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ÖNSÖZ 

Kayıt dışı ekonomi olgusu son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkelerde gündemin üst sıralarında yer almıştır. Diğer taraftan 1980’lerden sonra ticari 

ilişkilerin hızla gelişmesi ile birlikte rekabet giderek artan bir öneme sahip olmuştur. 

Böyle bir ortamda kayıt dışı ekonomi sağladığı bazı olumlu etkilerle ekonomide subap 

görevi görürken bu sektörde faaliyet gösteren firmalara maliyet ve fiyat bakımından da 

haksız bir kazanç sağlamakta ve rekabetin kurallarını bozmaktadır. Bu çalışma ile kayıt 

dışı ekonominin nedenleri, etkileri, mücadele yolları ve rekabet piyasalarında faaliyet 

gösteren firmalara etkisi anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmayı sonuçlandırmamda 

görüşleri ile katkıda bulunan değerli hocam Prof. Dr. Rona Turanlı’ya, desteklerini 

esirgemeyen aileme ve sevgili arkadaşım Yunus İnan’a çok teşekkür eder, çalışmamın 

tüm ilgililere  yararlı olmasını dilerim. 

 

İstanbul, 2007                                                                                             Burcu DİNÇER 
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1. GİRİŞ 

1980’lerden itibaren ülke gündemindeki önemli konulardan birini oluşturan ve 

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hesaplamaları dışında kalan gelir yaratıcı ekonomik 

faaliyetler şeklinde tanımlanan kayıt dışı ekonomi hem yasadışı ekonomik faaliyetleri 

hem de yasal olup kayıtlara yansımayan ekonomik faaliyetleri  kapsamaktadır. Ancak 

bu kavram, 1990’lı yıllarda değişikliğe uğramış ve yasal ancak vergilendirilmeyen 

faaliyetler olarak tanımlanmaya başlanmıştır. 

Ekonomik faaliyetlerin bir kısmının ölçülememesi hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkelerde önemli sorunlara yol açmaktadır. Her şeyden önce  kayıt dışı 

ekonomi olgusuna, çalışmamız kapsamında baktığımızda, bu sorunların başında kayıt 

dışı ekonominin kayıtlı ve kayıt dışı kesim arasında oluşturduğu haksız rekabet 

gelmektedir. Şöyle ki; kayıtlı çalışan işletmeler yüksek maliyetlere katlanmak zorunda 

kalmakta, bu ise firmalar aleyhine üretim ve ticareti saptırıcı etkiler doğurmaktadır. 

Kayıt dışılığın daha çok görüldüğü küçük ve orta boy işletmeler vergi kaçakçılığı ile 

vergiden kurtulurken, kaçakçılık yapmayan kesim üzerinde ağır bir vergi yükü 

oluşmaktadır. Böylece kayıt dışı sektör, düşük maliyetle üretim yaptığı için kayıtlı 

sektör ile haksız şartlarda rekabet yapmaktadır. Bu durum ise zaman içinde kayıtlı 

sektörün ya piyasadan çekilmesine ya da kayıt dışı ekonomiye kaymasına neden 

olmaktadır. 

Her ekonomide düşük ya da yüksek boyutlarda yaşanılan kayıtsızlığın 

büyüklüğü çok önemlidir. Başlangıçta önemsenmeyen kayıt dışı ekonomi zaman 

içerisinde önemli bir problem olabilmektedir. Çünkü kayıtsızlık ekonomide haksız bir 

rekabet yaratmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkelerde en önemli sorunlardan biri olan kayıt dışı ekonominin tanımı, nedenleri ve 

etkileri ile kayıt dışı ekonomi olgusunun rekabetçi piyasalara etkisini ortaya koymaktır. 

Çalışmanın birinci bölümünde; kayıt dışı ekonominin tanımı, sınıflandırılması, 

özellikleri, unsurları hakkında genel bilgiler verilmiş ve kara para ile ilişkisi 

incelenmiştir. 



İkinci bölümde, kayıt dışı ekonominin nedenleri, olumlu ve olumsuz etkileri ve 

mücadeleye yönelik çözüm önerileri anlatılmıştır. 

Üçüncü bölümde, dünya genelinde kayıt dışı ekonomi, gelişmiş, dönüşen ve 

gelişmekte olan ülkeler bazında, ülke örnekleri ile ele alınmış ve Türkiye’de özellikle 

1980’lerden sonra serbest piyasa ekonomisine geçiş ile kayıt dışı ekonominin etkileri 

üzerinde durulmuştur. 

Dördüncü bölümde, piyasa ekonomisi hakkında genel bilgiler verilmiş ve tam 

rekabet piyasasını sınırlayan ve ortadan kaldıran nedenlerden bahsedilmiştir. 

Son bölümde ise; kayıt dışı ekonominin rekabetçi piyasalara etkisi ana başlığı 

adı altında, pazar aksaklıklarının kayıt dışı ekonomiye etkisi, kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerin küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) ve büyük ölçekli işletmelere 

etkisi, ayrıca üretim ve tüketim yönünden incelenmesi grafiklerle anlatılmaya 

çalışılmıştır.  
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2. KAYIT DIŞI EKONOMİ VE TEMEL KAVRAMLARI 

2.1. Kayıt Dışı Ekonomi Kavramı 

1960'lardan itibaren başta Batılı gelişmiş ekonomiler olmak üzere, hemen 

hemen tüm dünya da “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 

bir yapı sergilediği için, bazen farklı yapılanmaları açıkça yansıtan, bazen de, anlam 

olarak iç içe geçmiş çeşitli kavramlarla adlandırılırlar1. 

Kayıt dışı ekonomi ile ilgili çalışmalar 1970'li yıllarda yoğunluk kazanmasına 

karşın, bu konu ile ilgili ilk çalışma, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) II. Dünya 

Savaşı yıllarındaki beyan edilmeyen gelirleri parasal yöntemlerle tahmin etmeye 

çalışmış olan Philliph Cagan tarafından yapılmıştır. Gutmann, 1977 yılında aynı metodu 

ABD ekonomisine uygulayarak bu ülkede kayıt dışı ekonominin boyutlarını tahmin 

etmeye çalışmıştır. Bu yıldan itibaren çeşitli ülkelerde kayıt dışı ekonomi konusunda 

çeşitli araştırma ve incelemeler yapılmıştır2. 

Kayıt dışı ekonomi kavramı çok geniş bir kavram olup birçok kaynakta da 

farklı ifadelerle açıklanmaya çalışılmıştır, ayrıca kayıt dışı ekonomi kavramı yabancı 

kaynaklarda da yine birçok karşılık bulmuştur. Bunlardan bazıları; 

- Black Economy (Kara Ekonomi)  

- Paralel Economy (Paralel Ekonomi)  

- Second Economy (İkinci Ekonomi) 

- Shadow Economy (Gölge Ekonomi)  

                                                 
 
1 İzzettin Önder, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergileme” , İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Dergisi , Sayı: 23-24         
(  Mart 2001 ), s. 241. 
2 Yılmaz Ilgın, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutları” ( Yayınlanmamış  Uzmanlık Tezi, DPT, 
1995 ), s. 1. 
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- Hidden Economy ( Gizli Ekonomi ) 

- Underground Economy ( Yeraltı Ekonomisi ) 

- Informal Economy ( Gayri Resmi Ekonomi ) 

- Unrecorded Economy ( Kayıt dışı Ekonomi ) 

- Unreported Economy ( Beyan dışı Ekonomi ) 

- Moonlight Economy ( Ayışığı Ekonomisi ) 

olarak sıralanabilir3.  

Yukarıdaki terimlerden bir kısmı tamamıyla üst kavram olan kayıt dışı 

ekonomi olgusunu ifade etmekteyken, bir kısmı da kayıt dışı ekonomi içinde yer alan 

faaliyetlerden değişik özellikte olanların farklılığına vurgu yapmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Örneğin, kayıt dışı ekonomi ile yeraltı ekonomisi, kara ekonomi, gizli 

ekonomi, gölge ekonomi, görünmeyen ekonomi aynı olguyu ifade etmektedirler. Kayıt 

dışı ekonominin bir bileşeni olan enformel ekonomi ile aynı özellikteki faaliyetleri ifade 

eden diğer terimler; hane halkı ekonomisi, kural dışı ekonomi, gayri resmi (unofficial) 

ekonomidir. Yasadışı ekonomi terimi ile de yine kayıt dışı ekonomi içinde yer alan 

fakat yasalara aykırı olan faaliyetler kastedilmektedir. Bu, Türkçe literatürde mafya eko-

nomisi, kurşun ekonomisi gibi tabirlerle kimi zaman ifade edilmiştir. 

Yabancı literatürde yer alan eserlerde neredeyse hiç kullanılmayan “kayıt dışı 

ekonomi” teriminin Türkçe literatürde yaygın bir şekilde benimsenmiş olmasında, bu 

konunun, vergi kayıpları boyutunun ön plana çıkarılmak istenmesinin önemli bir etkisi 

vardır. Kayıt dışı ekonomiyi ifade etmek için kullanılan terimlerdeki çeşitlilik, tanımı 

konusunda da görülmektedir4. 

                                                 
 
3 Kerem Kaptangil, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye” ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi  SBE, 2003 ), s. 1.   
4 Gülay Akgül Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, 1.Basım, İstanbul: İSMMMO, 2006,     
s. 25. 
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Kayıt dışı  ekonomi farklı alanlar üzerinde etkisi olan geniş kapsamlı bir 

olgudur. Bu nedenle farklı alanlardaki araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Şöyle ki kayıt 

dışı ekonomi ile iktisatçılar ve maliyecilerin yanı sıra sosyologlar, siyasetçiler, 

hukukçular, antropologlar ve istatistikçiler de ilgilenmişlerdir. Araştırmacıların farklı 

özellikler vurgulamak istemeleri ile kayıt dışı ekonomiyi ifade etmek için otuza yakın 

değişik terim kullanılmıştır. 

Değişik alanlardaki araştırmacıların ilgilendikleri ve ön plana çıkarmak 

istedikleri taraflar birbirinden farklı olmuştur. Örneğin, maliyeciler kayıt dışı 

ekonominin doğurduğu vergi kaybını, istatistikçi ve iktisatçılar kayıt dışı ekonominin 

boyutu ve ekonomik göstergeler üzerindeki etkisini, iş hukukçuları kayıt dışı istihdam 

ve çalışanların güvenliğini, para ve finans piyasalarında bulunanlar, para piyasalarını 

etkileyen ve kontrol edilemeyen kayıt dışı para miktarını, güvenlik ile uğraşanlar 

yasadışı ekonomik faaliyetleri, sosyologlar ve hukukçular kişiler arası ilişkiler ve 

kişilerin devletle ilişkileri ile hukuk devleti demokrasi ve toplum bilincini ön plana 

çıkartmışlardır5. 

2.2. Kayıt Dışı Ekonomi Tanımı 

Bilimsel olarak kayıt dışı ekonomi, “resmi GSMH'yı tahmin etmek için 

kullanılan mevcut istatistiksel yöntemlerce ölçülemeyen ve bu sebeple resmi GSMH 

hesapları dışında kalan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetler” şeklinde tanımlanabilir. 

Devletin bilgisi dışında gerçekleşen ekonomik faaliyet, gelir yaratıcı ise kayıt dışı 

ekonomik faaliyettir. Yeni gelir yaratmıyor, olanı transfer ediyorsa, kayıt dışı ekonomik 

faaliyet olarak kabul edilmez. Nitekim, yasadışı ekonomik faaliyetlerden, yasadışı 

uyuşturucu üretimi veya ticareti gelir yaratıcı oldukları için kayıt dışı ekonomi içinde 

kabul edilirken, hırsızlık, gasp veya yasadışı kumar oynamak bu faaliyetleri 

gerçekleştirenlere gelir sağlasa da, katma değer başka deyişle yeni gelir yaratmadığı ve 

sadece olan gelirin el değiştirmesine sebep oldukları için kayıt dışı ekonomik faaliyet 

sayılmazlar. Bununla beraber, yasadışı kumarhane işleten kişi bu faaliyet dolayısıyla 

                                                 
 
5 Şinasi Aydemir, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi,  İstanbul: Hesap Uzmanları Kurulu Yayınları, Acar 
Matbaacılık, 1995, s. 21.   
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katma değer yarattığı için faaliyetin gizliliği kayıt dışı ekonomi içinde yer almasına 

sebep olur. Kısaca, bir faaliyetin katma değer yaratıcı özellikte olması kayıt dışı 

ekonomik faaliyet olarak nitelendirilmesi bakımından önemlidir6.   

Altuğ'a göre kayıt dışı ekonomi; ya hiç belgeye bağlanmayarak ya da içeriği 

gerçeği yansıtmayan belgelerle, gerçekleştirilen ekonomik olayın (alış/satış) devletten 

ve işletme ile ilgili öteki (ortaklar, alacaklılar, kazanca katılan işçiler vb.) kişilerden 

tamamen ya da kısmen gizlenerek, kayıtlı (resmi) ekonominin dışına taşınmasıdır7. 

Derdiyok, kayıt dışı ekonomiyi; gayri safi milli gelir hesaplarını elde etmede 

kullanılan, bilinen istatistik yöntemlerine göre tahmin edilemeyen ve gelir yaratıcı 

ekonomik faaliyetlerin tümü olarak tanımlamıştır8. 

Özsoylu ise kayıt dışı ekonomiyi; geleneksel ölçüm teknikleri ile ölçülemeyen, 

resmi rakamlara yansımamış ve belli bir çıkar karşılığında mal veya hizmet olarak 

sunulan faaliyetlerin tümü olarak tanımlamıştır9. 

Kayıt dışı ekonomi, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık 

ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemediğinden, milli 

muhasebe kayıtlarında yer almayan ve GSMH büyüklüklerine yansımayan alanları 

kapsamaktadır10. 

Diğer bir tanıma göre, kayıt dışı ekonomi; milli muhasebeye göre ek bir değer 

oluşturan veya ahlaka aykırı ya da meşru olmayan her türlü faaliyettir11. 

Bir başka tanıma göre, kayıt dışı ekonomi; resmi kayıtlara girmeyen, kanuni 

belgelerle belgelendirilemeyen, yetkili kamu organlarınca normal kurallar içerisinde 

                                                 
 
6 Yılmaz, s. 26. 
7 Osman Altuğ, Kayıt Dışı Ekonomi, 2.Basım, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1999, s. 1. 
8 Türkmen Derdiyok, “Türkiye’nin Kayıt Dışı Ekonomisinin Tahmini”, Türkiye İktisat Dergisi, Sayı: 14  
( Mayıs, 1993 ), s. 54. 
9 Ahmet Fazıl Özsoylu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, 1.Basım, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1996, 
s.11 
10 Adil Temel, Ayşegül Şimşek ve Kuddusi Yazıcı, Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı, Tespit Yöntemleri 
ve Türk Ekonomisindeki Büyüklüğü, Ankara: DPT, 1994, s.1. 
11 Cihan Dura, “Kayıt Dışı Ekonomi Kavramı, Sebep ve Etkileri, Ölçülmesi, Mücadele Yolları ve Türk 
Ekonomisindeki Yeri”, Maliye Dergisi,  Sayı: 124  ( Ocak – Nisan 1997 ), s. 5. 
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kontrol edilemeyen, milli gelir (MG) hesaplarında dikkate alınmayan ve doğru şekilde 

hesaplanmayan ekonomik işlem ve faaliyetlerin tümü kayıt dışı ekonomiyi ifade eder12. 

