türkiye’ de ödeme gücü 

ilkesine göre vergileme yaklaşımının benimsendiğini göstermektedir. Ödeme gücüne 

göre vergileme ödeme gücü göstergesi olan, gelir, servet ve harcamalar üzerine vergi 

konulmasını beraberinde getirmektir. Türk vergi sisteminde yer alan vergilerden bazıları 

                                                 
117 AKDOĞAN, a.g.e., s. 223-225 
118 Gülay Akgül YILMAZ, “Türkiye’de Gelir Vergisi Tarifesinde Meydana Gelen Değişikliklerin 
Vergilendirmede Adalet İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 
2006, Cilt XXI, Sayı: 1, s. 252 
119 Gülay Akgül YILMAZ, a.g.e., s.85, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TRaporlar/kayitdisi/bolum3.pdf 
(05.07.2007) 
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geliri bazıları servet bazıları ise harcamaları vergilendirmeye yönelik olarak 

düzenlenmişlerdir. Söz konusu vergiler aşağıda dolaysız-dolaylı vergi ayırımına göre 

aşağıda belirtilmiştir. 

6.1. Dolaysız Vergi Türleri 

   6.1.1. Gelirden Alınan Vergiler 

 
Çağdaş vergi sistemlerinin en önemli vergilerini, gelirlerden alınanlar 

oluşturmaktadır. Türk vergi sisteminde, geliri vergilendiren iki ayrı vergi türü 

bulunmaktadır; gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Gelir vergisi, gerçek kişilerin kazanç 

ve iratlarını kapsamına alır. Kurumlar vergisi ise, kurumlar vergisinde belirtilmiş olan 

kurumların kazançlarını yükümlendirmektedir. Anılan iki vergi, iki ayrı kanunla, Gelir 

Vergi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Gerek gelir 

vergisi gerekse kurumlar vergisi her ikisi de aynı ekonomik unsuru, geliri 

vergilendirmektedirler. Aralarındaki fark yükümlü unsuru bakımından ortaya çıkar.120 

      6.1.1.1. Gelir Vergisi 

 
Gelir vergisi; gerçek kişilerin belirli bir dönemde elde ettikleri irat ve 

kazançların safi tutarı üzerinden mükellefin kişisel ve ailevi durumunu dikkate alarak 

hesaplanan vergidir. Ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmekle birlikte, bu vergi 

genellikle artan oranlı bir tarifeye göre alınan dolaysız bir vergidir. Gelir vergisi 

dolaysız, subjektif vergiler arasında günümüzde en yaygın uygulanan bir vergidir. 

Gelir vergisinin subjektif bir vergi olması, artan oranlılığın uygulanabilmesi bu 

vergiye adil bir vergi niteliği kazandırmaktadır. Ancak bu artan oranlılığın tespitinde 

vergiye tabi gelir dilimlerinin çok yüksek olması bu vergi oranlarının etkinliğini ve 

verimliliğini azaltıcı bir etkide bulunmaktadır. Vergi oranlarının artırılması belirli bir 

sınırdan sonra vergi hâsılatında oranların artışı düzeyinde bir hâsılat artışı 

sağlayamayacağından, vergi oranları ve gelir dilimleri arasındaki büyük farklılık 

azaltılmaya çalışılmalıdır.121 

                                                 
120 Mualla ÖNCEL, A. Kumrulu, N. ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 2002, Ankara, s. 235 
121 SİN, a.g.e., s.52 
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Tablo 4 
Gelir Vergisi Mükellef Sayılarının Yıllara Dağılımı 

(2001-2006) 
       Yıllar         Mükellef Sayısı 

2001 1.768.653 

2002 1.729.260 

2003 1.735.722 

2004 1.774.568 

2005 1.691.499 

2006 1.712.719 
                                         Kaynak: www.gib.gov.tr  (13.05.2007) 

 

Mükellef sayılarına bakıldığında 2006 yılı gelir vergisi mükelleflerinin 

sayısının 2001 yılının altında olduğu görülmektedir. 1996-2006 yılları arasındaki gelir 

vergisi tahsilatına ve genel vergi gelirleri içindeki payına bakıldığında, gelir vergisi 

tahsilatının ciddi bir azalış gösterdiği görülmektedir. 2006 yılında tahakkuk eden gelir 

vergisi (GVK)  tutarı 33.4 milyon YTL iken tahsil edilen tutar 28.9 milyon YTL 

olmuştur. Tahakkuk edilen tutarın % 86,6’sı tahsil edilebilmiştir. 2007 yılında ise 36.9 

milyon YTL’lik vergi hâsılatı beklenmektedir. 

Tablo 5 
Gelir Vergisi Tahsilâtı ve Vergi Gelirleri İçindeki Oranı 

(1996-2006) 

Yıllar 
 

Gelir Vergisi Tahsilâtı  
(Bin YTL) 

Vergi Gelirleri İçindeki  
Payı (%) 

 
1996          676.016,80 30,1 

 
1997       1.500.244,60 31,6 

 
1998       3.481.751,50 37,7 

 
1999       4.936.550,90 33,3 

 
2000       6.212.977,00 23,4 

 
2001     11.579.424,40                    29,1 

 
2002     13.717.660,10                    23 

 
2003     17.063.761,30 20,2 
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2004     19.689.593,00 19,5 

 
2005     22.817.530,00 19,1 

 
2006     28.983.049,00                    21 

           Kaynak: www.gib.gov.tr (21.05.2007) 

     6.1.1.2. Kurumlar Vergisi 

 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (K.V.K) 1. maddesine göre, kurumlar vergisinin 

konusu kurum kazançlarıdır. Genel olarak kurum, bir amacı gerçekleştirmek üzere bir 

araya gelmiş bir insan topluluğunu ifade etmektedir. Kurumlar vergisi ise, bu topluluk 

ya da tüzel kişilerin kazançları üzerinden alınan bir vergidir.  

03.06.1949 tarihinden beri yürürlülükte bulunan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu, 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13.06.2006 tarihinde kabul 

edilmesiyle yürürlülükten kaldırılmıştır. Kanuni düzenleme ile Kurumlar Vergisi Oranı 

yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmiş, böylece tüzel kişiler üzerindeki vergi yükü önemli 

ölçüde azaltılmıştır. 2006 yılı kurumlar vergisi (KV) hâsılatı 11.1 milyon YTL 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 2007 yılında ise 14.4 milyon YTL’lik vergi hâsılatı 

beklenmektedir. 

1996-2006 yıllara ilişkin kurumlar vergisi hâsılat miktarı aşağıda görüldüğü 
gibidir.                                                   

                                                 Tablo 6 
          Kurumlar Vergisi Tahsilâtı ve Vergi Gelirleri İçindeki Oranı 
                                               (1996-2006) 

Yıllar 
 
 

Kurumlar Vergisi 
Tahsilâtı 

(Bin YTL) 

Vergi Gelirleri 
İçindeki Payı 

(%) 
 

1996                 189.338 8,4 
1997                 396.238 8,3 
1998                 748.383 8,1 
1999              1.549.525           10,5 
2000              2.356.787 8,9 
2001              3.675.665 9,3 
2002              5.575.495 9,3 
2003              8.645.345           10,3 

2004              9.619.359 9,5 
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2005 
   
           11.401.986 9,6 

2006            11.158.000 8,1 
                   Kaynak: www.gib.gov.tr (22.05.207) 

6.1.2. Servetten Alınan Vergiler 

 
Vergi yapısı gelişmeleri izlendiğinde, servetin vergilendirilmesinin, toplam 

vergi gelirleri içinde eskiden daha fazla önem taşıdığı, buna karşılık çağdaş vergi 

sistemlerinde bu kategorinin nisbi öneminin azaldığı gözlenmektedir. Bununla birlikte, 

gerek hâsılat gerek adalet düşünceleriyle servet vergileri uygulaması sürdürülmektedir. 

Servet mal varlığına ilişkin bir stok durumunu ifade eder.122   

Servet vergileri, özellikle toplumsal adalet, gelirin yakalanması ve harekete 

geçirilmesi gibi nedenlerle savunulmakla birlikte özellikle ekonomik gelişmişlik düzeyi 

düşük olan ülkelerde siyasi yapıdan ve teknik olarak servetin hesaplanma güçlüğünden 

kaynaklanan nedenlerle yeterince etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Bugünkü 

uygulamada servet üzerinden alınan vergiler; Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi 

ve Veraset ve İntikal Vergisi şeklinde sayılabilir. 

6.2. Dolaylı Vergi Türleri 

  6.2.1.Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 

    6.2.1.1. Dâhilde Alınan Katma Değer Vergisi 

 
Daha önce de belirtildiği gibi, Türkiye’de vergilendirmede ilke olarak «vergi 

ödeme gücü» esas alınmaktadır. Ödeme gücünün göstergelerinden biri elde edilen 

«gelir» iken, diğer bir göstergesi, bu gelirin “harcanması”dır. Dolayısıyla doğrudan 

doğruya kişilerin elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi yanında, harcamaların da 

vergilendirilmesi yoluna gidilmektedir.  

Katma Değer Vergisi konusu ve kapsamı itibariyle muamele vergilerinden 

olup, teorik ve teknik üstünlükleri ile harcamalar üzerinden alınan vergilerin en gelişmiş 

olanıdır. Çok aşamalı ve yayılı satış vergisi niteliğinde olup; mal veya hizmetin her el 

                                                 
122 ÖNCEL, a.g.e., s.355. 



 62 

değiştirilmesinde eklenen değer üzerinden tarh edilen bir satış vergisidir.123Katma değer 

vergisi, harcamalar üzerinden alınan vergilerin en gelişmiş ve modern türüdür. Bu 

vergide harcamalar üzerinden alınan vergilerin diğer türlerinde görülen (perakende satış 

vergisi hariç) vergi piramidinin bulunmaması ve üretim-tüketim zincirinde satıcılarla 

alıcılar arasında hazine yararına sonuçlanan çıkar çatışmasının olması, bu vergiyi üstün 

kılan başlıca özellikleridir. Katma değer vergisinde üretim, dağıtım ve hizmet sektörleri 

her el değiştirme aşamasında vergilendirilmekte, işletme girdileri için yüklenilen 

vergiler hazineye borçlanılan vergilerden indirilmektedir. Böylece üretim ve dağıtım 

sürecinin her aşamasında ürüne eklenen değer üzerinden vergi alınmaktadır.124  

Katma değer, bir mamül veya hizmetin değerine üretim süresince yapılan 

ilaveleri yükümlülük altına almaktadır. Katma Değer Vergisi (KDV) sistemi, 

vergilendirilen her bir mal ve hizmet için o ürünün ve hizmetin üretim, hizmet açısından 

sunuluş-satış zinciri içinde geçirdiği bütün aşamalar sırasında ortaya çıkan bir dizi “ara 

vergilendirme” işleminden meydana gelir.125 

Bu vergi II. Dünya Savaşı’nın ardından yeni vergileme kaynakları aranırken ilk 

olarak 1954 yılında Fransa’da yürürlüğe konulmuş olup, maliye tarihinin en hızlı 

yayılan vergisi olmaya aday olacak biçimde uygulamaya konulmuş, özellikle 1968 

yılından itibaren tüm Avrupa Birliği ekonomisini kapsamıştır.126 Türkiye’de KDV 3065 

sayı ve 25.10.1984 tarihli Katma Değer Vergisi Kanunu ile kabul edilmiştir. Bu şekilde 

çeşitli yasalarla düzenlenmiş olan dolaylı vergilerin tek bir yasada düzenlenmesi 

amaçlanmıştır.127 

Katma Değer Vergisi’ne geçişe ekonomik, mali ve diğer avantajlı yönlere 

sahip olması sebep olmuştur. Bunlardan ekonomik nedenler arasında KDV’nin kaynak 

dağılımı üzerindeki etkisi, gelir dağılımı üzerindeki etkisi, yatırımları teşvik edici etkisi, 

ihracata etkisi, vergi yoğunlaşmasının meydana getirdiği etki, enflasyona etkisi gibi 

                                                 
123 Erdoğan ARSLAN, a.g.e., s. 3. 
124 ÖNCEL, a.g.e., s. 401 
125 “Avrupa Topluluğu 1992’de KDV Uygulamaları ve Türkiye’ye Muhtemel Etkileri”, Ekonomik ve 
Sosyal Sorunlar Çözüm Önerileri Dizisi, TOBB, Ankara, 1992, s.3. 
126 Güneri AKALIN, Kamu Ekonomisi, Akçağ Yayınları, 2000, Ankara, s.365.   
127 Halil SEYİDOĞLU, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Yayınları, No: 4, 1992, 
Ankara, s.460 
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hususları sıralamak mümkündür. Mali nedenler arasında vergileme ile ilgili olarak 

karşılaşılan aksaklıklar ve adaletsizlikler yer almaktadır. Bu hususlar vergide adaletin 

sağlanması, vergi hâsılatına etkisi, vergi kaçakçılığına etkisi, vergi mükerrerliğine etkisi 

gibi başlıklar altında toplamak mümkündür. Diğer nedenler arasında en önemli olan, 

uluslar arası ilişkilerdeki değişimlerdir. Özellikle AB’de ortak bir vergi olarak KDV’nin 

yürürlüğe konulması, bu topluluğa üye olmayı planlayan ülkeler için kaçınılmaz 

olmuştur.128 

Katma Değer Vergisinin konusu Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve mesleki 

faaliyetler çerçevesinde yapılan mal teslimleri, hizmet ifaları ile her türlü mal ve hizmet 

ithalatıdır. Ayrıca bir kısım teslim ve hizmetler de tek tek sayılmak suretiyle 

belirlenmiştir.    

KDV oranı KDV Kanunun 28. maddesinde, vergiye tabi her işlem için %10 

olarak belirlenmiştir. Ayrıca Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, 

%1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde çeşitli mal ve hizmetler ile bazı malların 

perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili kılınmıştır. 

Günümüz itibariyle verginin üç değişik oranda uygulandığı görülmektedir. 

Bunlar genel oran olan %18, indirimli oranlar olan %1 ve %8’dir. 

Oranların uygulanacağı mal ve hizmetler listeler halinde belirlenmiş olup; I 

sayılı listede %1 oranına tabi mal ve hizmetler, II sayılı listede %8 oranına tabi mal ve 

hizmetler yer almaktadır. %18 oranına tabi tutulacak mal ve hizmetler ise I ve II sayılı 

listeler dışında kalan mal ve hizmetlerdir. 

Söz konusu listelerdeki mal ve hizmet grupları ile vergi oranları daha çok sosyal 

ve ekonomik nedenler dikkate alınarak belirlenmiş olup, lüks sayılan mallara, zorunlu 

olanlara göre daha yüksek vergi oranı uygulanması yoluna gidilmiştir.129 Ancak, bir 

toplumda zorunlu malların, lüks malların ve temel gıda maddelerinin tayin, tespit ve 

sınıflandırılması oldukça zor bir husustur. Gıda maddesi deyiminde temel olan nedir, ne 

                                                 
128 SİN, a.g.e., s.80. 
129 Doğan ŞENYÜZ: Türk Vergi Sistemi, Yaklaşım Yayınları, 2005, Ankara, s. 423. 
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cins ve çeşit gıda maddesi temel gıda maddesidir bu konuda karar verebilmek oldukça 

güç ve hatta imkânsızdır.130 

                                                    Tablo 7 

             Katma Değer Vergisi’nin Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçindeki Payı 

                                        (1985-2004) (Milyar YTL) 

 
 
Yıllar 

 

Vergi 
Gelirleri 
Tahsilâtı 

Dahilde 
Alınan 
KDV 

Tahsilatı 

Vergi 
Gelirleri 
İçindeki  

Payı 
 (%) 

İthalde 
Alınan 
KDV 

Tahsilâtı 

Vergi 
Gelirleri 
İçindeki 

Payı 
   (%)  

 Toplam 
KDV 

Tahsilâtı 

Vergi 
Gelirleri 
İçindeki  

Payı 
(%)  

 
1985 3.829 567 14,8 384 10,0 951          

 
1986 5.972 1.040 17,4 528 8,8 1.568 26,3 

 
1987 9.051 1.563 17,3 1.004 11,1 2.567 28,4 

 
1988 14.232 2.660 18,7 1.517 10,7 4.177 29,3 

 
1989 25.550 4.176 16,3 2.285 8,9 6.461 25,3 

 
1990 45.399 7.650 16,9 4.721 10,4 12.371 27,2 

 
1991 78.643 14.541 18,5 8.291 10,5 22.832 29,0 

 
1992 141.602 27.053 19,1 15.035 10,6 42.088 29,7 

 
1993 264.273 50.892 19,3 30.985 11,7 81.877 31,0 

 
1994 534.888 110.918 20,7 65.824 12,3 176.742 33,0 

 
1994 587.760 110.918 18,9 65.824 11,2 176.742 30,1 

 
1995 1.084.350 212.119 19,6 142.861 13,2 354.980 32,7 

 
1996 2.244.094 419.167 18,7 323.859 14,4 743.026 33,1 

 
1997 4.745.484 861.262 18,1 700.300 14,8 1.561.562 32,9 

 
1998 9.228.596 1.589.060 17,2 1.136.023 12,3 2.725.083 29,5 

 
1999 14.802.280 2.433.262 16,4 1.731.072 11,7 4.164.334 28,1 

 
2000 26.503.698 4.487.808 16,9 3.891.746 14,7 8.379.554 31,6 

 
2001 39.735.928 7.289.543 18,3 5.149.317 13,0 12.438.860 31,3 

 
2002 59.631.868 11.542.749 19,4 8.857.452 14,9 20.400.201 34,2 

 
2003 84.316.169 15.389.547 18,3 11.641.552 13,8 27.031.099 32,1 

 
2004 101.038.904 18.666.461 18,5 15.658.747 15,5 34.325.208 34,0 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi İstatistikleri, www.gib.gov.tr 

                                                 
130 Rıfat TOKAT, “Katma Değer Vergisinde Matrah Nispet”, Vergi Dünyası– CD, Mart 1985. 
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 6.2.1.2. Özel Tüketim Vergisi 

 
Ekonomik sürecin üretim ve dağıtım aşamalarında veya bunlardan sadece 

birinde, istisna ve muafiyetler dışındaki bütün mal ve hizmetlerden genel olarak alınan 

muamele vergisine karşılık, ayrı ayrı belirtilen mal ve hizmetlerden alınan vergilere özel 

tüketim vergileri adı verilir.131 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 6 Haziran 2002 tarihinde kabul edilerek 12 

Haziran 2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4760 sayılı Özel 

Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTVK) ile 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren özel tüketim 

vergisi (ÖTV) uygulamasına başlanmıştır. Bu Kanunla, 16 adet vergi, harç, fon ve pay 

kaldırılarak ÖTV yürürlüğe koyulmuştur. ÖTV’nin yürürlüğe girmesiyle %26 ve %40 

olan yükseltilmiş KDV oranlarına da son verilmiş ve KDV oranları; indirimli (%1 ve 

%8) ve genel (%18) oran olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

ÖTV yeni bir vergi olmamasına rağmen,  kendisinden önce uygulanmakta olan 

16 adet vergi, harç, pay ve fonun yerini almış olduğu için, ÖTV ile yürürlükten 

kaldırılan bu mali yüklere eşit bir vergi yükü getirilmiş bu sebeple de, kapsama giren 

malların fiyatlarında bir artış yaşanmamıştır. 