Kayıt dışı ekonomi; devletin koyduğu uyulması zorunlu kurallara 

uyulmamasıdır13. 

Kayıt dışı ekonomi makro ekonomik bir kavram olup, devletin piyasa 

ekonomisine aşırı müdahalesi ve özellikle kayıt dışı vergilere başvurması sonucunda 

ekonomide yaratılan reel milli gelirin, siyasal iktidarında izniyle, milli gelir 

hesaplarında muhasebeleştirilemeyen diğer bir ifadeyle görülmeyen kısmıdır. 

Dolayısıyla bir ülkede kayıt dışı ekonomiden bahsedebilmek için, (i) devletin piyasa 

ekonomisine aşırı müdahalesi söz konusu olmalı ve (ii) bu müdahale özellikle kayıt dışı 

vergilere yönelmeli, (iii) bu yüzden reel milli gelirin bir bölümünün kayıp bulunması 

gerekmekle birlikte, bu durumun ortaya çıkabilmesi, (iv) siyasal iktidarın bu sorunu 

tolere etmesine ihtiyaç gösterir. Böylece bir ekonomide kayıt dışı ekonomiden söz 

edebilmek için sayılan bu dört öğenin var olabilmesi gerekmektedir14. 

Son bir tanıma göre, kayıt dışı ekonomiye “vergilenmemiş kazançtır” 

denmekte, vergi ve diğer yasalarla vergi dışı bırakılmış kazanç da bu kapsama dahil 

edilmektedir15. 

Genel ekonomi, kayıtlı ekonomi ve kayıt dışı ekonomi olarak ikiye ayrılır. 

Kayıt dışı ekonomi, kayıtlı ekonomik faaliyetlerin dışındaki faaliyetleri kapsamaktadır. 

Kayıtlı ekonomik faaliyetlerin hepsi resmi istatistiklerde GSMH hesaplarında göz 

önünde bulundurulurken; kayıt dışı ekonomik faaliyetler resmi istatistiklere yansımaz 

ve GSMH hesaplarında göz önüne alınmazlar. Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri, özel 

sektör ve hane halkı tarafından ev içinde yapılan faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu 

faaliyetlerden elde edilen gelirler ulusal gelir hesapları ile ölçülemez ve 
                                                 
 
12 Sakıp Şeker, “Kayıt Dışı Ekonominin Kapsamı, Nedenleri ve Etkileri ”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 25  
( Ocak, 1995 ), s. 77. 
13 Salih Özel, “Kayıt Dışı Ekonomi Kavramı, Sorunları ve Çözümleri”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 71 
 ( Kasım 1998 ), s. 15. 
14 Güneri Akalın, “Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu ve Yasa Tasarısı ( I )”, Vergi Dünyası, Sayı: 178  
( Haziran 1996 ),  s. 29. 
15 Selami Şengül, Bir Hurafe Kayıt Dışı Ekonomi Vergi Sistemi ve Vergi İdaresinin İç Yüzü, Ankara: 
İmaj Yayıncılık, 1994, s. 2. 
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vergilendirilemezler16. Bu tip faaliyetler kanuni ve meşru olabileceği gibi gayri kanuni 

ve gayri meşru da olabilir. Kamu sektörü faaliyetleri her ne kadar kayıt dışı ekonomi 

faaliyetleri içinde düşünülemezse de bu sektördeki kayıt dışılığın boyutu 

küçümsenemez durumdadır.  

Bunların yanında kayıt dışı ekonomi; “Bilinen istatistik yöntemlerine göre 

tahmin edilemeyen ve GSMH hesaplarını elde etmede kullanılamayan gelir yaratıcı 

ekonomik faaliyetlerin tümü” şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca vergisel ağırlıklı bir 

tanımlama ile olaya yaklaştığımızda kayıt dışı ekonomiyi hiçbir belgeye bağlanmayan 

veya içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik olayların tamamı 

şeklinde değerlendirmek mümkündür17. 

2.3. Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 

Kayıt dışı ekonomi yasal alandan yasadışı alana kadar çok çeşitli faaliyetleri 

bünyesinde bulundurur. Bu faaliyetlerin arasında içsel ilişkinin de olması faaliyetlerin 

sınıflandırılmasında güçlük yaratır. Her ne kadar iç içe geçmiş şeyleri birbirinden ayırt 

etmeye çalışmak zor ve birtakım sıkıntıları beraberinde getirebilecek olsa da ortak bazı 

özelliklerinden hareketle kayıt dışı ekonomi için olan ekonomik faaliyetler üç grupta 

toplanabilmektedir; 

1. Beyan dışı (unreported) ekonomik faaliyetler, 

2. Enformel ekonomik faaliyetler ve 

3. Yasadışı (İllegal-Criminal) ekonomik faaliyetler18. 

2.3.1. Beyan Dışı Ekonomi  

Kayıt dışı ekonomi kapsamında, onun bir parçasını oluşturan beyan dışı 

ekonomi, “vergi yasalarınca konulmuş kurallara göre vergi idaresine beyan edilmesi 

                                                 
 
16 Vito Tanzi, “Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy”, The Economic Journal,  
Vol: 109, No: 456 ( June 1999 ), s. 338. 
17 Fatih Acar ve İbrahim Türkiş, “Kayıt Dışı Ekonomi Konusunda Vergi Boyutu, Tespit ve Öneriler”, 
Yaklaşım Dergisi, Sayı: 108 ( Aralık 2001 ), s. 179. 
18 Yılmaz, s. 27-28. 
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gerektiği halde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen faaliyetlerle bunlar sonucu 

elde edilen gelirler” olarak tanımlanmıştır. Yani beyan dışı ekonominin içine, gelir 

yaratıcı ekonomik faaliyetlerden vergi kanunlarına göre beyan edilmesi gerektiği halde 

beyan edilmeyenler girmektedir. Beyan dışı ekonominin bu şekilde tanımlanması beyan 

dışı ekonominin dar anlamda ele alınması sonucunu doğurmuştur. Vergi istisnası ve 

muafiyeti kapsamında olan gelirler de, tıpkı beyan dışı ekonomi de yer alan gelirler gibi, 

vergi idaresine bildirilmemekte ve devlete vergi kaybettirmektedir. Ancak buradaki 

nüans; beyan dışı ekonomik faaliyetlerin yasalara göre beyan edilmesi gerektiği halde 

beyan edilmeyen gelirleri içerdiği, vergi istisna ve muafiyetliklerinin ise vergi 

yasalarında yer almak suretiyle kapsamına aldıkları gelirleri kısmen veya tamamen 

beyan ve vergi dışına çıkardıklarıdır. Biri suçtur ve vergi kaçakçılığı olarak ifade edilir, 

diğeri suç değildir ve vergiden kaçınma olarak ifade edilir. Ortak noktaları ise vergi 

kaybı yaratıyor olmalarıdır. Beyan dışı ekonomik faaliyetler hukuki ve ekonomik 

anlamda vergi kaybı yaratmakta, vergi istisna ve muafiyetleri ise sadece ekonomik 

anlamda vergi kaybı yaratmaktadırlar. Vergi istisna ve muafiyetlikleri kapsamında 

olduğu için beyan dışı kalan gelirlerle, kanunlara göre beyan edilmesi gerektiği halde 

beyan edilmeyen servet unsurları ve harcamalar ise geniş anlamda beyan dışı ekonomi 

kapsamında ele alınmaktadır. Geniş anlamda beyan dışı ekonomi, milli gelirden 

hareketle hesaplanan vergi matrahı ile beyan edilen matrah arasındaki farkı 

oluşturmaktadır. Geniş anlamda beyan dışı ekonomi kavramı, ekonomik ve hukuki 

anlamdaki vergi kayıplarının tamamını kapsamına alırken, dar anlamda beyan dışı 

ekonomi sadece gelir vergisi (GV) bakımından hukuki anlamda vergi kaybını 

içermektedir. Dar anlamdaki beyan dışı ekonomi ile geniş anlamdaki beyan dışı 

ekonomi arasındaki fark bir örnek ile daha açık bir şekilde ortaya konulabilir: 

Kaçak inşaat yapımı, bir taraftan devletten gerekli izinler (ruhsat) alınmadan 

yapıldığı için kurallara uygun gerçekleştirilmemiş olması sebebiyle enformel, diğer 

taraftan vergi yasaları gereğince vergi idaresine bildirilmesi gerektiği halde gelirin 

bildirim dışı kalması sebebiyle beyan dışı ekonomik faaliyet olup, kayıt dışı ekonomi 

kapsamındadır. İnşaatın tamamlanması sonunda daire sahibi olanların, emlak vergisi 

beyannamesini hiç vermemeleri veya beyannamede emlakin değerini düşük beyan 

etmeleri vergi kaybı doğurur, ancak bu durum dar anlamda beyan dışı ekonomi ve bu 

 
 

9



bağlamda kayıt dışı ekonomi kapsamına girmez, geniş anlamda beyan dışı ekonomi 

kapsamında değerlendirilir. Kaçak inşa edilmiş olan binada daire sahibi olanların 

dairelerini kiraya vermeleri durumunda elde ettikleri kira gelirlerinin Gayri Menkul 

Sermaye İradı (GMSİ) olarak beyan edilmemesi durumu, beyan dışı ekonomi 

kapsamında ve bu bağlamda kayıt dışı ekonomide yer alır. Özetle; 

* Kaçak bina inşaatı; enformel + beyan dışı ve dolayısıyla kayıt dışı ekonomik 

faaliyettir. 

* Bina ile ilgili emlak vergisi beyannamesinin verilmeyip, emlak vergisinin 

ödenmemesi; geniş anlamda beyan dışılıktır. Vergi kaybı doğurur ancak kayıt dışı 

ekonomi içinde yer almaz.  

* Binanın kiraya verilmesi sonucu elde edilen GMSİ beyan edilmediğinde, 

beyan dışı ekonomik faaliyet sayılır, kayıt dışı ekonomi içinde yer alır. 

“Beyan dışı ekonomi” ile “vergi kaçakçılığı” da tam anlamıyla örtüşen 

kavramlar değildir. Çünkü vergi kaçakçılığı tüm vergiler bakımından doğabilir, ancak 

beyan dışı ekonomi sadece gelir vergisi bakımından söz konusudur. Beyan dışı ekonomi 

geniş anlamda ele alındığında da vergi kaçakçılığı kavramı ile tam anlamıyla aynı şeyi 

ifade etmezler, çünkü bu defa da beyan dışı ekonomi kapsamına vergi istisna ve 

muafiyetlerin sebep olduğu beyan dışılıklar da girer ki bunlar vergi kaybı yaratmakla 

beraber vergi kaçakçılığı kapsamına girmezler. Kayıt dışı ekonomi kapsamında dikkate 

alınacak olan dar anlamda beyan dışı ekonomidir19. 

Çok sayıdaki beyan dışı ekonomik faaliyetlere ilişkin şu örnekler verilebilir20; 

- Resmi kayıtlara göre herhangi bir işte çalışamayacak olanların 

gerçekleştirdikleri faaliyetler; emekli maaşı olan emeklilerin, malul aylığı alan sakat 

işçilerin, öğrenim kredisi alan öğrencilerin gerçekleştirdikleri faaliyetler. 

                                                 
 
19 Yılmaz, s. 28-31. 
20 Gülay Akgül Yılmaz, “Yeraltı Ekonomisi ve Vergi Kaybı”, ( Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara 
Üniversitesi SBE, 1996 ), s. 9. 
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- Ek iş şeklindeki ekonomik faaliyetler; özel ders vermek, evde büro işleri yap-

mak, bilgisayar ve daktilo ile yazı işleri evde çeviri yapmak, evde muhasebe defteri 

tutmak, evde fason imalat yapmak, v.s. 

- Mal veya hizmetin takas edilmesi, 

- Menkul değerlerde kira bedelinin beyan edilmemesi, 

- Faturasız mal veya hizmet alımı-satımı, 

- Kural dışı serbest meslek faaliyeti  

2.3.2. Enformel Ekonomi 

Enformel ekonomi, “yasalarda konulmuş resmi kurallarca ya tanımlanmamış 

ya da belirlenmiş olan kuralların dışında kalan ekonomik faaliyetler”den oluşmaktadır. 

Bir taraftan yasalar ve idari düzenlemelerin getirdiği maliyetleri ortadan kaldırırken 

diğer taraftan yine bunların mülkiyet ilişkileri, ticari lisanslar, iş sözleşmeleri, işçilerle 

yapılan iş akitleri, finansal kredi ve sosyal güvenlik sistemi aracılığı ile sağladığı haklar 

ve faydaların da dışında kalan, bunlardan yararlanamayan ekonomik faaliyetlerdir. 

Enformel ekonomi değişik nitelikteki faaliyetleri bünyesinde bulundurur. 

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, marjinal işler denilen türde gerçekleştirilen faaliyetler, küçük 

ölçekli işletmelerde kayıtsız faaliyetler, yasadışı göçmenlerce gerçekleştirilen 

faaliyetler, küçük çocukları çalıştırarak gerçekleştirilen faaliyetler, büyük firmalarla 

gerçekleştirilen alt sözleşmeye dayalı mal veya hizmet üretimi, kadınların evlerde 

üretimin belli aşamalarını gerçekleştirmeleri gibi faaliyetleri bu grupta saymak 

mümkündür. 

Bir kısmıysa pazar içinde cereyan etmez, para araç olarak kullanılmaz, pazar 

dışı (non market) olarak nitelendirilen, mal ve hizmet üreten ekonomik faaliyetlerdir. 

Bu gruba giren faaliyetler; “hane halkı ekonomisi”, “sosyal ekonomi” ve “yerel 
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ekonomi” olarak bilinirler. Bunların her birinde yer alan faaliyetlerin bazısı yasal iken 

bazısı yasadışı özellik taşır. 

 Hane halkı ekonomisi; ailenin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik mal ve 

hizmetlerin aile içinde üretimi ve takas suretiyle değişimi faaliyetlerinden ibarettir. 

Kendi tüketimi için çiftlik ürünü üretmek, bahçe tarımı, evde giysi dikmek, kendi 

televizyonunu tamir etmek, kullanılmış ev eşyalarının satımı, vakıf hizmetleri bunlara 

örnek olarak gösterilebilir. 

Sosyal ekonomi; ihtiyaçların belli bir topluluk içindeki kişiler arasında 

yardımlaşma suretiyle giderilmesine yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerdir. 