Devletlerin gelirle doğrudan ilişkili olan vergilerin yanında dolaylı vergi 

türündeki özel tüketim vergisine neden ihtiyaç duyduklarını açıklamaya yarayan farklı 

görüşler vardır. Bunlardan birincisi; Özel Tüketim Vergisi uygulamasının sosyal refahı 

arttıracağı yönündeki inanıştır. Fakat Özel Tüketim Vergisi’nin sosyal refahı 

arttırabilmesi için gelir vergisinin yapısı etkinlik ve adalet yönünden optimal olmaması 

gerekir. Özel Tüketim Vergisi’nin bir diğer gerekçesi dışsallıklardır. Alkollü içki, tütün 

ve çevre kirliliği doğuran malların vergilemesi, oluşan bu dışsallıkların içselleştirilmesi 

amacına hizmet eder.132 Özel Tüketim Vergisi’nde uygulanacak oran ve seçilecek 

mallar amaçlanan etkinliğe ulaşmada önemlidir. 

                                                 
131 Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, 1993, İstanbul, s. 260 
132 Ömer Faruk BATIREL, “Özel Tüketim Vergisi ve 4760 Sayılı Kanunun Getirdikleri”, Vergi Dünyası, 
sayı:253, Eylül 2002, s. 
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Gelişmiş ülkelerde tütün, sigara ve alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim 

Vergisi, az gelişmiş ülkelerde gelir adaletini sağlamak için yukarıda sayılan mallar 

dışında, genellikle gelir seviyesi yüksek bireylerin tercih ettiği lüks mallardan da alınır. 

Fakat genelde bu tür vergiler talep elastikiyeti düşük olan mallar için uygulanmaktadır. 

Dar gelirli bireylerin daha çok tükettiği talep elastikiyeti düşük mallar üzerindeki bu 

vergileme gelir dağılımını ve vergilemede adalet prensibini olumsuz etkilemektedir. 

Bunun yanında Özel Tüketim Vergisi’nin fiyatın talep esnekliğinin düşük olduğu 

mallara uygulanmasının piyasaya en az müdahale ederek vergi geliri elde etmeye 

yaradığını savunanlar da vardır. Vergileme sonucu fiyatı yükselen mallara olan talebin, 

elastikiyetin düşük olması sebebiyle fazla değişmemesi bu kanaatin temel dayanağıdır. 

Bunun sonucunda ise bir yandan devlet istediği vergi gelirini elde ederken, tüketici 

tercihlerinde önemli bir değişiklik olmadığı için kaynakların yanlış dağılımı sorununa 

yol açmamaktadır, denilmektedir.133 

Özel Tüketim Vergisi, tek aşamalı ve dar kapsamlı bir vergi türüdür. Bu 

verginin konusunu ÖTV Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen ve Kanun’a ekli 

listelerde yer alan malların ithalatı, imalatı veya ilk iktisabı ile satış işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. ÖTV Kanunu’na ekli listede yer alan tüm mallar 

yerli ve yabancı mal ayırımına tabi tutulmaksızın Özel Tüketim Vergisi’nin konusuna 

alınmıştır. 

ÖTV’nin konusu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılıklar 

gösterebilmektedir. Genel olarak iki grup mal üzerinden alınmaktadır. Bunlardan birinci 

grupta alışkanlık verici maddeler olan çay, kahve, sigara ve alkol diğer grupta ise 

sürümü yüksek olan mallar mevcuttur. Petrol türevleri vb.134   

ÖTV harcama vergilerini sadeleştirici, işleyişlerini kolaylaştırıcı ve AB ile 

uyum sağlayıcı bir vergi olarak yasalaşıp yürürlüğe girmiştir. Adının özel tüketim 

vergisi olması bütün mallar üzerinden değil, özel olarak belirlenmiş mallar üzerinden 

alınmasındandır. KDV genel bir harcama vergisidir. ÖTV ise KDV’ye tabi olmakla 

                                                 
133 Mustafa ÇAPAR, “Özel Tüketim Vergisi ve Türkiye Uygulaması”,  Sayıştay Dergisi, Sayı:52, 2004, 
s.122. 
134 Yusuf KILDİŞ, “Türkiye’de ve Dünyada Özel Tüketim Vergisi”, Banka-Mali ve Ekonomik 
Yorumlar Dergisi, Ekim 2002, Sayı: 10, s.54 
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birlikte, daha yüksek oranda vergilendirilen mallardan alınan ek bir KDV niteliğindedir. 

ÖTV’nin yasalaşması ile yüksek oranda KDV’ye tabi tutulmuş olan mallarda KDV 

normal orana çekilmiş ve ÖTV’ ye tabi tutulmuşlardır. Dolayısıyla malların vergi 

yükleri karşılaştırılırken mutlaka KDV ve ÖTV birlikte dikkate alınmalıdırlar. Aksi 

halde karşılaştırma doğru sonuca götürmez, yanıltıcı olur. 

Özel tüketim vergilerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Özel tüketim 

vergisi türündeki vergiler az gelişmiş ülkelerde uygulama alanı daha çok olan 

vergilerdir. Çünkü dolaysız vergiler ve genel tüketim vergilerinin uygulanması güçlü ve 

yaygın örgütlenmiş bir mali idareyi gerektirmektedir. Çeşitli zorluklar nedeniyle az 

gelişmiş ülkelerde tüketim vergileri ve genellikle sadece bazı mal guruplarını içeren 

özel tüketim vergileri uygulanmıştır.135 

Özel Tüketim Vergisi esas olarak lüks mallar ile alışkanlık veren keyfi verici 

maddeleri hedef almakla beraber, bazı durumlarda geniş ölçüde sanayi ürünü ve 

hizmetlerini de kapsamına almak suretiyle, adeta genel bir tüketim vergisi görünümü 

kazanmaktadır. 

ÖTV Kanunu’nda her listedeki mallar için ayrı vergi oranları tespit edilmiştir. 

Bu vergiler bazı mallar için maktu, bazı mallar için ise nispi olarak tespit edilmiştir. 

Listeler itibariyle ÖTV oranları Kanun’a ekli olarak düzenlenmiştir. 

ÖTV’ye tabi malların birbirinden farklı mal gruplarından oluşması nedeniyle 

ÖTV Kanunu 14. maddede kanun kapsamına giren malların vergilendirilmesinde mal 

grupları itibariyle 15 günlük ve aylık olmak üzere iki ayrı vergilendirme dönemi tespit 

edilmiştir. 

    6.2.1.3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin yükümlüleri; bankalar, bankerler 

sigorta şirketleridir. Verginin konusu banka ve sigorta şirketlerinin, 3226 sayılı Finansal 

Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa 

                                                 
135

 TURHAN, a.g.e., s.167. 
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olsun yaptıkları bütün işlemler dolayısıyla kendi lehlerine her ne ad altında olursa olsun 

nakden ya da hesaben aldıkları paralardır. 

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi 

lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar da banka 

muameleleri vergisine tabidir. Bu bağlamda kendileri veya başkaları hesabına menkul 

kıymet alıp satmayı, alım-satım tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet 

karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri 

dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve 

benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların 

topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet 

karşılığı gibi adlarla alınan paralar da söz konusu verginin kapsamına girmektedir.136 

BSMV’nin yasal oranı %15'dir. Ancak söz konusu yasanın 33' üncü 

maddesinin son fıkrası hükmü gereği olarak Bakanlar Kurulu, vergi oranını bankalar 

arası mevduat muameleleri, bankalar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan aracı 

kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta 

muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1'e, bankalar arası kambiyo muamelelerinde 

ise sıfıra kadar indirmeye ve belirlenen oranları aşamayacak şekilde yeniden tespit 

etmeye yetkilidir. Söz konusu verginin matrahından gider ve vergi adı altında herhangi 

bir indirim yapılamaz. 

    6.2.1.4. Özel İletişim Vergisi 

 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuyla 

görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin 

almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon 

hizmeti sunan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her 

türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu 

yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);  

                                                 
136 Veysi SEVİĞ, Hangi İşlemler BSMV’ye Tabidir?, http://www.gazetem.be/BSMV.htm , 
(13.05.2007). 
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a) Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli 

kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %25, 

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından 

iletilmesine ilişkin hizmetleri %15, 

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri % 

15, oranında özel iletişim vergisine tâbidir.  

    6.2.1.5. Şans Oyunları Vergisi 

 
Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzeltilmesi 

Hakkında Kanun’un, Şans Oyunları Vergisi başlıklı 6. maddesinde bahsedilmiştir. Her 

türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hâsılat, şans oyunları vergisine tâbidir. 

Verginin matrahı, şans oyunlarından elde edilen hâsılat tutarıdır. Verginin mükellefi, 

kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlardır. Bu hak ve 

yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel 

kişileridir. Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5, at 

yarışlarında %7 ve diğer şans oyunlarında %10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranları bir 

katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunî seviyesine 

getirmeye yetkilidir. Şans oyunları vergisi, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın 

20’nci günü mesai bitimine kadar, mükellefler tarafından bir beyanname ile bağlı 

bulunulan vergi dairesine beyan edilir ve hesaplanan vergi aynı süre içerisinde ödenir. 

Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul 

edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. Bu verginin uygulanmasına ilişkin usûl ve 

esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye 

Bakanlık yetkilidir.   

6.2.2. Dış Ticaretten Alınan Vergiler 

   6.2.2.1. Gümrük Vergisi 

 
Gümrük vergileri tarihin en eski devirlerinden bu yana çok çeşitli şekil ve adlar 

altında alınmış vergilerdir. İlk ve orta çağlarda, krallar ve imparatorlar ve derebeyleri 

tamamen mali amaçlarla, yani kendilerine gelir sağlamak amacıyla bu tür vergiler 
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uygulayarak önemli kazanç sağlarlardı. Başlangıçta haraç niteliğine sahip olan bu 

vergiler zamanla her ülkenin kendi örf ve adetlerine uygun bir gelişme seyri izlemiştir. 

Her ne kadar 18. ve 19. yüzyıl liberalizminin (laissez faire, laissez passer) 

sloganı koruyuculuk sistemini zayıflatmış ise de 19.yy’ın ikinci yarısında yeniden 

yaygınlaşarak gümrük vergilerinin öneminin artmasına yol açmıştır.137 

Gümrük vergisi yerli üretimin korunması, ödemeler bilânçosunun 

iyileştirilmesi ve dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesi için alınır. 

Gümrük vergisinin konusuna, ülke sınırlarına ithal edilen, tarife cetvellerinde 

yazılı her çeşit eşya girmektedir. Vergiye tabi malların isimlerini ve matrahlarına göre 

vergi oran ve hadlerini gösteren listelere “gümrük tarifeleri” denir. Bu konuda 

Türkiye’nin de kabul ettiği uluslar arası bir anlaşma ile Brüksel Nomanklatörü denilen 

ortak bir kıymet tarifesi kullanılır. 

Gümrük vergisini doğuran olay, vergiye tabi malları, gümrük sınırından 

geçirmektedir ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla, vergi tahsil edilmedikçe 

malın gümrük sınırından geçirilmesine izin verilmemektedir.138 

Gümrük vergileri ya kıymet üzerinden advalorem ya da fiziki ölçüler üzerinden 

spesifik olarak alınmaktadır. Dolaylı vergiler kategorisinde yer alan gümrük vergileri 

mal üzerinden alındıkları için gayri şahsi objektif bir niteliğe sahiptirler. Ayni 

karakterdeki bu vergilerin yansıtılmaları son derece kolaydır. Bu sebepledir ki kanuni 

yükümlüsü malı ithal eden kimseler olduğu halde, gümrük vergisinin yükünü gerçekte 

bu malın tüketicileri taşır.139 

   6.2.2.2. İthalden Alınan Katma Değer Vergisi 

 
İthalde alınan Katma Değer Vergisinin konusu Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 1. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendinde “her türlü mal ve hizmet ithalatı” 

olarak belirlenmiştir. Her türlü mal ve hizmet ithalatının Katma Değer Vergisinin 

                                                 
137 SAYAR, a.g.e., s.232-244. 
138 Abdurrahman AKDOĞAN, Vergilerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, İ.İ.B.F., Yayın No: 54, 
Ankara, 1991, s. 557. 
139 NADAROĞLU, a.g.e., s. 409. 
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konusu olarak belirlenmesindeki temel amacın, ülke içinde üretilen mal ve hizmetlerle 

ülkeye ithal yoluyla getirilen mal ve hizmetler arasında vergi yükü farklılaştırmasını 

önlemek olduğu açıktır. Kanun belirtilen hüküm ve ithal edilen mal ve hizmetlerle 

dâhilde üretilen mal ve hizmetler arasında tarafsızlığı gerçekleştirmektedir.140 

Ülke içi işlemlerde teslimi veya hizmet ifasını gerçekleştiren kişinin katma 

değer vergisi mükellefi olmasına karşılık, ithalatta böyle bir zorunluluk söz konusu 

değildir. İthalatı gerçekleştiren kimsenin özel sektör veya kamu sektörüne dâhil olması 

veya bu ithalatı ticari amaçla veya bu amaç dışında gerçekleştirmesi önemli değildir.141   

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde ithalde alınan katma değer 

vergisinin matrahı üç ana grubun toplamı olarak düzenlenmiştir. Bu hükme göre: 

- İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük 

vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması 

halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde 

malın gümrükçe tespit edilecek değeri,    

- İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, 

- Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve 

ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur 

parkı gibi ödemeler toplamı matrahı oluşturmaktadır.142
 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinde Katma değer vergisi oranı, 

vergiye tabi her bir işlem için %10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar 

artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı 

malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. 

 

                                                 
140 Şükrü KIZILOT, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 1998, 
s.22. 
141 Nuri DEĞER, “İthalat İşlemlerinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu”, Yaklaşım, Sayı: 36, 
1995, s.63. 
142 Selçuk ALSANCAK, “İthalat İşlemlerinde Katma Değer Vergisi Matrahını Oluşturan Unsurlar”, 
Vergi Sorunları, Sayı: 1990-1, 1990, s.56-58. 
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                                                        Tablo 8 
           İthalden Alınan KDV Tahsilâtları ve Vergi Gelirleri İçindeki Payı 
                                                  (1985-2006)  

Yıllar 
 

 
İthalde Alınan KDV Tahsilâtı 

(Bin YTL) 
Vergi Gelirleri İçindeki Payı  

(%) 
1985         384 10 
1986          528 8,8 
1987       1.004 11,1 
1988        1.517 10,7 
1989        2.285 8,9 
1990        4.721 10,4 
1991        8.291 10,5 
1992       15.035 10,6 
1993       30.985 11,7 
1994      65.824 12,3 
1994      65.824 11,2 
1995     142.861 13,2 
1996     323.859 14,4 
1997     700.300 14,8 
1998   1.136.023 12,3 
1999   1.731.072 11,7 
2000   3.891.746 14,7 
2001   5.149.317 13 
2002   8.857.452 14,9 
2003 11.641.552 13,8 
2004 15.658.747 15,5 
2005 17.879.333 15 
2006 25.425.510 18,4 

      Kaynak: www.gib.gov.tr (24.05.2007) 
 

İthalden alınan katma değer vergisinin 1985 yılı ile 2006 yılı arasındaki toplam 

vergi gelirleri içindeki payına Tablo 8’den bakıldığından genel bir artış gözlenmektedir. 

1985 yılında bu pay %10 iken 2006 yılında %18.4’e kadar yükselmiştir. 

 6.2.3. Diğer Vergiler 

   6.2.3.1. Damga Vergisi 

 
Damga vergisi bir tüketim vergisidir. Konusunu üretim aşamasından tüketime 

kadar el değiştiren mal, hizmet ve servet unsurlarına hukuki nitelik kazandırmak için 

düzenlenen vesikalar ve kâğıtlar oluşturmaktadır. Damga vergisinin çok geniş bir 

uygulama alanı bulunuyor. Mükellefleri arasına, tüm vergi mükellefleri olduğu gibi hiç 

mükellef olmayan kişiler de girebiliyor. Çünkü Damga Vergisi Kanunu'na ekli 

aşağıdaki tabloda bulunan kâğıtların; 

- İmzalanması veya imza yerine geçen bir işaret konulması (imza bilmeyenlerin 

mühür veya parmak basması), damga vergisi mükellefiyetini doğuruyor. 
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Damga vergisi, Türkiye'de düzenlenen kâğıtlar üzerinden alınıyor. Kâğıdı düzenleyenin 

ikametgâhının ve tabiyetinin bir önemi bulunmuyor. Ancak, yabancı bir ülkede 

düzenlenen ve Türkiye'de resmi bir daireye ibraz edilen veya Türkiye'de üzerinde devir 

ve ciro işlemi yapılan kâğıtlar için de damga vergisi ödeniyor.143 

Yürürlükteki Damga Vergisi oranları Tablo 9’da belirtilmiştir. 

Tablo 9 
Damga Vergisi Oranları 

(1.1.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Oranlar*)  
 
Damga Vergisi Oranları ve Tutarları 

 

 
Ücretlerde Binde 6 
 
Avanslarda Binde 7,5 
 
Ücretlilerin Vergi İndiriminden Doğan Vergi İadesi YOK 
 
Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri Binde 7,5 
 
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5 
 
Kira Sözleşmeleri Binde 1,5 
 
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5 
 
Tahkimname ve Sulhnameler Binde 7,5 
 
Fesihnameler Binde 1,5 
 
İhale Kararları Binde 4,5 
 
Akredidtif ve Kredi Mektupları Binde 4,5 
 
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 21,20 YTL 
 
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 28,30 YTL 
 
Muhtasar Beyanname 14,10 YTL 
 
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 14,10 YTL 
 
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannamesi Hariç 14.10 YTL 
 
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 10,50 YTL 
 
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 10,50 YTL 
 
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 28,30 YTL 
 
Bilançolar 16,40 YTL 
 
Gelir Tabloları (Kar-Zarar Cetveli)   8,10 YTL 

                                                 
143 http://www.radikal.com.tr/1999/09/04/yazarlar/ekrsar.html , (11.04.2007) 
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İşletme Hesabı Özetleri   8,10 YTL 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/malirehber07/malirehber07.pdf , s.18 

•  Şirket Kuruluşlarında Damga Vergisi 5035 S:K.’nın 48/6-b maddesiyle kaldırılmıştır. 
•  Sermaye artırımlarında Damga Vergisi 5035 S:K.’nın 22/C maddesiyle kaldırılmıştır 
* 47 seri no’lu Damga Vergisi Kanunu genel tebliği ile belirlenen oranlardır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DOLAYLI VERGİLER VE KAYIT DIŞI EKONOMİ 
 

Dolaylı vergiler ile kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkiyi araştıran bu 

çalışmanın üçüncü bölümünde iki değişken arasında bir ilişkinin olup olmadığı varsa bu 

ilişkinin hangi yönde olduğunu tespit etmeye yönelik olarak Türkiye ile AB’ye üye 

ülkelerdeki dolaylı vergilerin toplam vergi hâsılatı içindeki payı ile kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerin hacmine ilişkin oranlar birlikte ele alınacaktır. Bu bağlamda önce AB’ye 

üye ülkelerde dolaylı vergilerin toplam vergi hâsılatı içindeki payı ve kayıt dışı ekonomi 

hacmi ele alınacak daha sonra söz konusu değişkenlere ilişkin Türkiye’deki rakamlar 

ortaya konularak bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. 