Yerel ekonomi ise; ihtiyaçların aile içindeki üretim yoluyla giderildiği veya bir 

bölgedeki insanların birbirleriyle ihtiyaçlarını giderecek şekilde malları üretip 

dağıttıkları durumu ifade eder. Pazar içinde cereyan etmeyen ve parasal değişime konu 

teşkil etmeyen bu faaliyetler geleneksel olarak GSMH tahminleri dışında 

tutulmaktadırlar21. 

2.3.3. Yasadışı Ekonomi 

Yasadışı ekonomik faaliyetler veya yeraltı ekonomisi ile esas olarak yasalarla 

yasaklanmış faaliyetler kastedilmektedir. Burada önemli olan, faaliyetin yasaların 

öngördüğü bir şekilde yapılmaması değil, faaliyetin kendisinin yasaklanmış olmasıdır. 

Daha çok kamu düzenini ilgilendiren ve devletin güvenlik güçlerinin uğraşı alanı içinde 

olan bu faaliyetleri; silah veya uyuşturucu ticareti, kıymetli maden ve tarihi eser 

kaçakçılığı, kalpazanlık, sahte pasaport ve vize ticareti, gayri yasal iş takibi, çek-senet 

tahsilatı, tefecilik ve rüşvet gibi faaliyetler olarak saymak mümkündür22. 

Hiçbir ülkede, yukarıda belirtilen türden faaliyetleri tam olarak kavramak 

mümkün değildir. Tam olarak kavranması bir yana, boyutları hakkında tahmin yapmak 

bile son derece zordur. Çünkü yasak faaliyetlerin iz bırakmaması esastır ve tüm 

                                                 
 
21 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 32-33 
22 Şinasi Aydemir, “Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine ( II )”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 162( Şubat 1995 ), 
s.11.  
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toplumlarda amaç bu tür faaliyetlerin varlığını sona erdirmektir. Bu yapılamadığında 

ise, bu faaliyetlerden elde edilen gelirin kayda geçirilmesini ve vergilendirilmesini 

beklemek anlamsızdır. Dolayısıyla kayıt dışı ekonominin bir unsuru olan ve milli gelirin 

tam olarak hesaplanması açısından önem taşıyan yasadışı ekonomik faaliyetleri, vergi 

tabanının belirlenmesine yönelik politikalarda anlamlı bir parametre olarak dikkate 

almak doğru değildir23. 

  Ayrıca yasalarla yasaklanmış bulunan rüşvet, hırsızlık gibi faaliyetlerde 

faaliyetin konusu yasak olduğu halde burada yaratılan bir katma değer söz konusu 

değildir. Yalnızca 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. Ancak, yasalarla yasaklanmış 

faaliyetlerden bir katma değer yaratılıyorsa, bu katma değerin GSMH hesaplarına 

girmesi söz konusu olmadığından gerçek anlamda bir kayıt dışılıktan 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 değildir24. Bu tür faaliyetler sonucu elde edilen 

gelirler, kayıt dışı ekonomiye dahil edilirse, GSMH tahmini gerçeği yansıtmaz ve 

olduğundan daha yüksek bir tahmin sonucunu doğurur. 

Kısaca, kayıt dışı ekonominin bu üç bileşenden oluştuğunu söyleyebiliriz. Her 

ülkede bu bileşenlerin oranı farklı olduğu gibi, bir ülkede tarihsel süreç içinde ülkenin 

ekonomik, sosyal, siyasal ve mali yapısındaki değişikliklere bağlı olarak dönemden 

döneme de farklılık gösterebileceğinin altını çizmek gerekir25. 

                                                 
 
23 Aydemir, Kayıt Dışı Ekonomi üzerine ( II ), s. 14. 
24 Ülker Toptaş, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri, Ankara: Türkiye Esnaf – Sanatkarlar ve 
Küçük Sanayi Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 26, 1998, s. 4–5. 
25 Gülay Akgül Yılmaz, “Kayıt Dışı Ekonomi; Ulusal ve Küresel Boyutları ve Dinamiklerinin Analizi”, 
19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Belek, 10–14 Mayıs 2004, s. 18. 
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Kayıt dışı ekonomi; bir başka görüşe göre de “Hane Halkı Sektörü, Belge ve 

Kayıt Düzeni Olmayan Sektör, Düzenlemelere Uymayan Sektör ve Suç Sektörü” olarak 

başlıca dört kesime ayrılmaktadır26. 

- Hane Halkı Sektörü: Hane halkı sektörü tarafından üretilen mal ve 

hizmetler, yine bu sektör tarafından dağıtılmakta ve tüketilmektedir. Üretim ticari 

faaliyete konu olmadığından, piyasa işlemleri söz konusu değildir. Dolayısıyla da 

fiyatlama yapılamamaktadır. Fiyatların olmaması nedeniyle bu sektör tarafından yapılan 

üretim parasal olarak değerlendirilememektedir. Bu da söz konusu ekonomik 

faaliyetlerin milli gelir hesaplamalarına dahil edilememesine yol açmaktadır. Bu 

sektörde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlere verilen en yaygın örnek kullanılmış ev 

eşyalarının takas edilmesi, ev hanımlarının yaptıkları çocuk bakımı, temizlik, bahçe 

işleri ile yine ev içinde yapılan diğer kayıt dışı iktisadi üretim faaliyetleridir. 

- Belge ve Kayıt Düzeni Olmayan Sektör: Genellikle gelişmekte olan 

ülkelerde görülen belge ve kayıt düzeni olmayan sektör tarafından gerçekleştirilen 

ekonomik faaliyetlere; kaçak çalışmak, vergisiz taşınmaz kirası elde edilmesi, 

işportacılar, küçük ölçekli işletmeler, evlerde oluşturulan küçük atölyelerde üretim 

yapılması ve şahıs firmalarının ticari işleri örnek olarak verilebilir. Bu sektörde üretilen 

mal ve hizmetlerin başkalarının kullanımına nihai ya da ara malı olarak sunulması, bu 

sektörün hane halkı sektöründen farkını teşkil etmektedir. Sektör yasal olarak üretimine 

izin verilen iktisadi faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu nedenle, sektörün faaliyetleri 

ticarete konudur. Üretilen mal ve hizmetler fiyatlandırılabilmektedir. 

- Düzenlemelere Uymayan Sektör: Düzenlemelere uymayan sektör kısmen 

yasadışılık içermektedir. Vergi kaçırma, çalışanların primlerini eksik yatırma, ikinci 

kayıt dışı yasal iş yapılması ve kayıt dışı sigortasız işçi çalıştırma sektörün faaliyetleri 

arasında sayılabilir. Sektörde yapılan üretim yasaldır. Ancak yasalara aykırılık dağıtım 

veya bölüşüm, aşamasında ortaya çıkmaktadır. Vergi kaçırma, sosyal güvenlik 

kurumlarına primleri eksik yatırma gibi nedenlerle, milli geliri hesaplamak için burada 

toplanan bilgiler yanıltıcı ve eksiktir. Sektör faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan mal ve 

                                                 
 
26 Yıldırım Akar, Kara Paranın Aklanması, 1. Basım, Ankara: SPK Yayını, 1997, s. 8–10. 
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hizmetlerin ve bunların üretimlerinin yasal olması bu kesimin suç sektöründen farkını 

oluşturmaktadır. 

- Suç (Kara Para) Sektörü: Bu sektörün en büyük özelliği; üretiminin, 

dağıtımının, tüketiminin ve diğer her türlü faaliyetinin yasadışı olmasıdır. Falcılık, 

işletme kasasından çalmak, muhasebe dışında mal takası, hayali ihracat, yetkisiz para 

toplamak, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, silah ve nükleer madde ticareti, çek ve senet 

tahsilatı, sahte vize ve pasaport ticareti, rüşvet, zimmet, hileli iflas yoluyla şirket 

batırma, insan ve organ kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırma, kredi dolandırıcılığı, 

naylon fatura kesme ve yolsuzluk, sektörün yasadışı olan ekonomik faaliyetlerine örnek 

olarak verilebilir. 

Suç sektörü vergi ödememektedir. Ama devletin amacı buradan vergi 

toplamaktan çok bu sektörde yapılan yasadışı faaliyetleri yok etmektir. Yasadışı 

sektörün faaliyetleri, milli gelir hesaplarına dahil edilmemektedir. Bu, hem kayıt dışılık 

nedeniyle teknik olarak mümkün değildir, hem de üretilen mal ve hizmetlerin toplumun 

refahını gösteren milli gelir hesaplarına dahil edilmesinin rasyonel ve normatif olup 

olmadığı açısından da tartışılmaktadır. 

Yukarıda açıklanan ve kayıt dışı ekonomiyi oluşturan sektörler; 

- Ticaretinin, üretiminin, dağıtımının ve tüketiminin olup olmamasına, 

- Piyasa mekanizmasının ve fiyatlamanın olup olmamasına, 

- Kayıt dışılığın derecesine, 

- Devletin vergileme amacının olup olmamasına, 

- Milli gelir hesaplarına dahil olup olmadığına, 

göre aşağıda verilen Tablo 1 gibi özetlenebilir: 
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Tablo 1 
Kayıt Dışı Ekonomiyi Oluşturan Sektörler 

 
Sektörün Adı Ticaret Üretim Dağıtım Tüketim MG 

Hesabına 

Dahil 

mi? 

Fiyatlama Kayıt 

Dışılık 

Devletin 

Vergileme 

Amacı 

Hane Halkı Yok Yasal Yasal Kendisi Hayır Yok Tam Yok 

Belge ve Kayıt 

Düzeni 

Olmayan 

Var Yasal Yasal Kendisi 

veya 

Başkası 

Hayır Var Tam Var 

Düzenlemelere 

Uymayan 
Var Yasal Yasadışı Başkası Kısmen Var Tam veya 

Kısmi 

Var 

Suç Var Yasadışı Yasadışı Başkası Hayır Var Tam Yok 

Kaynak: Sedat YETİM, Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı ve Kayıt Dışı Ekonomi, Türkiye Bankalar Birliği 
Yayını, İstanbul-1999,s.11. 

2.4. Kayıt Dışı Ekonominin Özellikleri 

Kayıt dışı ekonominin en belirgin özellikleri, nizamsız oluşu, 

vergilendirilmemiş oluşu ve ölçülemezliğinde yatmaktadır27. 

2.4.1. Kayıt Dışı Ekonominin Nizamsız Olması 

Kayıt dışı ekonominin nizamsız yani düzensiz ve kurallara uymaz oluşunun en 

temel göstergesi faaliyetlerin devletten gizleniyor olmasıdır. Bu gizlemenin sebepleri 

arasında asgari ücret sınırları altında işçi çalıştırabilmek, iş güvenliği, işçi sağlığı, işçi 

çalıştırmada yaş sınırı, tüketici hakları ve standartlara uygun, kaliteli üretim gibi 

işverene mali anlamda ciddi külfetler getiren işlemlerden kurtulma arzusu 

yatmaktadır28. 

 
                                                 
 
27 Altuğ, s. 9–10. 
28 Hande Özer, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutu” ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi  SBE, 1998 ), s. 7. 
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2.4.2. Kayıt Dışı Ekonominin Vergilendirilmemiş Olması 

Kayıt dışı sektörün en bilinen özelliği, bu sektördeki faaliyetlerin 

vergilendirilmemiş olmasında yatmaktadır. Bu özellik kayıt dışı sektörle o kadar 

özdeşleşmiştir ki, kayıt dışı ekonomiyi tanımlarken, vergilendirilmemiş sektör olarak 

nitelendirmek bazı akademisyenler için yeterli olmuştur. Aslında, kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerin en temel özelliğinin vergilendirilmeme veya vergiden kasıtlı kaçınma 

olduğunu düşünürsek, bu tanımlamanın da çok yanıltıcı olamadığını anlayabiliriz29. 

Vergilendirme en çok sosyal sigorta primlerinde işçi ve işveren paylarının 

düzenli veya tam olarak hesaplanmaması ve ödenmemesi, satışların ve gelirlerin az 

gösterilerek düşük vergi ödenmeye çalışılması bu alanda en çok karşılaşılan 

metodlardır. Özellikle iş adamlarının vergi kaçırma konusundaki icatları ve 

başvurdukları yollar çok çeşitlidir. Özellikle orta boy işletmelerde rastlanan, iş 

adamlarının gelirlerini doğru kaydetmemeleri, evleri için yaptıkları özel harcamaları 

firma giderlerine yansıtmaları gibi kasıtlı davranışlarla vergi kaçırma son derece yaygın 

bir uygulamadır. Bu gibi faaliyetlerin engellenebilmesinin yolu ise, firma içi 

denetimlerin düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve belli ölçekteki büyüklüğe 

sahip firmalar için bağımsız dış denetimlerin yaptırılmasını sağlamak olabilir. Ancak bu 

önlemler, devletin vergi politikasındaki tutarlılığı, vergi denetimlerindeki ciddiyeti ve 

vergi cezalarının caydırıcılığıyla da yakından ilgilidir30. 

Vergi ve kayıt dışılık birbirini besleyen ve güçlendiren süreçlerdir. Vergi, 

sistemi kayıt dışına iterken kayıt dışı kesimlerin genişlemesi de vergilerin ağırlaşmasına 

yol açmaktadır. Çünkü kayıt dışı alanların genişlemesi fiili vergi tabanını daralttığından 

dolayı, gerekli vergi gelirlerine ulaşabilmek için vergi oranlarının yükseltilmesi zaruri 

olur. Bu süreç, kayıt dışılık ile birlikte yüksek vergi oranlarının ve sonuçta daha büyük 

kayıt dışı oranların oluşmasına neden olur. Kayıt dışı alanların oluşmasının vergi ile 

ilgili nedenleri arasında, kesimler arasında vergi yükü dağılımı, vergi adaleti ve 

yükümlülerin kamu harcamaları ile ilgili düşünceleri de önemli rol oynar. Bunların 

                                                 
 
29 Ergün Aktürk, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama” ( Yayınlanmamış Doktora 
Tezi,  Atatürk Üniversitesi SBE, 2003 ), s. 5. 
30 Özer, s. 8. 
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arasında, vergi istisna ve muafiyetlerinin varlığı, bunlardan yararlanamayan faaliyet 

alanlarının kayıt dışına yönelmesine neden olur. Başka bir ifade ile, kayıt içi olduğu 

halde vergi dışı alanların ve faaliyetlerin bulunması, kayıt dışılık için önemli bir neden 

oluşturur31. 

2.4.3. Kayıt Dışı Ekonominin Ölçülmesinin Zor Olması 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin ölçülmesinin zor olması, bu faaliyetlerin 

nizamsız ve vergilendirilmemiş olmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler hükümete bildirilmediği için ekonomiyle ilgili resmi 

istatistiklere direkt olarak yansımazlar. Bunun sonucu olarakta, devlet ülkedeki toplam 

üretim hacmini doğru olarak hesaplayamaz32. 