1. Avrupa Birliği’nde Dolaylı Vergiler ve Kayıt dışı Ekonomi 

  1.1. Avrupa Birliği’nde Toplam Vergi Hâsılatı İçinde  Dolaylı Vergilerin Payı 

 
Aşağıdaki tabloda, AB üyesi ülkelerin 1995 ve 2004 yıllarındaki, dolaylı ve 

dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki oranları yer almaktadır. 

                                                Tablo 10 
AB Üyesi Ülkelerde Dolaysız ve Dolaylı Vergilerin  
Toplam Vergi Gelirleri içindeki Payı (1995-2005)         

          
Dolaylı 

Vergiler/Toplam 
Vergi Gelirleri 

Dolaysız 
Vergiler/Toplam 
Vergi Gelirleri Ülke 

 1995 (%) 2005 (%) 1995 (%) 2005 (%) 
 
Belçika 29.1 30.1 37.9 39.0 
 
Çek Cumhuriyeti 33.9 32.9 26.5 25.6 
 
Danimarka 34.9 35.6 63.5 62.5 
 
Almanya 30.2 31.3 27.5 26.6 
 
Estonya 36.6 43.7 28.9 22.8 
 
Yunanistan 44.1 39.9 23.8 25.5 
 
İspanya 32.6 35.1 31.4 32.0 
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Fransa 
 37.6 36.0 19.7 27.1 
 
İrlanda 43.9 44.2 41.2 40.3 
 
İtalya 31.0 35.8 37.5 34.5 
 
Güney Kıbrıs 42.7 48.1 32.9 28.7 
 
Letonya 42.4 43.9 21.5 27.2 
 
Litvanya 43.5 40.0 30.4 31.6 
 
Lüksemburg 32.0 36.8 41.6 36.9 
 
Macaristan 42.8 41.0 21.3 23.6 
 
Malta 46.1 45.4 31.4 34.4 
 
Hollanda 29.3 34.4 31.2 31.2 
 
Avusturya 35.8 35.0 28.3 30.7 
 
Polonya 38.3 40.6 31.6 20.5 
 
Portekiz 43.5 43.3 26.6 25.2 
 
Slovenya 39.5 40.5 17.7 23.0 
 
Slovakya 38.6 44.3 29.0 20.8 
 
Finlandiya 31.0 32.1 38.2 40.7 
 
İsveç 32.8 33.8 40.8 39.3 
 
İngiltere 39.9 35.8 42.7 45.4 
 
AB 25 (ortalama) 37.3 38.3 32.1 31.8 
 
AB 15 (ortalama) 35.2 35.9 35.4 36.0 

            Kaynak: Eurostat 2006, s. 217,227, Aktaran: Koç, Dağlı, 2006 
            Toplam Vergi Gelirleri, Dolaylı ve Dolaysız Vergiler ve SGP’nin toplanması ile elde edilmiştir. 
 

2005 yılında 15 AB ülkesindeki dolaylı vergilerin toplam vergilere oranlarının 

ortalaması %35.9 iken 25 AB ülkesinin ortalaması %38.33’ür. Malta (%45,4), 

Yunanistan (%39.9), İrlanda (%44.2), Litvanya (%40), Portekiz (%43.3), Macaristan 

(%41), İngiltere (%35,9), Slovakya (%44,3), Slovenya (%40,5) ve Polonya (%40,6) bu 



 77 

oranın üzerinde kalmaktadırlar. Finlandiya (%32,1), İsveç (%33.8), Avusturya(%35), 

Hollanda (%34,4) Lüksemburg (%36,8), İtalya (%35,8), İspanya (%35,1), Almanya 

(%31,3), Danimarka (%35,6), Belçika (%30,1), Fransa (%36) ve Çek Cumhuriyeti 

(%32,9) ise ortalamanın altında kalan ülkelerdir. 

2004 yılı itibariyle, dolaylı vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki 

payının en yüksek olduğu ülke %51 oranı ile Güney Kıbrıs’tır. 2004 yılında AB 

ortalamasının %38.2, AB 15 ülkeleri dikkate alındığında ise ortalamanın %35.9 olduğu 

görülmektedir. AB üyesi 15 ülkenin aritmetik ortalaması ile karşılaştırıldığında, toplam 

vergi gelirleri içinde, dolaylı vergi payları, Portekiz ve Yunanistan gibi güney 

ülkelerinde oransal olarak daha yüksek iken; İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi 

Kuzey Avrupa ülkelerinde dolaysız vergi payları daha yüksektir.  

1.2. Avrupa Birliği’nde Kayıt dışı Ekonomi Hacmi 

 
Gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek kayıt dışı ekonomi oranına karşılık 

gelişmiş ülkelerde bu oran oldukça küçüktür. AB ülkeleri de genel olarak bu tanıma 

uymaktadırlar. Bunun nedenleri arasında kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması, 

toplumda yerleşmiş olan vergi bilinci ve oturmuş bir vergi sisteminin olması sayılabilir. 

Aşağıdaki tabloda 1999-2003 yılları arasında AB ülkelerindeki kayıt dışı 

ekonominin tahmini oranları verilmiştir. Yıllar itibariyle oranlar arasında farklılık çok 

düşüktür. Genel olarak oranların düşük olmasının yanında Akdeniz ülkelerinin 

diğerlerine kıyasla daha yüksek kayıt dışı ekonomiye sahip oldukları görülmektedir. 

                                                               Tablo 11 
AB Ülkelerinde Kayıt dışı Ekonominin Büyüklüğüne Dair Tahminler 

( GSYİH’nın Yüzdesi Olarak ) 
Kayıt dışı Ekonominin Tahmini Büyüklüğü  

      Ülkeler 
1999/2000 2001/2002 2002/2003 

Avusturya 14,3 14,1 13,5 
Belçika 22,2 22,0 21,0 
Danimarka 18,0 17,9 17,3 
Finlandiya 18,1 18,0 17,4 
Fransa 15,2 15,0 14,5 
Almanya 16,0 16,3 16,8 
Yunanistan 28,7 28,5 28,2 
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İrlanda 15,9 15,7 15,3 
İtalya 27,1 27,0 25,7 
Hollanda 13,1 13,0 12,6 
Portekiz 22,7 22,5 21,9 
İspanya 22,7 22,5 22,0 
İsveç 19,2 19,1 18,3 
Birleşik Krallık 12,7 12,5 12,2 
Ortalama 18,9 18,8 18,3 

       Kaynak: Shneider 2005, http://www.dur.ac.uk/john.ashworth/EPCS/Papers/Schneider.pdf    
        (15.10.2007) 
 

Tablodaki 14 AB ülkesinde 2003 yılındaki tahmin edilen kayıt dışı ekonominin 

GSYİH’ya oranlarının ortalaması %18’dir. İspanya (%22), Portekiz(%21,9), Yunanistan 

(%28,2), İtalya (%25,7), ve Belçika (%21) bu ortalamanın üzerinde kalan ülkelerken, 

Birleşik Krallık (%12,2), Hollanda (%12.6), Avusturya (%13,5), Fransa (%14,5), 

Danimarka (%17,3), İsveç(%18,3), İrlanda (%15,3), Finlandiya (%17,4) ve Almanya 

(%16,8) ise ortalamanın altındadırlar. 

1.3. AB’de Dolaylı Vergiler ve Kayıt dışı Ekonomi 

 
AB’ye üye ülkeler ile ilgili olarak yukarıda ortaya konulan verilerin ait olduğu 

yıllar tam olarak örtüşmese de söz konusu dönemdeki genel durumu ortaya koymaları 

bakımından anlam ifade ettikleri gerekçesi ile 2005 yılı dolaylı vergi oranı ile 2003 yılı 

kayıt dışı ekonomi oranları arasındaki ilişki irdelenecektir. 

Avrupa Birliğine üye ülkelerde, İspanya ve İtalya gibi birkaç ülke dışında genel 

olarak dolaylı vergilerle kayıt dışı ekonomi oranları arasında doğru yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır. İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde vergi hasılatı içindeki 

dolaylı vergi oranlarıyla kayıt dışı ekonomi oranları ortalamanın altında; Portekiz, 

Yunanistan gibi ülkelerde ise söz konusu oranlar ortalamanın üzerindedir.  

2. Türkiye’de Dolaylı Vergiler ve Kayıt dışı Ekonomi Oranı 

   2.1. Türkiye’de Dolaylı Vergilerin Gelişimi ve Toplam Vergi Hasılatı 
İçerisindeki Oranı 

 
Türkiye’deki mevcut vergi sistemi, üretim yerine tüketimi vergileyen, direk 

vergiler yerine dolaylı vergilere dayalı bir yapıya sahiptir. Dolaylı vergilerin (KDV, 

ÖTV gibi vergiler) toplam vergi gelirleri içindeki payında sürekli artış yaşanmakta olup, 
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son 10 yılda bu oran %50’den %70’ler seviyesine çıkmıştır. 2007 yılı bütçesi dikkate 

alındığında dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerinin %68,2’sine ulaşması 

beklenmektedir. 

Aşağıdaki tabloda 1980-2006 yılları arasında Türkiye’deki dolaylı ve dolaysız 

vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı yer almaktadır. 

                                                   Tablo 12 
     Dolaylı ve Dolaysız Vergi Gelirlerinin Genel Vergi Gelirleri İçindeki 
                                         Oranları (1980-2007)                     

Yıllar 
 

 
              Dolaysız  

  Vergiler (%) 
 

              Dolaylı  
Vergiler (%) 

 
1980 63 37 
1981 60 40 
1982 60 40 
1983 57 43 
1984 57 43 
1985 47 53 
1986 52 48 
1987 50 50 
1988 50 50 
1989 53 47 
1990 52 48 
1991 52 48 
1992 50 50 
1993 49 51 
1994 48 52 
1995 41 59 
1996 39 61 
1997 41 59 
1998 47 53 
1999 45 55 
2000 41 59 
2001 40 60 
2002 34 66 
2003 33 67 
2004 31 69 
2005 31 69 
2006 31 69 

2007 (Tahmini) 32 68 
                 Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi İstatistikleri, www.gib.gov.tr  (22.05.2007) 

 

1980 yılında dolaysız vergilerin toplam hasılat içindeki payı %63 iken, dolaylı 

vergilerin payı ise %37’dir. Daha sonraki yıllarda genel toplam içindeki dolaylı vergi 
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oranları sürekli bir artış göstermektedir. 2000 yılından itibaren ise bu oran %60’ın 

üzerinde seyretmeye başlamıştır. 2007 yılında geçekleşmesi tahmin edilen oran ise 

%69’dur.   

Ülkemizde son yirmi yıl içerisinde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri 

içindeki payının giderek arttığı ve son yıllarda %70’ler civarında yer tuttuğu 

görülmektedir. Bu oran AB üyesi ülkelerdeki oranların ortalamasının çok üstünde yer 

almaktadır. AB üyesi ülkelerde, dolaylı ve dolaysız vergi gelirlerinin birbirine yakın 

olduğu ve sosyal güvenlik primleri dışındaki vergi gelirleri içindeki oranlarının, %50 

civarında olduğu görülmektedir.144 

Uluslararası vergi ve danışmanlık şirketi (KPMG)'nin, "Türkiye'de ve Dünyada 

Kurumlar Vergisi ve Dolaylı Vergiler Araştırması"na göre Avrupa Birliği (AB), 

Kurumlar Vergisi’nin en düşük buna karşın Katma Değer Vergisi   (KDV)   ile mal ve 

hizmet vergilerinin en yüksek olduğu bölge oldu. 1993 yılından bu yana yapılan 

araştırma Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 92 ülkeyi kapsıyor. Araştırma 

kapsamında Kurumlar Vergisi oranları üzerinde yapılan incelemede, OECD 

ülkelerindeki ortalama oran %27,8, Latin Amerika ülkelerinde %28 ve Asya Pasifik 

ülkelerinde %30,1 iken, AB'deki ortalama oran %24,2 düzeyinde. Türkiye, 2006 yılında 

yaptığı indirim sonrası sahip olduğu %20 oranındaki Kurumlar Vergisi ile Avrupa 

ülkeleri ortalamasının da altında kaldı. KDV veya mal ve hizmet vergisi oranları ise 

OECD'de %17,7, Latin Amerika'da %14,2 ve Asya Pasifik'te sadece %10,8 olmasına 

karşın, Avrupa ülkelerindeki ortalama oran %19,5. %18 KDV oranı ile OECD ülkeleri 

KDV oranları ortalamasına çok yakın olan Türkiye, toplam gelir vergileri içinde dolaylı 

vergilerin en yüksek olduğu iki ülkeden biri. Türkiye'nin dışındaki en yüksek dolaylı 

vergi oranına sahip ülke Meksika.145 

 

 

                                                 
144 Ali Fuat KOÇ, M. Fatih DAĞLI, “Vergi Yükü Dağılımı ve Vergi Adaleti”, Vergi Raporu, Sayı: 88, 
Ocak 2007, s. 38 
145 Dolaylı vergide dünya birincisiyiz, Referans Gazetesi, 
http://www.istehayat.net/tr/Ekonomi/a.16974.html,  (09.11.2007) 
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2.2. Türkiye’de Kayıt dışı Ekonominin Gelişimi 

 
Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmının kayıt dışı olarak 

gerçekleştiği genel olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin ne 

kadar büyük olduğu konusunda ise kayıt dışılığın tanımı gereği üzerinde uzlaşılan ortak 

bir rakam bulunmamaktadır. Bu büyüklüğü tahmine yönelik çalışmalar birbirlerinden 

farklı sonuçlar vermektedirler. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü ölçmeye yönelik 

çalışmaların farklı sonuçlar vermesi sadece Türkiye’ye özgü bir durum değildir. Kayıt 

dışını ölçmeye yönelik çalışmalarda kayıtlı ve kayıt dışı ekonominin birbiriyle iç içe 

geçmesi nedeniyle kesin sonuçlar verecek yöntemler kullanılmamakta ve tahmin 

metotlarından faydalanılmaktadır.146   

Schneider’in 145 ülke için yapmış olduğu kayıt dışı ekonominin büyüklüğüne 

dair tahminler aşağıdaki tabloda verilmektedir.147 

Tablo 13 
Ülke Gruplarına Göre Kayıt dışı Ekonominin Büyüklüğüne Dair Tahminler 

( Resmi GSYİH olarak) 
 Kayıt dışı Ekonominin Tahmini 

Büyüklüğü 
Ülke/Sene 1999/2000 2001/2002 2002/2003 
Afrika (37) 41,3 42,3 43,2 
Orta ve Güney Amerika (21) 41,1 42,1 43,4 
Asya (28) 28,5 29,5 30,4 
Geçiş Dönemindeki Ülkeler (25) 38,1 39,1 40,1 
Gelişmiş OECD Ülkeleri (21) 16,8 16,7 16,3 
Komünist Ülkeler (3) 19,8 21,1 22,3 
Türkiye  32,1 33,2 34,3 
Ağırlıksız Aritmetik Ortalama (145) 33,6 34,5 35,2 

          
         Kaynak: Shneider 2005,  http://www.dur.ac.uk/john.ashworth/EPCS/Papers/Schneider.pdf    
           (15.10.2007) 
   

1980’li yıllardan itibaren Türkiye’deki Kayıt dışı ekonominin hacmini ölçmeye 

yönelik pek çok çalışma yapılmıştır. Söz konusu çalışmaların farklı yöntemleri esas 

alması veya belli bir yöntemde farklı varsayımlarda bulunmaları veya farklı verileri 

                                                 
146 “Kayıt dışı Ekonomi, Türkiye Serüveni”, http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/turkey-
tr_ceo_kayitdisi_ekonomi_0702007.pdf , s. 6, (10.11.2007) 
147 Schneider, F. “Shadow Economies of 145 Countries all over the World: Estimation Results over the 
Period 1999 to 2003”, Annual Meeting of the European Public Choice Society (EPCS), 2005. 
http://www.dur.ac.uk/john.ashworth/EPCS/Papers/Schneider.pdf 
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kullanmaları farklı boyutların tahminine sebep olmuştur. Bugüne kadar yapılmış olan 

çalışmalar aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

                                                Tablo 14 
Türkiye’de Kayıt dışı Ekonomi Üzerine Yapılan Ampirik Araştırmalarının 

 Özet Sonuçları 

Yazarlar         Kullanılan Yöntemler Yıl/Yıllar 

GSMH'da 
kayıt dışı 
Ekonominin 
Yüzdesi 

Altuğ 
kayıt dışı Ücret Yaklaşımı 

 
    1992 

 
      35.0  

 

Derdiyok 
     1. Parasalcı Yaklaşım 
     2. Vergi Kaybı Yaklaşımı 

          1991  
          1991 

            26.2 
            40.4 

Ilgın 
 
 
 

 
     1. Nakit Oranı Yaklaşımı 
     2. Ekonometrik Yaklaşım 
     3. Sabit Rasyo Yaklaşımı 
     4. Vergi Kaybı Yaklaşımı 

 

          1993 
          1992                               
 1968-2001 
 1985-2001 
 

            54.3 
    45.3-53.9 
    31.0-84.0 
  26.0-184.0 
 

Kasnakoğlu 
 
 
 

 
    1. Parasalcı Yaklaşım 
    2. Nakit Oranı Yaklaşımı 
    3. Ekonometrik Yaklaşım 

 

          1997 
          1997 
          1997 
 

        7.0-9.0 
    30.0-61.0 
      9.0-13.0 
 

Özsoylu 
 
 

 
   1. GSMH Yaklaşımı 
   2. Sabit Rasyo Yaklaşımı 
   3. İşlem Hacmi Yaklaşımı 
 

          1990 
          1991 
          1990 
 

              7.5 
            11.5 
            11.5 
 

 
Temel- 
Şimtek- 
Yazıcı 
 

  1. Harcama Yaklaşımı 
  2. Vergi Kaybı Yaklaşımı 
  3. Parasalcı Yaklaşım 
 

         1991 
         1991 
         1991 
 

              1.5 
            16.4 
        1.9-7.8 
 

Yamak 
 

     Ekonometrik Yaklaşım 
 

         1994 
 

            10.0 
 

Aktürk, vd 
 

     Ekonometrik Yaklaşım 
 

         2002 
 

            16.2 
 

Hakioğlu 
 

     Parasalcı Yaklaşım 
 

        1984 
 

          137.8 
 

Koçoğlu 
 

     Duyarlılık Analizi 
 

        1987 
 

    19.6-26.5 
 

Vuslat Us 
 
 

  1. Sabit Rasyo Yaklaşımı 
  2. Ekonometrik Yaklaşım 
  3. Ekonometrik Yaklaşım 

1987-2003  
1987-2003 
1997-2003  

            48.0 
              6.0 
              9.0 
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   4. Sabit Akım Yaklaşımı 
  5. Karma Akım Yaklaşımı 
 

1987-2000 
1987-2000 
 

        1.0-3.0 
      6.0-33.0 
 

Çetintaş & Vergil 
     Ekonometrik Yaklaşım 
 

1971-2000 
 

    18.0-30.0 
 

Öğünç& Yılmaz 
 

    Sabit Rasyo Yaklaşımı 
    Sabit Rasyo Yaklaşımı 
 

1960-1999 
1971-1999 
 

      0.0-46.0 
    11.0-22.0 
 

Orçun, Kuşçuoğlu, 
Karaca, Derin 

    KDV Kaybı Yaklaşımı 
 

1998-2003 
 

    35.4-23.5 
 

Gülay Akgül Yılmaz 
 

    Karma Yöntem 
    Parasalcı Yaklaşım 

 

1988-1994 
1970-2004 
 

    17.8-37.7 
      4.9-107.3 
 

 
Kaynak: Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Vakfı/ TOBB, Türk Vergi Sistemi-Sorunlar-Çözüm  
             Önerileri,  Ekim 2002, s. 105 ve Us, 2004; s. 23, Gülay Akgül Yılmaz, Yer altı Ekonomisi ve     
             Vergi Kaybı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 1996, s.257. 