              Kayıt dışı ekonominin yukarıda sayılan özelliklerinin yanında önem taşıyan 

diğer bir özelliği haksız rekabet sağlamasıdır. Yasalara aykırılık, ahlaki normlara 

aykırılık, gelir ya da fayda elde etme kayıt dışı ekonominin diğer özellikleridir. 

Faaliyetlerin yasal olup olmadığı, ülkede yürürlükte olan düzenlemeye göre 

belirlenmektedir. Buna göre kayıtlı olmayan, hukuk nezdinde yasal olmayan her türlü 

faaliyet kayıt dışı ekonomi içerisinde yer almaktadır. Bazı ekonomik faaliyetler yasal 

olmalarına karşın ahlaki normlara uygun olmamaktadır. Bu faaliyetlerden bireyin 

kendini satması veya organlarının pazarlanması veya yalan beyanlarla satıcının 

müşteriyi kandırması bu kritere göre kayıt dışı özelliği taşımaktadır. Gelir ya da fayda 

elde etme özelliğinde ise kayıt dışı ekonomik faaliyet karşılığında bir gelir ya da fayda 

elde edilmesi gerekmektedir. Oysa komşuya yardım, evde çocuk bakımı, temizlik ve 

bahçe işleri yapılması gibi faaliyetler karşılığında gelir elde edilmemekle beraber fayda 

sağlanmaktadır33. 

Bir başka görüşe göre de kayıt dışı ekonominin tanımında beş unsur vardır34. 

Bu özellikler yasalara aykırılık, ahlaki normlara aykırılık, istatistiksel olarak 

                                                 
 
31 Önder, s. 251. 
32 Aktürk, s. 6–7. 
33 Gülay Çizgici, “Kayıt Dışı Ekonominin Türkiye Açısından İncelenmesi” ( Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE, 2003 ), s. 9. 
34 Özsoylu, s. 10–12. 
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ölçülemezlik, gelir ya da fayda elde etme ve ekonomik sisteme uygunluk olarak 

sıralanabilir: 

- Yasalara Aykırılık: Faaliyetlerin yasal olup olmadığı ülkede yürürlükte olan 

düzenlemelere göre belirlenmektedir. Buna göre kayda alınmayan, hukuka göre yasal 

olmayan her türlü faaliyet kayıt dışı ekonomi içerisinde yer alacaktır. Ancak yasalara 

uygun olarak yapılan bazı faaliyetler için hukuki yön değil sadece ölçülememe veya 

beyan dışı bırakılmak önemlidir. Öte yandan bazı faaliyetlerin de yasadışılığı içki ve 

kumarhane faaliyetlerinde olduğu gibi zamana ve ülkeye göre değişebilmektedir. 

- Ahlaki Normlara Aykırılık: Bazı ekonomik faaliyetler yasal olmalarına 

karşın ahlaki normlara uygun olmayabilirler. Bu faaliyetlerden bireyin kendini satması 

(fuhuş) veya organlarını pazarlaması veya yalan beyanlarla satıcının müşteriyi 

kandırması bu kritere göre kayıt dışı özelliği taşımaktadır. 

- İstatistiksel Olarak Ölçülemezlik: Bu kriter, kayıt dışı ekonominin tanımı ve 

tespiti için hayati öneme sahiptir. Eğer bir faaliyet milli gelir hesaplamalarına 

yansıtılmak üzere tam ve doğrusal olarak ölçülemiyor ise, bu kritere göre yasal olup 

olmadığına bakılmaksızın söz konusu faaliyet kayıt dışı ekonomi içerisine dahil 

edilecektir. Geçimlik tarımsal üretim, ev işleri, çocuk bakıcılığı ve komşuya yardım gibi 

faaliyetler istatistiksel olarak ölçülemeyen kayıt dışı ekonomik faaliyetlere örnektir. 

Çünkü bu faaliyetler ölçülemediğinden kayıtlı ekonomi içerisinde gösterilememektedir. 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin hiç veya yeterince ölçülememesinin nedenleri ise; 

faaliyetlerin parasal değerinin olmaması, faaliyetlerin gizli tutularak beyan edilmemesi, 

hesaplamalarının fiilen imkansız veya çok zor olmaları ve bu faaliyetlerin esasında milli 

gelir hesaplamalarına dahil edilmesinin rasyonel ve etik kabul edilmemesi olarak 

sayılabilir. 

- Gelir ya da Fayda Elde Etme: Bu kritere göre kayıt dışı ekonomik faaliyet 

karşılığında bir gelir ya da fayda elde edilmesi gerekmektedir. Oysa komşuya yardım, 

evde çocuk bakımı, temizlik ve bahçe işleri yapılması gibi faaliyetler karşılığında gelir 

elde edilmemekle beraber, fayda sağlanmaktadır. Ancak ev hanımının çalışmaya 

başlamasıyla evde bakıcı istihdam edildiğinde veya çocuk kreşe verildiğinde ailenin ev 
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giderleri artmaktadır. Böylece faaliyet piyasa kavramı çerçevesinde parasal bir hüviyet 

kazanmaktadır. 

- Ekonomik Sisteme Uygunluk: Bu kriter serbest piyasa ekonomisinin geçerli 

olmadığı 1990 öncesi Doğu Blok'u ülkelerindeki durumu açıklamada kullanılmıştır. Bu 

ülkelerde üretim araçlarının mülkiyeti devlete ait olduğu ve dolayısıyla özel sektöre izin 

verilmediği için, ekonomik faaliyetlerin tamamı kayıt dışı ekonomi olarak kabul 

edilmiştir. Bu kritere göre Türkiye'de 24 Ocak 1980 kararları öncesi yapılan bir çok 

faaliyet örneğin ithal sigara alım ve satımı, döviz edinmek ya da dövizle alış-veriş gizli 

ekonomiye dahil edilirken, günümüzde bu faaliyetler sisteme uygun olduklarından gizli 

ekonomik faaliyet değildir.  

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin bu kriterlerinden hareket edilerek; giriş 

kolaylığı, içsel kaynaklara dayanma, kaynakların ailelerin elinde olması, küçük ya da 

orta ölçekte üretim yapılması, emek yoğunluğu, belli ya da geri teknoloji kullanılması, 

işin informal koşullarda geleneksel olarak öğrenilmesi, yasaya aykırı olabilme, belli bir 

ekonomik çıkar ya da fayda karşılığında mal üretilmesi ya da hizmet sunulması, resmi 

kayıtlara yansımamış, yansıtılmamış ya da eksik yansıtılmış olması ve vergi ve 

düzenleme dışılık olarak sayılabilecek özellikleri vardır35. 

2.5. Kayıt Dışı Ekonominin Unsurları 

Kayıt dışı ekonominin içinde yer alan ve birbirinden farklılık gösteren 

unsurları, gelir elde edenler açısından üçe ayırmak mümkündür. 

1. Yeraltı ekonomisinin unsurları (yasadışı faaliyetler) 

2. Yarı kayıtlı ekonominin unsurları 

3. Kayıtlara hiç girmeyen ekonominin unsurları     

                                                 
 
35 Çiğdem Öztoprak, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi” ( Yayınlanmamış Lisans Tezi, Mimar Sinan 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, 2001 ), s. 10–11. 
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Yukarıda sıralanan unsurların en belirgin özelliği, elde ettikleri gerçek gelirin 

tamamını kayda geçirmiyor ve bu gerçek gelir üzerinden vergisini ödemiyor 

olmalarıdır. Ancak ekonomik hayat içindeki fonksiyonları ve var oluş şekilleri açısından 

birbirlerinden oldukça farklıdırlar36. 

2.5.1. Yeraltı Ekonomisinin Unsurları 

 Yeraltı ekonomisinin unsurlarını, yasaların yasaklamış olduğu faaliyetlerle 

uğraşanlar olarak tanımlamak mümkündür. Burada önemli olan, faaliyetlerin yasaların 

öngördüğü bir şekilde yapılmaması değil, faaliyetin kendisinin her hal ve takdirde 

yasaklanmış olmasıdır. Daha çok kamu düzenini ilgilendiren ve devletin güvenlik 

güçlerinin uğraşı alanı içinde olan bu faaliyetleri, uyuşturucu kaçakçılığı, silah 

kaçakçılığı, stratejik madde ve eski eser kaçakçılığı, arsa ve arazi yağmalama, çek senet 

tahsili, kara para aklama ve tefecilik, cinayetler vb. olarak saymak ve bu sayılanları 

artırmak mümkündür37. 

Bu türden faaliyetlerin tam olarak kavranması hatta boyutları hakkında 

tahminler yapmak mümkün değildir. Yasak olan bir faaliyetin ve bu faaliyetten elde 

edilen gelirin kayda geçirilmesi ve vergilendirilmesi beklenemez. 

2.5.2. Yarı Kayıtlı Ekonominin Unsurları 

 Kayıt dışı ekonomi kavramı içerisinde olduğu düşünülen en geniş kitle; 

faaliyetleri yasal olan, aslında kendileri kayıtlı olup da gelirlerinin büyük bir kısmı kayıt 

dışı kalan mükelleflerden oluşmaktadır. Bu tür mükellefler, vergi idaresinin bilgisi 

dahilinde olan, hesap numarası bilinen, defter tutan, beyanname veren ve hatta bir 

miktarda vergi ödeyen mükelleflerdir. Bu tür mükellefleri de kendi aralarında ikiye 

ayırmak mümkündür38. 

                                                 
 
36 Aydemir, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 11. 
37 M. Rüştü Erimez, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 188 ( Nisan 1997 ),  
s. 3. 
38 Aydemir, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 14. 
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- Yasal Olarak Gelirleri Kayıt Dışında Kalan Mükellefler: Bir kısım 

mükellefler elde ettikleri geliri doğru olarak saptama zorunluluğunda değillerdir. 

Ödemeleri gereken vergi, daha önceden ve elde edilecek gelirden bağımsız olarak 

saptanmaktadır. Bundan dolayı bu mükelleflerin faaliyetleri sonucu elde ettikleri gelirin 

yasal yolla kayıt dışında tutulmasına izin verilmektedir. 

- Gelirleri Yasalara Aykırı Olarak Kayıt Dışında Kalan Mükellefler: Bazı 

mükellefler, ekonomik faaliyette bulunurken faaliyetleriyle ilgili bir kısım bilgileri 

çeşitli nedenlerle kayıt dışında bırakmaktadır. Daha az vergi ödemek ya da hiç 

ödememek bu nedenlerin en başında gelmektedir. Faaliyetlerin bir kısmının kayıt 

dışında bırakılması, gelirlerin de kayıtsızlaşması anlamına gelmektedir. Bu tür 

mükellefler neredeyse bütün sektörlerde görülmektedir ve kayıt dışı ekonominin 

boyutları büyük ölçüde sektörün yapısına bağlıdır. 

Gelirlerinin önemli bir kısmının kayıtlara geçmediği ve yeterince vergi 

ödenmediği genel kabul gören bu kesime şu örnekler verilebilir: Oto galerileri, emlak 

komisyoncuları, kereste ve mobilya ticareti yapanlar, döviz büroları, kuyumcular, proje 

büroları, kum ocakları, küçük sanayi bölgelerinde oto tamir-bakımı yapanlar, sahte ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (naylon fatura) düzenleyenler, gayrimenkul kiraya 

verenler, tarımsal ürünleri alıp satanlar vb. 

2.5.3. Hiç Kayıtlara Girmeyen Ekonominin Unsurları 

Bu guruba giren unsurlar, ekonomik hayatın içinde aktif olarak yer almalarına 

rağmen, hiçbir mükellefiyet kaydı olmayan, vergi idaresinin bilgisi dışında kalan kayıt 

dışı çalışan kişilerdir. Her yerde rastlamakla birlikte özellikle büyük kentlerde daha 

sıkça görülen bu mükelleflere aşağıdaki örnekler verilebilmektedir: İşportacılar, 

hamallar, iş takipçileri, boş buldukları yerleri otopark olarak işletenler, belediye 

hallerine girmeyen sebze-meyve satıcıları, şehir içi nakliyat yapan bir kısım kişiler, belli 

bir işyeri olmaksızın küçük çapta imalat ve ticaret yapanlar, canlı hayvan ticareti 

yapanlar, küçük çaplı tamir-bakım işleriyle uğraşanlar, inşaat işçileri, jeton ve bilet 
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satanlar vb. Bu tür faaliyetler genel olarak toplumsal yaşayışın talebi doğrultusunda ve 

bir işyeri açmaksızın ortaya çıkan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır39. 

Yukarıda sayılan kişilerin faaliyetlerinin tespit edilmesinin güçlüğü ve küçük 

çaplı olması marjinal sektör olarak nitelendirilmesine neden olmakta ve bu kişilerin 

yapmış oldukları faaliyetlerin toplamı gerçekte kayıt dışı ekonominin önemli bir 

boyutunu oluşturmaktadır40. 

Dikkat edilecek olursa sayılan faaliyetler genelde küçük çaplı ticaret ya da 

hizmete dayanmaktadır. Ekonomi içerisinde bir simitçinin kazancı önemsenmeyebilir 

ama özellikle sigortasız olarak kayda alınmadan inşaat sektöründe ve de tarım 

sektöründe çalışan işçilerin ekonomi içerisindeki payı azımsanamaz. Çünkü Türk 

ekonomisinin gelişimine bakıldığında hizmetler sektörünün lehine olan bu süreç ve 

köylerden kente doğru önemli göç olduğu düşünülürse tarım ve hizmetler sektöründeki 

bu kayıtsızlığın önemi daha iyi anlaşılacaktır41. 

Kayıt dışı istihdam eden işletmelerin çokluğu, haksız rekabete yol açmakta 

dürüst işletmeleri zor duruma sokmaktadır. Ayrıca belge düzeninin bozulması ve vergi 

kayıplarına neden olmaktadır. İşin niteliği ve işsizliğin, kişileri sosyal güvenlik 

sisteminin dışında çalışmaya zorladığı bir ortamın varlığı, kayıt dışı istihdamın 

oluşturulmasında önemli bir rol oynar.  

2.6. Kayıt Dışı Ekonomi ve Kara Para İlişkisi 

2.6.1.Kara Para Tanımı, Unsurları ve Konusunu Teşkil Eden Yasadışı 

Ekonomik Faaliyetler 

Kara para, kanunların suç saydığı fiillerden elde edilen her türlü ekonomik 

menfaat ve değer olarak tanımlanmaktadır. Ancak bazı ülkeler, kara para aklama suçunu 

                                                 
 
39 Şinasi Aydemir, “Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine ( I )”, Vergi Dünyası, Sayı : 161 ( Ocak 1995 ), s. 80. 
40 Mustafa Ali Sarılı, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Alınması 
Gereken Tedbirler”, Bankacılar Dergisi,  Sayı: 41 ( 2002 ), s. 35. 
41 Handan Başbuğ, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayda Alınmasına Yönelik Tedbirler” 
 ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, 2000 ), s. 12. 
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her türlü yasadışı faaliyetten elde edilen gelir olarak tanımlamışken, bazı ülkeler sadece 

belirli suçlardan elde edilen gelirin aklanması halinde kara para aklama suçunun 

doğabileceği yolunda düzenlemeler yapmışlardır. Konuya ilişkin literatürde, kaynağı 

suç olan ama kara para kapsamına alınmayan suçlardan elde edilen gelirlere (vergi 

kaçırma gibi) gri para denmektedir42. 