 
 

Türkiye’de kayıt dışı ekonomi üzerinde birçok araştırma yapılmış olsa da 

sonuçlar net değildir. Bu araştırmalara göre, 1984 ve 2002 yılları arasında GSMH’nın 

yüzdesi olarak, kayıt dışı ekonomi oranı %7.5 ile %137.8 arasında değişmektedir. 

Araştırmaların bulguları yukarıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Tabloda görülebileceği üzere, çalışmaların bulguları arasında yanıltıcı 

olabilecek kadar büyük farklılıklar vardır. Ancak bu durum yalnızca Türkiye 

ekonomisine özgü değildir. Diğer ülkelerde yapılan kayıt dışı ekonomi tahminlerinde de 

sonuçlar çok farklı olabilmektedir. Bu farklılığın nedeni, kayıt dışı ekonomi 

faaliyetlerinin tanımı üzerinde mutabakata varılamaması ve bu faaliyetler ile ilgili doğru 

ve güvenilir veri eksikliğidir. Sonuçlar arasındaki farklılık alışıldık olmakla birlikte 

Türkiye’ye ilişkin sonuçların bu kadar geniş yelpaze oluşturmasının, ülkenin özel 

koşullarıyla ilgisi bulunabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye 

ekonomisinin istikrarsızlığı, istatistikî veri toplama ve değerlendirmedeki yetersizlikler, 

araştırma için gerekli mali kaynak ve yatırım gücü eksikliği özel koşullara verilebilecek 

bir kaç örnektir.148 Diğer bir neden ise, her çalışmanın farklı ölçüm yöntemini 

kullanmasıdır.   

                                                 
148 ÖZSOYLU, a.g.e., s. 31-33 
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Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin hacmini tahmin etmeye yönelik olarak 

sabit oran yöntemine göre yapılmış olan çalışma sonucunda kayıt ışı ekonominin kayıtlı 

ekonomiye oranla 1980 yılında %34.5 iken 1990 yılında %94.2’ye yükseldiği 1991 

yılından itibaren üç haneli hal aldığı 2004 yılında %107.3’e vardığı görülmektedir. 

Ekonominin gerçek büyüklüğünün kayıtlı kayıt dışı tüm faaliyetleri içerdiği 

düşünülerek kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin toplam ekonomik faaliyetlere oranı 

belirlendiğinde ise 1980 yılında gerçek ekonominin %25.6'sını oluşturduğu, söz konusu 

oranın 1985 yılında %45.1’e ulaştığı, 2000 yılında ekonominin %64’ü kayıt dışı iken 

2004 yılında %54.1’inin kayıt dışı olduğu tahmin edilmiştir. 

                                               Tablo 15 
Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Hacmi (1980-2004) 
        

Yıllar 
Kayıt dışı Ekonominin 
Kayıtlı Ekonomiye 
Oranla Hacmi 

Kayıt dışı Ekonominin 
Toplam Ekonomi 
İçindeki Hacmi 

1980 34.5 25.6 

1981 43.6 30.3 

1982 60.4 37.6 

1983 25.1 20.0 

1984 72.5 42.0 

1985 82.2 45.1 

1986 52.4 34.3 

1987 52.5 34.4 

1988 76.3 43.2 

1989 85.9 46.2 

1990 94.2 48.5 

1991 108.3 51.9 

1992 114.8 53.4 

1993 124.7 55.4 

1994 143.3 58.8 

1995 174.4 63.5 

1996 107.8 51.8 

1997 120.0 54.5 

1998 160.6 61.6 

1999 144.4 59.0 

2000 178.1 64.0 
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2001 134.1 57.2 

2002 145.0 59.1 

2003 117.9 54.1 

2004 107.3 51.7 
              Kaynak: Gülay Akgül Yılmaz, Türkiye’de Gelir Vergisi Tarifesinde….,s.249. 
 

  2.3. Türkiye’de Dolaylı Vergiler ve Kayıt dışı Ekonomi Hacminin Birlikte 
Değerlendirilmesi 

 
Bir ülkede gelişmişliğin ve vergi adaletinin önemli göstergelerinden biri, 

ülkedeki dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payıdır. Dolaysız 

vergilerin, vergi gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu ülkelerde, ekonomik 

gelişmenin büyük ölçüde tamamlandığı, kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu, 

toplumu oluşturan bireyler arasındaki gelir dağılımının göreli olarak adil olduğu 

görülmektedir. 

Dolaylı vergiler vergi ödeyenin ödeme gücüne karşı kayıtsızdır. Hangi gelir 

düzeyinde, hangi sosyal konumda olursanız olun, aynı mal veya hizmet üzerindeki 

vergileri aynı miktar veya oranda ödersiniz. Bu nedenle de dolaylı vergiler gayri adil 

vergi grubunda sayılır. Bu vergileri daha adil kılmak için yapacağınız oran 

farklılaştırmaları fazla çözüm getirmez. Örneğin, KDV’de düşük gelirli kesimlerin 

tükettiği mal ve hizmet gruplarını daha düşük vergileyebilirsiniz, ama bunun bir sınırı 

vardır; yüksek gelir gruplarının tükettiklerini daha yüksek vergilemenin de sınırları 

vardır. Dolaylı vergileri, ödeme gücüne göre artan oranlı bir yapıya sokamazsınız.149 

Dolaysız vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payının yüksek olduğu ülkelerin 

diğer bir özelliği ise, söz konusu ülkelerde kayıt dışı ekonomi oranının düşük olmasıdır. 

Başka bir ifadeyle, dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payı artıkça, ülkedeki 

ekonomik faaliyetlerin kayıt dışına çıkış oranında da artış görülmektedir. 

Aşağıdaki tablolarda 1980’den günümüze doğru Kayıt dışı ekonomi ve dolaylı 

vergilerin seyirleri gözükmektedir: 

                                                 
149 Oğuz OYAN, “Dolaylı Vergiler Niçin Adaletsiz?”, 
http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar_Gazete/Oyan_23Kas04.pdf, (04.05.2007) 
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Tablo 16 
Türkiye’deki Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergi Hâsılatı 
İçindeki Payı ve Kayıt dışı Ekonomi Hacminin Karşılaştırılması 

(1980-2006) 
 

Yıllar 
Kayıt dışı 

Ekonominin Hacmi 
 

Dolaylı Vergiler 
Gelir Vergilerinin 

Toplam Vergi 
Hasılat İçindeki Payı 

1980 34.5 37 61.8 

1982 60.4 40 58.7 

1984 72.5 43 56.5 

1986 52.4 48 51.1 

1988 76.3 50 48.6 

1990 94.2 48 51.2 

1992 114.8 50 49.5 

1994 143.3 52 41.9 

1996 107.8 61 38.5 

1998 160.6 53 45.8 

2000 178.1 59 39.6 

2001 134.1 60 39.3 

2002 145.0 66 32.4 

2003 117.9 67 30.4 

2004 107.3 69 29.0 

     Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi İstatistikleri, www.gib.gov.tr 

   

Tablo 16’ya bakacak olursak son yıllardaki kayıt dışı ekonomideki küçük 

oransal azalmayı göz önüne almazsak 1980 sonrasında kayıt dışı ekonomi ile dolaylı 

vergiler sürekli artış gösterirken gelir üzerinden alınan vergilerde düşüş olduğu 

görülmektedir. Yani kayıt dışı ekonomi ile dolaylı vergi oranları arasında doğru orantılı 

bir ilişki mevcuttur. 