Kara para, sosyal, ahlaki, ekonomik ve hukuki açılardan farklı 

tanımlanmaktadır43; 

Sosyal anlamda kara para, dolaylı olarak da olsa toplumsal hayata zarar veren 

her türlü faaliyetten elde edilen kazançlar, 

Ahlaki anlamda kara para, yasalarla yasaklanmış olsun veya olmasın toplum 

nazarında suç sayılan hareketler sonucunda elde edilen tüm kazançlar, 

Ekonomik anlamda kara para, kanunlar tarafından suç sayılan fiillerin yanı sıra, 

ekonomik hayatı düzenleyen kural ve usuller ihlal edilerek elde edilen kazançlar, 

Hukuki anlamda kara para ise, ülke mevzuatında öncül suç olarak belirtilmiş 

fiillerden elde edilmiş kazançlar, olarak nitelendirilir.  

Kara para ile ilgili yasal düzenlemelerde; tefecilik, patent ve telif haklarının 

ihlali, hileli iflas, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, tarihi eser kaçakçılığı, 

zimmete para geçirme, kumar, şantaj, kadın ticareti, nükleer madde kaçakçılığı ve 

bilişim suçları önemli yer tutmaktadır. 

Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin kara para olarak nitelenebilmesi için 

hukuki ve iktisadi olarak tanımlanabilecek bazı unsurların varlığı gerekmektedir. Kara 

paranın bu unsurları esas itibariyle şunlardır44: 

                                                 
 
42 Akar, s. 11. 
43 Ayşegül Şimşek Tandırcıoğlu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, 1. Basım, Ankara: DPT, Yayın No : 
2661, 2002, s. 35 – 36. 
44 Öztoprak, s. 56–57. 
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• Gelire esas teşkil eden faaliyet yasadışı olmalıdır. Bu unsur kara paranın 

hukuki mahiyetini yansıtmaktadır. Faaliyetin yasadışı olup olmadığı ise, kara parayla 

ilgili yasal düzenlemelerde açıkça belirtilmektedir. 

• Yasadışı faaliyetin neticesinde para, değer ya da para ile ölçülebilen varlık 

elde edilmelidir. Yasadışı yollarla elde edilen gelir, kara paranın iktisadi amacını ve 

sonucunu ifade etmektedir. 

• Gelirin yasadışı olarak elde edildiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. 

Yasadışı yollardan elde edilen gelir, kara para suçunun maddi unsurunu 

oluşturmaktadır. 

• Gelirin, failin olağan ve beklenen gelirinden önemli ölçüde farklı olması 

gerekmektedir. Bu farklılık kara paranın yasadışılığının önemli bir göstergesidir.  

• Paranın kaynağının yasal olarak izah edilememesi söz konusu olmalıdır. 

Yasadışı yollardan elde edilse bile, para meşru göründüğü sürece kara para olarak 

nitelenemeyecektir. 

Kara paranın konusunu teşkil eden faaliyetler çok sayıda olup, tür, mahiyet, 

yapı ve tarafları itibariyle farklılık gösterebilmektedir. Bu faaliyetler, ana hatları 

itibariyle aşağıdaki gibi 6 grupta sınıflandırılabilir45: 

1.Grup-Kaçakçılık: Uyuşturucu Üretimi, Satışı, Kaçakçılığı ve Dağıtımı; Silah 

ve Nükleer Madde Üretimi, Satışı, Kaçakçılığı ve Dağıtımı; Organ ve Doku Kaçakçılığı 

ve Ticareti; Altın ve Değerli Madenler Üretimi, Satışı ve Kaçakçılığı; Beyaz Kadın ve 

Çocuk Ticareti; Emtia Kaçakçılığı; Yasadışı Benzin ve Kömür Kaçakçılığı 

2.Grup-Dolandırıcılık: Hacca Gidenlerin Dolandırılması; Sigorta 

Dolandırıcılığı; Organize İşsizlik Sigortası Dolandırıcılığı; Organize Sosyal Güvenlik 

Ödemeleri Dolandırıcılığı; Dolandırıcılık; Sistematik Yangınlarla Organize Sigorta 

Dolandırıcılığı 

                                                 
 
45 Öztoprak, s. 57–58. 
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3.Grup- Rüşvet ve Yolsuzluk: Yolsuzluk; Rüşvet 

4.Grup-Sahtecilik: Sahte Para, Kıymetli Evrak ve Değerli Maden Basımı 

(Kalpazanlık) ve Sahtecilik; Gerçek Ticari işlemlere Dayanmayan veya Sahte Değerli 

Evrak Çıkararak Piyasaya Sürmek; Marka Sahtecilikleri; Kredi Kartları, Internet ve 

Diğer Modem Ödeme Sistemlerinde Yapılan Sahtekarlıklar; Naylon Fatura 

Düzenlemek; Kamu Taşıma Biletlerinde Kalpazanlık Yapmak; Sahte Kredi Kartı 

Basmak; Sahte Para Çekme Cihazı Üreterek Piyasada Kullanıma Sunmak 

5.Grup-Finansal Suçlar: Yasadışı Komisyon Karşılığı Kredi Tahsisi; Kredi 

Takibi; Organize Olarak Zorla Kredi Açtırmak; Finansal Kesimde Organize Zimmet; 

İkincil Piyasaların Yasadışı Kontrolü; Beyaz Yaka Suçları; İçerden Öğrenenlerin 

Ticareti ve Manüpülasyon; Tefecilik 

6.Grup-Diğer Suçlar: Fuhuş; Vergi Kaçakçılığı; İhalelere Fesat Karıştırarak 

Yarar Elde Edilmesi; Yabancıların Para Karşılığı Sınır Dışına Kaçırılması; Organize 

Çete Kurmak ve Suç İşlemek; Terörizm; Kumar; Bilişim Suçları; Eğlence Sektöründe 

Yasadışı Faaliyetler; Hırsızlık; Haraç Alma Suçları; Hukuka Aykırı Olarak İş ve İşçi 

Bulundurmak; Organize Yağmacılık; Hileli İflas; Yasadışı Atık İmhası; Para Karşılığı 

Cinayet; Göçmen Ticareti; Fidye Amaçlı Adam Kaçırma; Hayali İhracat; Organize 

Pornografik Suçlar; Kumar İşlerinden Pay Almak; Kamu Arazilerinin Yasadışı Yollarla 

İşgal Edilerek Gelir Elde Edilmek Amacıyla Kullanılması; Kiralık Suç İşlenmesi; 

Yasadışı İş Takibi; Çevre Suçlan Yoluyla Servet Elde Etme 

2.6.2. Kara Para Aklamanın Tanımı, Unsurları ve Nedenleri 

Yasadışı yollardan, genelde ise örgütlü suçlardan elde edilen kazançların yasal 

gelir olarak kabul ettirilmesi için mali sisteme sokularak, nakit formundan 

kurtarılmasına kara paranın aklanması denmektedir46. 

                                                 
 
46 A. İzci, “Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Olarak Uç Düzeyde Yürütülen Çalışmalar ve 
Gelişmiş Ülke Uygulamaları”, ( Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
1994 ), s. 1. 
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Kara paranın aklanması, genel olarak suçluların yasadışı yollardan elde ettikleri 

kazançları yasal gelir olarak kabul ettirmek amacıyla kullandıkları yöntemler ve 

başvurdukları yollar için kullanılan bir terimdir. Kara para aklanmasının birçok tanımı 

mevcuttur47. 

Bu konuda yapılan tanımlardan bazıları şöyledir: 

- Yasadışı yollardan özellikle örgütlü suçlardan elde edilen kazançların yasal 

gelir olarak kabul ettirilmesi için mali sisteme sokularak, nakit formundan 

kurtarılmasına kara paranın aklanması denilmektedir, 

- Suçtan kaynaklanan gelirlerin ve yasadışı yollardan elde edilen fonların mali 

sistem içinde bir süreçten geçirilmek suretiyle meşruluk kazandırılmasına kara paranın 

aklanması denilir, 

- Bazı fonların, illegal, hileli kaynaklarını gizleyebilmek amacıyla bir dizi 

işlemden geçirilmesidir,   

- Yasadışı yollardan elde edilen paranın yasal yollardan elde edilmiş gibi 

gösterilmesi için yapılan bütün işlemlerdir,                                                                                                 

- Kara paranın kimliğinin değiştirilmesi suretiyle meşruiyet kazandırılmasına 

yönelik işlemlerdir,   

- Yasadışı faaliyetlerden gelen fonların, bilhassa nakitlerin yasal işlerden elde 

edildiği görüntüsünü verecek şekilde biçimlendirilmesini amaçlayan bir işlemdir. 

Kısacası, yasadışı yollardan elde edilen kazançların yasal ekonomik değerlere 

dönüştürülmesi eylemleri kara paranın aklanması olarak isimlendirilmektedir48. 

Kara para aklamanın unsurları şu şekilde sıralanabilir: 

                                                 
 
47 Ülker Mavral, “Kara Para, Kara Paranın Aklanması ve Aklama Süreci”, Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı: 128 ( Mayıs, 1999 ), s. 86. 
48 Ergin Ergül, Kara Paranın Aklanması ve Suçları, Ankara: Adalet Yayınevi, 1998, s. 1. 
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• Aklamaya konu edilen kara paranın tanımına giren yasadışı bir faaliyetin 

olması,      

• Bu yasadışı faaliyet neticesinde para veya para ile ölçülebilen bir gelir elde 

edilmesi, 

• Bu gelirin, failin mevcut veya beklenen gelirinden önemli ölçüde farklı 

olması,  

• Gelirin değerini korumak ve/veya getirişini artırmak için ekonomiye 

sokularak meşruluk kazandırılması veya kamufle edilmesi, 

• Aklayıcının ya da aklayıcıların olması, 

Ekonomik ve kriminal bir amaca yönelik olarak yapılan aklamanın bir takım 

nedenleri vardır. Bu nedenler şunlardır49: 

• Yasadışı faaliyetlerden elde edilen geliri ve kara paranın sahibini gizleyerek 

yakalanma ihtimalini bertaraf etmek, 

• Mevcut yasadışı fonların getirilerini artırmak, 

• Biriken yasadışı servetin polis tarafından ele geçirilmesini engellemek, 

• Yasadışı serveti meşru göstermek, 

• Vergi kaçırmak, 

• Yasadışı servetin uzun vadede kullanılabilirliğini artırmak ve değerini 

muhafaza etmek 

•  Siyasi ve ekonomik güç sahibi olmak, şeklinde sayılabilir. 

 

                                                 
 
49 Öztoprak, s. 59. 
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2.6.3. Kara Para Aklama Süreci 

Kara paranın yasal işlemlere dönüştürülebilmesi için mutlaka “aklanması” 

gerekmektedir. Para aklama üç aşamalı bir işlemdir50: 

1. Plasman (placement - yerleştirme) Aşaması: Bu aşamada amaç, suçtan elde 

edilen kazancı nakit formundan kurtarmaktır. Bu nedenle kara para ya mali sistem içine 

sokulmaya çalışılacak ya da yurt dışına çıkarılacaktır. Para aklamada en zor olan birinci 

aşamada; nakit kara para dikkat çekmemek için küçük miktarlara bölünerek çok sayıda 

yerel veya uluslararası mali kurumlara yatırılmak suretiyle gerçekleşir. Kuşku 

uyandırmamak için nakitle tahvil, hisse senedi, bono, seyahat çeki v.s.de alınmaktadır. 

2. Ayırma (Layering) Aşaması: Kaynağı yasadışı olan fonların mali sisteme 

girdikten sonra yasadışı kaynağından ayrılması ve mali sisteme karışması için bir dizi 

mali işlemin yapılmasıdır. Bu aşamada bir çok karmaşık finansal işlem yapılmaktadır. 

İkinci aşamada; küçük miktarlara bölünen para dünya bankacılık sistemine girdikten 

sonra, bankadan bankaya, ülkeden ülkeye aktarılmaya başlar. Bu aşama, “yatırılmış 

nakit paranın havalesi, nakdin para ile ifade edilebilen değerlere çevrilmesi, yüksek 

değerli mal ve değerlerin yeniden satılması ile taşınmaz mal ve iş sahalarına, özellikle 

de eğlence ve turizm sektörüne yatırma işlemlerini içine alır”. 

3. Bütünleşme (integration) Aşaması: Bu aşama yasadışı fonların ekonomiye 

tamamen “entegre” olması aşamasıdır. Mali sisteme entegre olan kara para artık yasal 

alanlarda yatırıma dönüşür. Para aklamanın üçüncü ve son aşaması; paranın yasal işlere 

aktarılmasıdır. Bu işlemler paravan şirketler aracılığı ile, nakti gerçek sahibine borç 

olarak verme ya da mali kurumlara yatırılmış olan parayı, teminat olarak kullanma gibi 

bir dizi teknik içerebilmektedir. 

2.6.4. Kara Para İle Mücadele 

Uluslararası girişimlerde ortaya çıkan görüşe göre, kara para ile mücadelede en 

önemli husus kara para aklama faaliyetlerini önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Bunun 
                                                 
 
50 Ahmet Fazıl Özsoylu, “2000’li Yıllara Doğru Türkiye’nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: 31–
Suç Ekonomisi”, TÜGİAD, İstanbul, 1998, s. 71. 
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yolu, kara paranın mali kesime girmesinin baştan itibaren engellenmesidir. Kara para bir 

defa mali sisteme dahil oldu mu, yapılan çok karmaşık işlemler sayesinde kara paranın 

izini bulmak oldukça güçleşmektedir. Bu sebeple, ülkelerin öncelikle önleyici tedbirleri 

uygulamaya koymaları gerekir. Kara para aklama faaliyetlerinin daha çok bankacılık 

kesiminde yoğunlaşması sebebiyle, bankacılık kesiminin sürekli gözetim altında 

tutulması ve iç denetim sistemlerinin geliştirilmesi gerekir. Bu amaçla, başta bankalar 

olmak üzere tüm finansal kuruluşlara birtakım yükümlülükler getirilmeye 

çalışılmaktadır51.  

Kara para ile mücadele etmek için International Monetary Fund-Uluslar arası 

Para Fonu (IMF)'nin uygulanmasını tavsiye ettiği makro iktisadi politikalar şöyledir52. 

- Aklamayı önlemek için döviz giriş ve çıkışlarının denetimi gerekmektedir. 

Denetim sayesinde döviz transferlerinin ekonomik amaçlı (ithalat, ihracat) olup 

olmadığı kontrol edilerek ekonomik göstergelerin sağlıklı oluşması sağlanır. 