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

yıllara göre de 1990 yıllarda, daha yüksek oranlarda görülmüştür. Kayıt dışı ekonominin 

yükselmesinin sebepleri araştırıldığında; 1970’li yılların ikinci yarısında ekonomide 

görülen sıkıntıların ardından tamamen farklı ekonomi politikalarının uygulandığı 

1980’li yıllarda bütçe açıklarının giderek artması ve bunun finansmanında iç ve dış 

borçlanmaya başvurulmasıyla, ekonominin 1990’lı yıllarda borç kısır döngüsüne girmiş 

olması ve bir taraftan iç dengenin sağlanması diğer taraftan da dış dengenin 
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sağlanabilmesi amacıyla sürdürülen yüksek faiz, düşük kur rejiminin 1990’lı yıllarda 

ekonomide sebep olduğu istikrarsızlıklar ve krizlerin önemli olduğu görülmektedir. Zira 

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin sıçrama gösterdiği yılların genellikle ekonomik, 

sosyal ya da siyasal istikrarsızlıkların yaşandığı yıllar ile akabinde ki yıllar olduğu 

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

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

yüksek oranlarda gerçekleştiği yıllardır. Ekonomik krizlerin yaşandığı yıllar, gerek 

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

sebeple kriz dönemlerinde, iş sahiplerinin ayakta kalabilmek, çalışanlarınsa yükselen 

enflasyonun yarattığı satın alma gücündeki azalmaları telafi edebilmek çabaları bir 

taraftan enformel ekonominin diğer taraftan da beyan dışı ekonominin genişlemesiyle 

kayıt dışı ekonominin artış göstermesine sebep olmaktadır.150 

Ekonomide tekrar krizin yaşandığı 2000 yılında, kayıt dışı ekonomi inceleme 

döneminin en yüksek oranına yani %178.1’e ulaşmıştır. Bu oran, 2000 yılında kayıtlı 

ekonomik faaliyetlerin neredeyse iki katına yakın bir kayıt dışılığın olduğunu 

göstermektedir. 2001 yılından itibaren kayıt dışı 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 

iyileşmenin yanı sıra kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye verilen önem ve belki de daha 

önemlisi ekonomik, sosyal ve siyasi alanda görülen nispeten istikrarlı ortamın olumlu 

etkileri olduğu düşünülmektedir.151 

Tezimizin amacını oluşturan soruyu burada sormak gerekiyor; Dolaylı vergiler 

mi kayıt dışı ekonomiyi artırmaktadır, yoksa kayıt dışı ekonomi mi dolaylı vergileri 

artırmaktadır? 

Mükelleflerin kayıt dışı ekonomiye kaymaları nedeniyle vergi gelirlerinde 

azalma olmaktadır. Türkiye'de 2005 yılına ait olup Nisan 2006 yılı içinde yasal süresi 

içinde verilen kurumlar vergisi beyannamelerinin incelenmesinden anlaşılacağı üzere 

                                                 
150 Gülay Akgül YILMAZ, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları”, s. 149, 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TRaporlar/kayitdisi/bolum1.pdf , (17.11.2007) 
151 Gülay Akgül YILMAZ, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları”, s. 149, 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TRaporlar/kayitdisi/bolum1.pdf , (17.11.2007) 
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toplam kurumlar vergisinin %72,3’ünü sadece 100 kurum ödemiştir. Bir başka açıdan 

kurumlar vergisinin %47,7’si sadece 10 mükellef tarafından beyan edilen matrah 

üzerinden hesaplanarak ödenmiş bulunmaktadır.152 

Hükümetlerse bu eksikliği tahsilâtı daha kolay olan dolaylı vergilere yönelerek 

kapatmak istemektedirler. Bazı yazarlara göre; ülkedeki kayıt dışı ekonomi hangi 

oranlardaysa, dolaylı vergi oranları da aşağı yukarı aynı seviyelerdedir. Bunun nedeni 

ise, ülke yöneticilerinin kayıt altına alamadıkları kısım kadar dolaysız vergilere 

başvurmaları ve tahsil edemedikleri vergiyi dolaysız vergilerle toplama yoluna 

gitmeleridir.153 Tüketim harcamaları üzerinden alınan dolaylı vergilerin fazla olması, 

üretici ve tüketicilerin bir bölümünü çok daha cazip olan kayıt dışı ticari işlemlere 

yöneltmektedir. Bu açıdan bakılırsa kayıt dışı ekonomi ile dolaylı vergilerin birbirlerini 

besleyen bir döngü içine girdikleri görülüyor. 

AB süreci Türkiye’nin dolaylı vergileri ile doğrudan vergiler arasındaki bu 

dengeyi değiştirmesini gerekli kılmamaktadır. Dolaylı vergilere verilen ağırlığın gelir 

dağılımı bakımından sakıncalı olduğu ileri sürülebilir. Zira bu durumda gelir 

seviyesinden bağımsız olarak vergilenme yapılmaktadır. Ancak Dünya Bankası 

tarafından da belirtildiği üzere (Dünya Bankası 2006), kayıt dışının yüksek olduğu 

ekonomilerde, dolaylı vergilere ağırlık verilmesi en azından vergilerin toplanabilmesini 

sağlamaktadır. Kayıt dışı olgusu, bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin vergi politikası 

alanındaki opsiyonlarını kısıtlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kayıt dışının 

yoğunluğu, doğrudan vergilendirmeyi yetersiz kılmakta ve dolaylı vergilere ister 

istemez ağırlık verilmesini gerektirmektedir.154 

Kayıt dışının azaltılması, vergi politikasında da gerekli değişikliklerin 

yapılmasını sağlayacaktır. Öncelikle kayıt içine giren işletmelerin sayısındaki artıştan 

dolayı, doğrudan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı artırılabilecektir. Bunun 

sonucunda, dolaylı vergilerin ve de özellikle tüketim vergilerinin oranlarının 

                                                 
152 Kayıtdışılığın vergilendirmeye etkisi 26/09/2006 
http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=280035&dept_id=1037 
153 Hasan Yaşar Özfidan, Ülkemizde Vergi Adaleti Nasıl Sağlanır?, 29.12.2004, 
http://www.malihaber.com/modules.php?name=News&file=article&sid=276 
154 “Kayıt dışı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme”, Tüsiad Büyüme Stratejileri Dizisi, No:8, Aralık 
2006, s. 78, http://www.tusiad.org/turkish/rapor/buyume/kayitdisi.pdf, (23.07.2007) 
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düşürülmesi imkânı ortaya çıkacaktır. Türkiye’deki birçok sektörün rekabet gücü 

kazanması açısından bu önemli bir adım olacaktır. Zira yüksek oranlar, bu sektörlerde 

tüketici talebini de olumsuz etkilemekte, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 

ölçek ekonomilerinden yararlanmasını güçleştirmektedir. 
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SONUÇ  

 
Dolaylı vergiler mi kayıt dışı ekonomiyi etkilemektedir? Kayıt dışı ekonomi mi 

dolaylı vergileri etkilemektedir? Yoksa bu etkileşim çift taraflımı gerçekleşmektedir. 

Tezde bu sorulara yanıt aranmıştır. 

 “Milli geliri hesaplamada kullanılan istatistikî yöntemlere göre tahmin 

edilemeyen, gelir yaratan, beyan edilmeyen, GSMH büyüklüklerine dâhil edilemeyen 

yasal ve yasadışı faaliyetler” olarak tanımlanan ve yasadışı, enformel ve beyan dışı 

ekonomi olarak ayrımı yapılan kayıt dışı ekonominin boyutlarını ölçülmeye yönelik 

çalışmalarda; kayıt dışı ekonominin özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha büyük 

boyutlarda olduğu görülmüştür. Kayıt dışı ekonomiye uygulanan ekonomik politikalar, 

yaşanan ekonomik istikrarsızlıklar ve krizler, gelir dağılımında adaletsizlik, yüksek 

enflasyon, vergi yapıları ve küreselleşme gibi faktörler kayıt dışılığa uygun zemin 

oluşturmaktadır. Vergi kayıpları ve dolayısıyla bütçe açıkları olarak sonuçlanan kayıt 

dışı ekonomik faaliyetler, devleti yerine getirmek zorunda olduğu savunma, iç güvenlik 

ve adalet ile eğitim, sağlık ve altyapı gibi pek çok hizmet için yapacağı harcamaları 

azaltmak zorunda bırakmaktadır. Ayrıca faaliyetlerini kayıt dışı olarak yürütenler, 

kayıtlı olanlara karşı haksız şekilde rekabet avantajı elde ederek, ekonominin rekabet 

yapısını bozarak etkinliğini kaybeder.  

 Bir ülkede gelişmişliğin ve vergi adaletinin önemli göstergelerinden biri, 

ülkedeki vergi yapısıdır. Ülkemizdeki mevcut vergi sistemi, üretim yerine tüketimi 

vergileyen, direk vergiler yerine dolaylı vergilere dayalı bir yapıya sahiptir. Son yirmi 

yıl içerisinde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının giderek arttığı ve 

son yıllarda % 70’ler civarında yer tuttuğu görülmektedir.  

 Bu oran AB üyesi ülkelerdeki oranların ortalamasının çok üstünde yer 

almaktadır. AB üyesi ülkelerde dolaylı vergi oranları ve kayıt dışı ekonomi hacimleri 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere kıyasla düşüktür. Dolaysız 

vergilerin vergi gelirleri içindeki payının yüksek olduğu ülkelere bakıldığında kayıt 

dışılığın da az olduğunu görebiliriz. Tahsilâtının kolay olması ve kısa zamanda tahsil 

edilebilmesi dolaylı vergilerin tercih edilmesinin başlıca nedenlerindendir 
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Dünya Bankası’na göre; kayıt dışılığın yüksek olduğu ekonomilerde, dolaylı 

vergilere ağırlık verilmesi, en azından vergilerin toplanabilmesini sağlamaktadır. Kayıt 

dışılığın azaltıldığı ekonomilerde, vergi politikasında gerekli değişikliklerin 

yapılmasının önünü açacaktır. Böylece kayıt içine giren kayıt dışı ekonomik faaliyetler 

dolaylı vergilerin oranlarının düşürülmesine ve gelişmişlik göstergesi kabul edilen, 

dolaysız vergilerin ağırlıkta olduğu vergi yapısına kavuşulması sonucuna ulaşılacaktır. 

1980 sonrasında kayıt dışı ekonomi ile dolaylı vergiler sürekli artış 

göstermiştir. Yani kayıt dışı ekonomi arttıkça dolaylı vergilerde onu izlemiştir. Bu 

durumdan şu sonucu çıkarabiliriz. Kayıt dışı ekonominin yüksek olduğu ülkelerde 

dolaylı vergilerin, vergi gelirleri içindeki payı yüksektir. Dolaysız vergilerle elde 

edilemeyen vergi gelirleri dolaylı vergilerle telafi edilmektedir.  
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