- Finansal kuruluşlar denetlenerek bu kuruluşların bünyelerine, ani fon giriş ve 

çıkışları engellenir. Böylece finansal kuruluşların yaşamlarını sürdürmesini etkileyecek 

riskler azaltılmış olur. 

- Vergi denetimleri artırılmalıdır. Denetimler sonucu ülkenin hem vergi geliri 

artacak hem de kara paranın tespit edilmesine yardımcı olacaktır. 

- Ödemeler bilançosunda kara paranın tespitine imkan verecek değişiklikler 

yapılmalıdır. Aklanan para bir ülkenin ödemeler bilançosunda kullanılan tekniğe bağlı 

olarak muhtelif kalemlerde yer almaktadır. Ülkelerin gelen giden dövizi; miktarı, para 

birimi ve yer olarak ayıracak sistemi kurmaları gerekir. Böylelikle yasal ticaretin 

dışındaki fonlar genel olarak fark edilebilir. 

- Uluslararası işbirliği yapılmalıdır. 

                                                 
 
51 Naci Ağbal, “Şüpheli İşlem Bildirisi Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 112 ( Nisan, 2002 ), s. 35. 
52 Ülker Mavral, Kara Para Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye’ye Yansımaları, 1. Basım, 
İstanbul: Maliye ve Hukuk Yayınları, Ekim 2003, s. 345–346. 
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- Gerekli yasal düzenlemeleri yaparak hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde 

yapılan mücadele desteklenmelidir. 

Dünya üzerindeki kara parayı tümüyle ortadan kaldıracak bir sistem maalesef 

henüz kurulamamasına rağmen, konuyla ilgili yasal düzenlemelere sahip olan diğer 

ülkelerle kıyaslandığında ABD'nin kara paranın aklanmasıyla mücadelede etkin 

sayılabilecek bir sisteme sahip olduğu anlaşılmaktadır53. 

Türkiye'de kara para aklama suçunda; normalde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis 

cezası öngörülmüştür. Ağırlaştırıcı sebeplerin bulunması halinde bu cezanın 4 yıldan 5 

yıla kadar artırılması söz konusudur. Yani verilebilecek maksimum ceza 5 yıldır. 

Avrupa ve Amerika için maksimum cezalar genelde 20 yıl, 10 yıl, mesela Norveç'te 21 

yıldır. Hapis cezası genelde çok yüksektir ve yanında da yüksek bir para cezası vardır. 

Bizim ülkemizde de hapis cezasının alt sınırı en az 5 yıl olmalıdır ve üst sınır da buna 

göre tekrar belirlenmelidir54. 

Kara para suçuyla ilgili olarak verilecek hapis cezaları artırılmalıdır ve para 

cezaları da caydırıcı olacak şekilde arttırılmalıdır. Bir ülkede kara paranın aklanmasıyla 

mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, sadece yasal düzenlemelere gitmek 

yeterli olmamaktadır. Suç ve suçluların sınır ötesi takip ve tayini için yukarıdaki 

tedbirlere ek olarak ülkelerin, uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar yapmak 

suretiyle dayanışma ve işbirliğine önem vermeleri de faydalı olacaktır55. 

Kara parayla mücadele ederken finansal kuruluşların oldukça güçlü bir yapıya 

sahip olmaları gerekir. Aksi takdirde, ani fon giriş ve çıkışları bu kuruluşların iflaslarına 

neden olabileceği gibi, ülkenin finansal sisteminin çökmesine de neden olabilir. Kara 

parayla mücadele etmek için hem ülke ekonomisinin hem de mali işlemler piyasasının 

güçlü olması gerekir. Aksi takdirde, ülkede ekonomik krizin yaşanması kaçınılmaz olur. 

Kaldı ki, mücadelede sadece ekonomik tedbirler tek başına yeterli değildir. Sorunun 

                                                 
 
53 Hamza Kaçar, “ABD’de Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Faaliyetlerine Genel Bir Bakış”, 
Mükellefin Dergisi, Sayı: 79 ( Temmuz, 1999 ), s. 128.  
54 Mavral, Kara Para Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye’ye Yansımaları, s. 347 
55 Hazma Kaçar, “Organize Suç Örgütleri Nedir? Çıkar Amaçlı Örgütlü Suçlarla Mücadele Kanunu 
Tasarısında Neler Öngörülmektedir?”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 80 ( Ağustos, 1999 ), s. 131.  
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kaynağı olan suç örgütleriyle de mücadele edilmeli, bu örgütler çökertilmelidir. Böylece 

kara paranın elde edilmesi önlenmiş olur. Bilişim sistemlerine ait gelişmeler izlenmeli,  

nakit işlemlerinin yerini alacak şekilde bankalarda ve diğer mali kurumlarda kredi kartı 

kullanımı ve elektronik fon transferleri gibi modern para yönetimi tekniklerinin 

geliştirilmesine özen gösterilmelidir. Merkez Bankasına bildirilen birtakım parasal 

işlemlerin süratle Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirilmesi sağlanmalıdır. Mali 

suçları önlemek için sadece kanun değişikliklerine gitmek veya yeni kanunlar ve 

düzenlemeler ortaya çıkarmak yeterli değildir. Bunlarla birlikte sistemin düzenli 

çalışması, mali sistemi oluşturan kurumların birbirleriyle sürekli olarak iletişim içinde 

olmaları ve denetime ağırlık verilmesi önem taşımaktadır. Bankacılık sektöründeki 

mücadeleye ilişkin düzenlemelerin yoğunluğuna rağmen, banka dışı mali sektör 

(özellikle döviz büfeleri) veya mali olmayan mesleklerin bazı ülkelerde hemen hemen 

hiç denetlenmemesi bu sektörleri para aklayıcılar için cazip hale getirmektedir. Bu 

nedenle, bu sektörlerde de bir an önce düzenlemeye gidilmesi gerekir56. 

Kara para ile mücadelede asıl amaç suç örgütlerini dağıtıp yok etmektir. Kara 

para aklama faaliyetlerinin bir suç türü olduğunu tüm dünya kabul etmiştir ve pek çok 

ülke tarafından kara para aklamayla mücadele benimsenmiştir. Kara para aklamayla 

mücadele, uluslararası bir yükümlülük olmakla birlikte Avrupa Birliği (AB)'nin 

Kopenhag kriterlerinden de birisidir. 

2.6.5. Kayıt Dışı Ekonomi ve Kara Para İlişkisi 

Günümüzde kara para kavramı ile kayıt dışı ekonomi kavramı arasında önemli 

karışıklıklar olmaktadır. Genellikle kara para, kayıt dışı ekonomi kavramı ile aynı 

anlamda kullanılmaktadır ama her iki kavramda farklı anlamlar içermektedir. 

Kara para bir ülkedeki tüm suçlar dolayısıyla elde edilen para şeklinde, 

tanımlandığında kayıt dışı ekonominin hacmi ile kara para hacmi bir birine eşit olur. 

Ancak, kara para sadece yasadışı zeminde gerçekleştirilen başka deyişle kayıt dışı 

ekonominin bileşenlerinden yasadışı ekonomi içinde yer alan faaliyetleri kapsayacak 

                                                 
 
56 Mavral, Kara Para Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye’ye Yansımaları, s. 351–352. 
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şekilde tanımlanırsa, kara paranın hacmi kayıt dışı ekonominin hacminden doğal olarak 

daha küçük olacak ve yasadışı ekonominin başka deyişle kriminal faaliyetlerin 

büyüklüğüne eşit olacaktır57. 

Kayıt dışı ekonomi ile kara para arasındaki farklılıklar ise şöyle 

sıralanabilmektedir: 

• Kayıt dışındaki ekonomik büyüklülüklerin kaynağı yapılan yasal 

faaliyetlerden oluşmaktadır ancak kara paranın kaynağı tamamen suç sayılan ve 

gizlenen fiillerden oluşmaktadır. Kayıt dışı ekonomiyi gerçekleştirenler sadece vergi 

cezalarıyla cezalandırılmalarına rağmen, kara para elde edenler hapis ve para cezalarıyla 

da cezalandırılmalarının yanında, elde ettikleri bütün gelirler nemalarıyla birlikte 

müsadere edilmektedir. 

• Kayıt dışı ekonomide, işlemlerin bir kısmı veya tamamı herhangi bir resmi 

kayda tabi tutulmamakta ve kanuni belgelerle belgelendirilmemektedir. Kara para ise, 

kaynağını gizlemek amacıyla, farklı ekonomik işlemlere tabi tutulmakta, değişik 

alanlarda resmi kayıtlara sokulmakta ve kanuni belgelerle belgelendirilmektedir.  

• Kayıt dışı ekonomide amaç, vergi ve diğer sosyal güvenlik ödemelerinden 

kaçınmak olduğu halde, kara para aklamadaki amaç bu parayı ekonomik sisteme 

entegre etmektir. 

• Devletin kayıt dışı ekonomi ile mücadeledeki amacı gerçekleşen tüm 

ekonomik işlemleri kayıt altına alıp, toplanması gereken vergi vb. yükümlülüklerin 

tespiti olması rağmen,    kara para ile mücadeledeki amaç,  bu faaliyetlerin tamamını 

ortadan kaldırmak ve tekrarını önlemektir. 

• Kayıt dışı ekonomi ile mücadele devletin kendi iç bünyesinde olduğu halde, 

kara para ile mücadele uluslar arası işbirliği gerektirir. Kayıt dışı ekonomiyi engellemek 

özellikle vergi idarelerinin görevidir. Kara paranın engellenmesinden ise, iç ve dış 

adalet ve güvenlik birimleri sorumludur. 

                                                 
 
57 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 41. 
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• Kayıt dışı ekonomi, genellikle bireysel tercihler sonucu oluştuğu halde, kara 

para özellikle örgütlü faaliyetler sonucu elde edilmektedir. 
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3.KAYIT DIŞI EKONOMİNİN NEDENLERİ, ETKİLERİ VE 

MÜCADELEYE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ               

3.1. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri 

Günümüzde dünyanın hiçbir ülkesinde sıfırlanamayan, ancak ülkemizde büyük 

boyutlara ulaşmış olan vergi kayıp ve kaçaklarının nedenleri arasında önemli görünenler 

şu şekilde sıralanabilir58: 

• Mali ve ekonomik nedenler ( enflasyon, gelir dağılımı, vergi adaleti) 

• Hukuki nedenler ( Yasaların basit ve açık olmaması, sık değişikliğe uğraması, 

vergi oranlarının yüksekliği, istisna ve muafiyetler, üniter yapıdaki bozulma, defter 

tutma hadleri) 

• İdari nedenler ( Vergi idaresinin organik yapısı, teknik yapı, personel yapısı 

ve denetim mekanizması) 

• Sosyal nedenler (Vergi ahlakı, mükellef psikolojisi ve tarihsel nedenler) 

• Siyasal nedenler ve baskı gruplarından kaynaklanan nedenler. 

Yukarıdaki sınıflandırmayı şu şekilde bölümlendirip açıklamalarımızı 

derinleştirebiliriz: 

3.1.1. Ekonomik Nedenler 

3.1.1.1.  Milli Gelirin Adaletsiz Dağılımı 

Gelişmekte olan ülkelerde oldukça adaletsiz bir gelir dağılımı söz konusudur. 

Bu durum gelir dağılımının ekonomi yönetimi tarafından kalkınmanın finansmanı aracı 

                                                 
 
58 Mehmet Tosuner, “Vergi Kayıp ve Kaçakları Sorununa İlişkin Görüş ve Öneriler”, Vergi Sorunları 
Dergisi, Sayı: 85 (Ekim, 1995 ), s. 65. 
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olarak kullanılması amacı ile olabileceği gibi ekonomi yönetimindeki istikrarsızlık 

nedeni ile de olabilir59. 

Ekonomi politikası amaçlarından biri olan ekonomik büyümenin sağlanması 

için uygulanan ekonomi politikası araçları diğer bir ekonomi politikası amacı olan mili 

gelir dağılımını olumsuz etkileyebilir ve adaletsiz milli gelir dağılımı da düşük gelirli 

bireylerin kayıt dışı faaliyetlerinin artmasına neden olur.    

Bir ülkenin gelir dağılımında adaletin azalması o ülkede kayıt dışı ekonomik 

faaliyetin hacmini arttırır. Gelir dağılımından düşük pay alan gruplar, ortalama geçim 

düzeyine erişmek amacı ile kayıt dışı sektörde çalışmaktadırlar. Bu genellikle ikincil bir 

iş olmakla birlikte, özelikle Latin Amerika ülkelerinde ve ne yazık ki son yıllarda 

ülkemizde de küçük yaştaki çocukların istihdamı şeklinde de olmaktadır60. 

3.1.1.2. Enflasyon 

Enflasyon kayıt dışı ekonomiye yol açan faktörlerin başında gelir. Enflasyonist 

ortamlarda, vergilenebilir gelirin tespitinde kullanılan oran ve tutarlar aşındıkları için, 

ödenecek vergi konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Özellikle işletmelerin 

hazırlamış olduğu mali tablolar böyle dönemlerde gerçeği yansıtmaktan uzaklaşır. 

Mükellefler enflasyondan kaynaklanan fiktif karların vergisini ödemek zorunda 

kalabilmektedirler. Bu da işletmelerin öz kaynaklarının erimesine yol açar. Yüksek 

enflasyon ve özkaynak yetersizliği işletmeleri yüksek faizlerle borçlanmaya itmekte ve 

bu da kayıt dışı finans sektörü olan tefeciliğin güçlenmesine, dolayısıyla fonların, 

karların ve pek çok yatırımın kayıt dışına çıkmasına neden olmaktadır61. 

Enflasyon gelir vergisi mükelleflerinin yükümlülüğünü iki  açıdan  etkiler,   

ilki vergilenebilecek gelir nominal olarak yükselir. Bunun sonucu gerçek gelirde bir 

değişiklik olmadığı halde daha üst dilimlerden vergilenir. Bu olaya, dilim yanılması 

                                                 
 
59 Ahmet Salih İkiz, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’de Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri”,        
(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, 2000 ) s. 19. 
60 İkiz, s. 20. 
61 Ayşe Günay, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi’nin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi”, ( Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, 2000 ), s. 19.  
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(gelir dilimi kayması) denir. İkinci olarak, bir kısım indirim ve istisnalar sabit 

kaldığından gerçek vergi tutarında artışa sebep olacaktır62. 

3.1.1.3. Devletin Düzenleyici İşlemleri 

              Kayıt dışı ekonomiyi yaratan bir diğer faktör de devletin ekonomide yaptığı 

düzenleyici işlemlerin maliyetidir. Nitekim devlet; üretim ilişkilerini, mal, para ve emek 

piyasalarındaki işleyişleri düzenleyici müdahalelerde bulunmaktadır. Üretimin bir takım 

lisanslara bağlanması, kurumlaşmada izlenecek prosedür, telif ve patent hakları ile ilgili 

düzenlemeler, ithalat kotaları, ihracatta ambargolar, fiyat kontrolleri, asgari ücret, ek 

çalışma ücretleri, çevresel müdahaleler vb. Diğer taraftan devletin birtakım faaliyetleri, 

söz konusu gerekçelerle suç sayıp yasaklamasının, bu tür faaliyetlerin gizli bir şekilde 

gerçekleştirilmesine ve bu suretle kayıt dışı ekonomiye sebep olduğu kabul 

edilmekledir. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, fahişelik, tefecilik, yasadışı kumar, 

çalınmış malların satımı, resmi dairelerde rüşvet alınması gibi faaliyetler yasadışı olarak 

kabul edilmiş ve yasaklanmışlardır. Bu tür faaliyetler aynı zamanda yasalarda 

düzenlenmiş çeşitli cezalarla da yaptırımlandırılmıştır. Söz konusu faaliyetlere girişmek 

isteyenler bunları gizli olarak yapmak zorundadır, faaliyetlerin yasadışılığı bu 

faaliyetlerden elde edilen gelirlerin de kayıt dışı gelir olmasına yol açmaktadır63. 

3.1.1.4. Ekonomik Yapı, Ekonomik Birimlerin Ölçek Büyüklükleri ve 

Gelir Dağılımı 

Ekonomik işlemlerin kayıt edilmesi, ekonominin gelişmişlik düzeyi ile 

yakından ilgilidir. Üretim ve tüketimin aile içinde yapıldığı, pazar ekonomisine 

geçmemiş, para kullanımının sınırlı olduğu tarım ekonomilerinde, ekonomik işlemlerin 

kaydının tutulması gereklilik arz etmez. 

Kayıt sisteminin esas gelişimini sağlayan sanayileşmedir. Teknolojik 

yeniliklerle birlikte işin basit parçalara ayrılabildiği ölçüde ücretli emek kullanımı artar 

ve ekonomik birimlerin ölçekleri büyür. Bu büyümeyle birlikte ise üretimde kullanılan 
                                                 
 
62 Bahattin Kulu, “Enflasyonun Vergi Yükleri Üzerindeki Etkisi ve Ortaya Çıkan Sonuçlar”, Vergi 
Dünyası Dergisi, Sayı: 227 ( Temmuz, 2000 ), s. 38. 
63 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi Ve Çözüm Yolları, s. 112–113. 

 
 

37



tüm girdilerin ve çıktıların kaydedilmesi zorunlu hale gelir. Kayıt ve belge düzeninin 

gelişmesi ve yerleşmesiyle üretim faktörlerinin gelirden aldıkları payın tespiti ve 

gelirler üzerinden doğrudan vergi alınabilmesi olanaklı hale gelir. 

Günümüzün sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinde sektörlerin istihdamdaki 

paylarındaki değişme, tarım sektöründen sanayi sektörüne doğru olmuştur. Sanayi 

devrimiyle birlikte tarım sektöründen ayrılan işgücünün büyük bir kısmı sanayi 

sektöründe istihdam edilmiştir. Bu ülkelerde sanayileşmeyle birlikte ekonomik 

birimlerin ölçekleri büyümeye başlamış ve büyük ölçekli üretimin zorunlu kılması 

nedeniyle de kayıt ve belge düzeni ekonomik gelişmeye koşul olarak yerleşmiştir. 

Oysa sanayileşme sürecine daha geç giren azgelişmiş ülkelerde, hem istihdam 

hem de GSMH içinde tarımın payı büyüktür. Bu payın büyüklüğü, küçük işletmeciliğin 

yaygın olmasıyla birleştiğinde kayıt ve belge düzeninin yerleşmesini engelleyen bir 

faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde tarım sektörünün istihdam ve 

GSMH’daki payı azalmakla birlikte küçük işletmelere dayalı yapısı değişmemiştir. 

Ekonomideki payı büyük olan hizmetler sektörü ise yapısı gereği küçük işletmelerin 

yaygın olduğu bir sektördür ve bu sektörde oluşan gelirin kayıt altına alınabilmesi 

oldukça güçtür. Çünkü lokanta, berber, doktor, eğlence yerleri vb. hizmetler en fazla 

birkaç saat sürmekte ve o anda saptanamadığı takdirde, belgeye bağlanması neredeyse 

olanaksız hale gelmektedir64. 

Ekonomide gelişmişlik düzeyine bağlı olarak, ekonomiye hakim olan 

sektörlerin de ağırlığı değişir. Gelişmiş ülkelerde imalat ve ticaret sektörü daha ağırlıkta 

iken, gelişmekte olan ülkelerde tarım, balıkçılık, el sanatları, el işlemeciliği, çiçekçilik 

inşaat ve hizmetler sektörü ağırlıktadır. Gelişmekte olan ülkelerde bu sektörlerin 

ağırlıkta olması, faaliyetlerin kayıt dışı gerçekleştirilmesi bakımından daha elverişli bir 

yapıyı sunar65. 

 

                                                 
 
64 Aydemir, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 57. 
65 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi Ve Çözüm Yolları, s. 102. 
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3.1.1.5. İşsizlik 

Emeğin kayıt dışı ekonomiye kaymasını belirleyen faktörler içinde belki de en 

önemlisi işsizlik faktörüdür. İşsizlik, emek sahiplerinin kayıt dışı çalışan işyerlerine 

kaymalarına sebep olabileceği gibi kendi kendilerini küçük çaplı işler kurmak yoluyla 

istihdam etmelerine de yol açabilir. Nitekim işsizlik oranının düşük olduğu ülkelerde 

kayıt dışı ekonominin nispeten düşük olması bu durumun bir kanıtı olarak görülebilir. 

Örneğin, İsviçre, Japonya, Norveç de işsizlik oranı düşüktür. Bu ülkelerde kayıt dışı 

ekonominin boyutu da düşük düzeydedir. İtalya, ABD, Kanada ve İrlanda'da önceki 

ülkelere göre işsizlik oranı daha yüksektir, buna paralel olarak kayıt dışı ekonominin 

hacmi de daha yüksektir. Emek piyasasında gerek işçileri gerekse işverenleri kayıt dışı 

istihdama yönelten çok sayıda faktör vardır. Bu faktörlerin elverişliliği kayıt dışı 

ekonominin gelişmesini sağlar. İşçileri kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde bulunmaya iten 

sebepler arasında: işsizliğin yanı sıra, kayıtlı ekonomideki ücretlerin düşüklüğü, esnek 

çalışma saatlerinin varlığı, kendi işini yapma isteği... gibi faktörler sayılabilir. 

İşverenlerin kayıt dışı istihdamı tercih etmelerinin sebepleri arasında; vergi ve sosyal 

güvenlik primlerinin yükünden kurtulmak, işçi sendikalarının etkisini ortadan 

kaldırmak, ücret esnekliği sağlamak sayılabilir66.  

3.1.1.6. Üretimin Yöneldiği Piyasa 

Tüm dünya da yaşanan küreselleşme eğilimleri, ulus ekonomilerindeki 

serbestleşme ve dışa açık büyümenin kabul edilmesini ve bu doğrultudaki 

uygulamaların gerçekleşmesini sağlamıştır. 1980’den sonra ulus ekonomilerinin dış 

piyasaya dönük üretim yapmaları kayıt dışı ekonominin gelişmesinde önemli bir etken 

olmuştur. Dış piyasalara dönük üretim için ürünün dış piyasalarda rekabet edebilir 

nitelikte olması gerekir. Hem fiyat hem de kalite bakımından rekabetin söz konusu 

olduğu bu durumda önemli olan maliyetlerin düşük olmasıdır. Kaliteli üretim için 

nitelikli hammadde (malzeme) kullanımı gerekli olduğundan dolayı düşürülebilecek 

maliyet unsuru emektir. Kayıt dışı istihdam, hem daha düşük ücret ödenebilmesi, hem 

de vergi ve sosyal güvenlik primi ile diğer yasal yükümlülüklerin getirdiği maddi 

                                                 
 
66 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi Ve Çözüm Yolları, s. 103 
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yüklerden kurtulma imkanı bakımından işgücü maliyetlerinin düşürülebilmesini 

sağlar67. 

Böylece, kayıt dışı ekonomide işgücü maliyeti kayıtlı ekonomiye göre daha 

düşük olur. Özellikle toplam üretim maliyeti içinde emek maliyetinin büyük paya sahip 

olduğu sektörlerin ihracata dönük üretim yapmaları durumunda, kayıt dışı faaliyette 

bulunmanın önemi büyüktür. Kısaca ihracata dönük üretim yapan sektörlerde kayıt dışı 

ekonomi fazladır. 

3.1.2. Mali Nedenler 

Kayıt dışı ekonomi ile ilgili en önemli nedenlerden biri vergilendirme ile ilgili 

sorunlardır. Bunları dört başlık altında inceleyebiliriz: 

3.1.2.l .Vergi Oranlarının Yüksekliği ve Vergiye Karşı Direnç 

Vergi oranları ile kayıt dışı ekonomi arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. 

Vergi oranlarının gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere nazaran yüksek olması 

kayıt dışı ekonominin boyutlarını genişletmiştir. Kayıt dışı ekonominin büyümesinde 

önemli bir role sahip olan yüksek vergi oranlarının düşürülmesinin, kayıt dışı 

ekonominin boyutunu önemli ölçüde düşürebileceğini ileri sürebiliriz68. 

Vergi sisteminin karmaşık oluşu, adil olmaması, vergi oranlarının yüksek 

olması, vergi idaresinin etkin çalışmaması, vergi mükelleflerini rahatsız etmekte, 

dolayısıyla mükellefleri kayıt dışına yönlendirmektedir. Ayrıca toplum nazarında, 

toplanan vergilerin usulsüz harcandığı yönünde genel bir kanaat oluşmuş ise, bu 

durumda da fertler vergi vermede daha isteksiz davranacaklardır69. 

Vergi oranlarının ekonomik faaliyetlere olan etkisi teorik çapta birçok 

çalışmayla kanıtlanmıştır, ancak bunlar içerisinde en çok bilineni Arthur Laffer 

                                                 
 
67 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi Ve Çözüm Yolları, s. 102 . 
68 Yusuf Kıldiş, “Kayıt Dışı Ekonominin Ulusal – Uluslar Arası Boyutu ve Çözüm Önerileri”, Dokuz 
Eylül Üniversitesi SBE  Dergisi, Cilt No: 2, Sayı: 2 ( 2000 ), s. 2–3. 
69 Mehmet Karagül, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin İncelenmesi”, Celal 
Bayar Üniversitesi İİBF, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı: 3 ( 1997 ) s. 188. 
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tarafından ortaya konulan ve arz yönlü iktisadın en önemli dayanağını oluşturan vergi 

oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişkidir. Bu analizde vergi oranlarının belli bir 

orandan sonra vergi gelirlerini düşüreceği belirtilir. Vergi oranları optimalin üzerine 

çıktığı zamanlarda vergi gelirleri azalmaya başlar, çünkü insanlar çalışmak yerine 

vergisiz para kazanma yollarını ararlar. Vergi oranları artmaya başladığında esasen 

ekonomik faaliyetlerde rakamlarla ifade edildiği şekilde azalma olmaz sadece yüksek 

vergi oranları sebebiyle kayıtlı ekonomiden kayıt dışılığa kayış söz konusu olur bu 

durumda da kayıtlı ekonominin boyutu küçülür. Hükümetler, yüksek vergi oranlarının 

etkisini hafifletmek için vergi muafiyet ve istisna uygulamasına giderler, bu durumda da 

vergi adaleti gittikçe bozulur, istisnalardan yararlanamayanlar kendilerinin de daha az 

vergi verebileceklerini düşünerek vergi kaçakçılığı yoluna gidebilirler. Ayrıca, istisna 

ve muafiyet uygulamaları rekabet eşitsizliğine de sebep olmaktadır70. 

Kayıt dışı ekonominin diğer bir önemli nedeni de katma değer vergisi (KDV) 

oranlarının yüksekliğidir. Bu durumda fatura-fiş pazarlığı söz konusu olmakta ve 

belgesiz alışveriş artmaktadır. Bundan dolayı katma değer vergisi oranlarının 

düşürülmesi bu tür pazarlıkların azalmasını sağlar. 

3.1.2.2.Vergilendirme Ortamının Belirsizliği 

Vergi, devlet ile mükellef arasındaki karşılıklı alışverişin somutlaşmasıdır. 

Devlet kamu hizmetlerini karşılamak üzere cebren yani tek taraflı irade ile vatandaşların 

kazançlarının bir bölümünü almak durumundadır. Buna karşılık mükellefler her 

dönemde bu yükümlülüğe karşı koymuş ve en aza indirmeye çalışmıştır. Öyle ki, vergi 

mükelleflerinin vergi ödemeye karşı takındığı tavır vergi adaleti, vergi ahlakı ve vergi 

psikolojisi gibi çeşitli araştırmalara konu olmuştur71.  

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

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

                                                 
 
70 Kıldiş, s. 3. 
71 Özsoylu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 63 
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gösteriyorsa ve istikrarlı bir yapı arz etmiyorsa vergi kaçağı artar72.  Bundan dolayı 

vergilendirmede basitlik ilkesi çok önemlidir ve vergilerin basit olması, hem vergi 

idaresinin hem de vergi mükelleflerinin işini kolaylaştırmaktadır. 

3.1.2.3. Denetsel Sebepler 

Vergi yükümlüleri vergi ödemelerini yaparken vergi denetimini de göz önünde 

tutacaklardır. Sık sık ve esaslı olarak yapılan incelemeler hiç şüphesiz caydırıcı bir 

unsur olacaktır. Vergi denetiminin yetersiz olduğunu bilen mükellef kayıt dışılığa 

yönelecektir. Vergi verirken mükellefler ya vergilerini tam olarak öderler ya da  kayıt 

dışılığa yönelirler. Kayıt dışılığa yönelmede dikkat edilecek tek husus ne kadar riske 

girildiğidir.  Riskin artması demek denetimin daha esaslı ve sık olmasıdır ki buda 

önemli bir caydırıcılık unsurudur73. 

Etkin denetimin caydırıcı özelliği vardır. Önemli olan yasadışına çıkılmasını 

önlemek olduğundan son günlerde bu özellik ön plandadır. Yasadışına çıkma 

durumunda caydırıcı bir ceza verilmezse denetim etkinliğini kaybeder ve böylece 

yasalara uymayanlar ödüllendirilir yani kayıt dışı ekonomi büyür. 

3.1.2.4. Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetlerinin Yetersizliği 

Devlet ile mükellef arasında iletişimi sağlama ve mükelleflerin verdikleri 

beyanların ve kayıtlarının yasalara uygunluğunu sağlama görevi muhasebeci ve 

müşavirlerindir. 

Mükellefle vergi idaresi arasında köprü vazifesi gören muhasebeci ve mali 

müşavirler vergi kaybının önlenmesinde çok önemli bir role sahiptirler. Vergi 

kaçakçılığının önlenmesinde; özellikle sahte fatura temininde, mal bedeli yüksek 

gösterilerek maliyet ve giderler şişirilmektedir. Dolayısıyla muhasebeci ve müşavirlik 

                                                 
 
72 Zeynep Arıkan, “Vergi Kaçağının Nedenleri ve Çözüm Yolları”, Maliye Yazıları Dergisi, Sayı: 44 
(Temmuz-Eylül 1994 ), s. 76. 
73 Başbuğ, s. 31. 
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hizmeti yapanlar, bu hususta çok hassas davranmalı, davranmayanlar hakkında da ağır 

müeyyideler getirilmelidir74.  

Serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olma konusunda 

ehliyetsiz ve bilgisiz kişilerin bu mesleğe geçmeleri engellenmelidir. Ayrıca yetki ve 

sorumlulukları açık bir şekilde belirlenmelidir. Aksi halde yetkisiz ve ehliyetsiz kişiler,  

menfaat karşılığında mükelleflere, asgari vergi verme ve vergi kaçırma yollarını 

gösterebilirler. 

3.1.3. Siyasal Faktörler 

Vergisel düzenlemelerin yapılmasından, uygulanmasına ve mükelleflerin 

denetlenmesine kadar kayıt dışı ekonominin doğumu ve gelişimi bakımından önem arz 

ettiği belirtilen tüm unsurlar siyasi karar alma mekanizmasının işleyişi ile 

şekillenmektedir. Vergi afları, istisna ve muafiyetlerin sayısı gibi daha önce bahsedilen 

tüm vergisel faktörlerin kayıt dışı ekonomiyi geliştirici hüviyete kavuşturulması veya 

tersi, siyasi iradeyi elinde tutanların kararınca belirlenmektedir. Sosyal sorunların 

dikkate alınarak ortadan kaldırıcı tedbirlerin uygulanması veya göz ardı edilmesi, hakim 

siyasilerin benimsedikleri ekonomi politikaları ve bu doğrultudaki uygulamalarının 

ekonomik ve sosyal hayatta meydana getirdiği gelişmeler kayıt dışı ekonomi üzerinde 

etkilidir75. 

3.1.4. Sosyal Nedenler 

Sosyal yapıdan gelen temel nedenlerin başında nüfus artışı, nüfusun coğrafi 

dağılımı, iç ve dış göçler, gecekondulaşma, düzensiz kentleşme, işsizlik, aile yapısı 

kayıtsızlığın en büyük nedenlerindendir. Bunlar kayıt dışı nüfus, kayıt dışı ikamet, kayıt 

dışı araç ve kayıt dışı işyerlerinin oluşumuna zemin hazırlar76. 

Son 30-40 yılda kesintisiz olarak kırsal kesimden kentlere sürekli bir biçimde 

ortaya çıkan emsali görülmemiş göç hareketi günümüzde gelişen dünyanın en dikkat 
                                                 
 
74 Kıldiş, s. 4. 
75 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 113. 
76 Necdet Fidan, “Kayıt Dışı Ekonomi” ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi SBE, 2000 ), s. 17.  
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çekici özelliğidir. Düşük gelirli ülkelerde kentli nüfus 1965 yılında toplam nüfusun 

%17'sini oluştururken bu oran 1988’de %35'e ulaşmıştır. Orta gelir gruplu ülkelerde ise 

aynı oran %42'den %58'e yükselmiştir. Kentlerde nüfus artmış ancak kentsel modern 

faaliyetler biriken nüfusun ancak bir bölümüne istihdam olanağı sağlamıştır. Nitelik 

eksikliği ve işgücü fazlalığı nedeniyle modern sektör istihdamı dışında kalmış büyük bir 

“Emek Arzı Fazlalığı” oluşmuştur. Fazla işgücü, işsizlik sigortası yoluyla finanse 

edilmediği sürece, yaşamlarını sürdürecek bir geliri sağlamak açısından kendi çalışma 

alanlarını kendileri yaratmak durumunda kalacaklardır. Böylece enformel sektör bu 

açıdan büyük bir “Emek Süngeri” rolü oynayarak modern istihdam dışında kalan emeğe 

iş olanağı sağlayacaktır77. 

Diğer faktörlerle iç içe olarak, ağır yaşam koşulları, cezaların yetersizliği, 

toplumun kültür yapısı, moral ve ahlaki değerler ile eğitim düzeyi vb. sosyal faktörler 

kayıt dışılığın gelişmesini ve boyutlarını etkileyen unsurlardır. Kayıt dışı ekonominin en 

fazla büyüdüğü ülkeler, enflasyonun sürekli olduğu, haksız spekülatif kazançların 

arttığı, gelirin adaletsiz dağıtıldığı, ekonominin denetim dışı kaldığı ülkelerdir. Yaşam 

koşullarının ağırlaşması; bireyi kayıt dışı yollardan durumunu iyileştirmeye itmektedir. 

Örneğin, “kaçak çalışmaya” yönelmektedir. Bu faaliyet; emeklilik sigortası olmaksızın 

çalışma,   ikinci iş,   evde mal veya hizmet üretme gibi şekiller alabilmektedir. Moral ve 

ahlaki değerlerin ve eğitimin kayıt dışılıkla ilgisi, bireylerin kayıt dışı faaliyette 

bulunmaya, özellikle yasadışı kayıt dışılığa olan tavırlarıyla ilgilidir. Yapılan 

düzenlemelerle bireylere yüklenen mali ve ekonomik külfetlerin, yasak ve 

sınırlamaların akılcı, adil ve etkin olduğunu veri kabul edersek, moral ve ahlaki değerler 

ile eğitim düzeyinin yüksek olduğu toplumlarda devlete olan itaat ve devlet 

faaliyetlerini takdir etme, destekleme ve katılma eğilimi daha yüksek olmaktadır78. 

 

 

 

                                                 
 
77 Nusret Ekin, Kayıt Dışı Ekonomi, Enformel İstihdam, 1. Basım, İstanbul: İTO Yayınları, 1995, s. 11. 
78 Çizgici, s. 13. 

 
 

44



3.1.5. Psikolojik Faktörler 

3.1.5.1. Mükelleflerin Toplumsal Çıkarı mı Bireysel Çıkarı mı Ön Planda 

Tuttukları  

Mükelleflerin toplumsal çıkarı mı bireysel çıkarı mı ön planda tutukları da 

gelirlerini gizlemelerinde etkilidir. Toplumsal çıkarı ön planda tutanların çok iyi vergi 

kaçırma olanaklarına sahip olsalar da vergi kaçırmadıkları ampirik olarak 

kanıtlanmıştır79. 

3.1.5.2. Mükelleflerin Devlet Harcamalarına Bakış Açısı 

Dünyanın her yerinde, vergi ödeyenlerin en çok üzerinde durdukları 

konulardan birisi de toplanan vergilerin nerelere ve nasıl harcandığıdır. Diğer tüm 

koşullar vergilendirme için en uygun ortamı hazırlasa bile, toplumda toplanan vergilerin 

kötü harcandığına dair bir düşünce oluşmuşsa, vergiye karşı ciddi bir direncin oluşması 

da kaçınılmazdır. Bu nedenle devlet harcamalarının, vergi ödenmesi ve dolayısıyla da 

kayıt dışı ekonominin gelişimi üzerinde belirleyici ve doğrudan bir etkisi vardır80.  

Mükellefin devletin harcamalarından hoşnutsuzluğu değişik sebeplerden 

kaynaklanabilir81; 

- Mükellef, devletin vergi toplamak suretiyle ekonomiye müdahale etmemesi 

gerektiğine inanıyor ve devletin küçültülmesini istiyor olabilir, 

- Mükellef vergi olarak devlete ödediği değerin, hizmet olarak elde ettiği 

değerden daha fazla olduğunu düşünüyor olabilir, 

- Mükellef devletin sunduğu mal ve hizmetlerin kalitesinden memnun 

olmayabilir, 

                                                 
 
79 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 96 
80 Aktürk, s. 72. 
81 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 98. 
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- Mükellef devletin gereksiz yere lüks harcamalar yaptığını, kaynakları etkin 

bir şekilde kullanamadığını ve israf ettiğini düşünüyor olabilir, 

- Mükellef devletin harcama politikasını benimsemiyor olabilir, 

- Mükellef, hükümetin ideolojik görüşlerini benimsemiyor olabilir. 

Değişik sebeplere dayalı olarak ortaya çıkan mükellef hoşnutsuzluğu vergiye 

uyumun giderek azalmasına sebep olur. 

3.1.5.3. Toplumsal Baskı 

Bireyler için vergi kaçıranlar üzerinde toplumun baskısı önemlidir. Vergi 

kaçakçılığı kimi toplumlarda hoşgörü ile karşılanır ve dolayısıyla bu toplumlarda vergi 

kaçakçılığı yüksek düzeydedir. Çünkü kaçakçılığın maliyeti sadece yakalanıldığında 

ödenecek vergi cezası kadar olur. Kimi toplumlarda ise vergi kaçakçılığı affedilmez bir 

suç olarak görülür ve kaçakçılık yapanlar ağır bir toplumsal baskı ile karşı karşıya kalıp 

toplumdan dışlanırlar. Bu baskı ise mükelleflerin vergiyi kaçırma eğilimini azaltıcı etki 

yapar.  

3.1.5.4. Devlete Bağlılık ve Vergi Ahlakı, Vergi Bilincinin Yeterince 

Yerleşmemesi 

Vergi ahlakı, kanunen ödenmesi gereken vergi borcunun tam ve eksiksiz olarak 

zamanında ödenmesi olarak tanımlanabilir. Mükellefin, vergi mevzuatının öngördüğü 

mükellefiyete ilişkin sorumluluğunu eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi, vergi 

ahlakına uygun bir davranış olarak kabul edilmektedir82. Devlete bağlılık ve vergi 

ahlakı, birbiri ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Çünkü devlete bağlılık azaldığı zaman 

vergi ahlakı da azalma göstermektedir. “Devletin eli vatandaşın cebinde” anlayışı 

yaygınlaştığı ve bu anlayışa, kamu gelirlerinin israf ve suistimali düşüncesi eklendiği 

                                                 
 
82 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara, 1992, s. 70. Aktaran: Günay, 
s. 25. 
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takdirde, devlete bağlılık daha da azalacak ve sonuçta vergi kaçakçılığı suçları, buna 

bağlı olarak da kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin boyutları artış içerisine girebilecektir83. 

 Mükellefin, devletin niçin vergi alması ve kendisinin neden vergi ödemesi 

gerektiği konusundaki bilgisi vergi bilincini yansıtır. Gelişmiş demokratik 

toplumlardaki çağdaş vergi bilinci, ekonomik bilgi temeline oturmaktadır. Buna göre, 

mükellef talep ettiği kamu hizmetlerinin ancak kendisinin ödeyeceği vergilerle 

üretilebileceğini bilmektedir. Günümüzde, mükelleflerin sahip olması gereken vergi 

bilinci bu şekilde ifade edilmektedir84. Dolayısıyla, vergi bilincinin yüksek olduğu 

toplumlarda, kayıt dışı ekonomik faaliyetler de önemsiz ölçüde kalabilecektir. 

3.1.5.5. Diğer Kişilerin Vergi Kaçırma Durumu İle İlgili Algılayış 

İspanya'da yapılan bir çalışma sonucuna göre; vergi kaçakçılığının yaygın 

olduğu grupta bulunan mükellefin kendisi de önemli ölçüde vergi kaçırma eğilimi 

içinde olmaktadır. Buna karşılık, diğer insanların vergi kaçakçılığı durumu ile ilgili bir 

fikre sahip olmayan veya vergi kaçıran bireylerle ilişki kurmayanların vergi kaçırma 

eğilimi düşük olacaktır85. 

3.1.6. Çalışma Hayatından Kaynaklanan Faktörler 

Çalışma hayatından kaynaklanan faktörler “piyasa aksaklıklarından” 

kaynaklanmaktadır. Başlıca örnekleri; resmi ekonomiye kıyasla bir ürünün daha ucuza 

üretimi veya edinimi, bir üretim faktörünün daha elverişli fiyatla üretime katılmasıdır. 

Sayılan bu avantajlar hem üretici, hem üretim faktörü sahibi hem de tüketici için söz 

konusu olabilmektedir. Örneğin; girişimci bir mal veya hizmeti resmi ekonomide 

olduğundan daha karlı olarak üretebilmektedir. Çünkü vergisiz, sigorta kesintisiz, 

kanuni düzenlemelerden uzak üretim yapan gizli sektör, resmi sektörden daha avantajlı 

olmaktadır. Gizli sektörü seçen işveren; hukuki çalışma süresi, işçi koruma mevzuatı, 

fazla mesai veya işe son verme gibi hususlarla ilgili kayıtlardan kurtulmuş olmaktadır. 

                                                 
 
83 Günay, s. 25. 
84 A. Kemal Çelebi, “Mükellef – Maliye İlişkilerini Etkileyen Faktörler”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, 
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı: 3 ( 1997 ), s. 76. 
85 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 97. 
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İşsizliğin yüksek olduğu ortamlarda, kayıt dışı istihdam daha da artmaktadır. Bir işçi iş 

bulmuş olur veya daha uygun ücretle çalışmakta, hammadde sahibi; malını daha yüksek 

fiyatla satmakta, tüketici ilgili ürünü daha ucuza elde etmektedir86. 

Kayıt dışı ekonomiye katılanlar açısından kayıt dışı faaliyette bulunmanın 

başlıca gerekçesi, kayıtlı faaliyette bulunma imkanlarının sınırlı olmasıdır. Bu temel 

sebep yanında, çalışma hayatının koşulları kayıt dışılıkta önemli bir faktördür. Çalışma 

hayatı ile ilgili yasal düzenlemelerin part-time, kısa süreli çalışma ve evde çalışma gibi 

zamanla ortaya çıkan gelişmeleri kapsayamaması, işyeri koşulları için getirilen 

standartlar, üretimlerin lisanslı olma gereği, çalışanlar için aranan asgari yaş, eğitim, 

diploma, asgari ücret ve fazla mesai gibi düzenlemeler ile kadın çalışanlara daha düşük 

ücret verilmesi ve bu  yüzden kadınların ev  işlerini  tercih  etmesi  gibi  hususların  

hepsi, kayıt dışı üretim ve istihdamda rol oynamaktadır87.  

Çalışma hayatında  başarılı olmak için ne gerekiyorsa bu yapılır ve maliyetleri 

düşürüp, karı maksimize etmek için kayıt dışılığa başvurmak iyi bir alternatiftir. 

İstihdam etmenin maliyetinin çok yüksek olduğu bir ülkede kayıtlı işçi sayısını artırmak 

mümkün değildir88. 

Bazı işler kayıt dışılığa çok uygundur. Örneğin bir berber dükkanında hizmet 

süresi çok kısadır, işlemin gizlendiğinin tespiti o işin süresi ile kısıtlıdır. Bunun içinde o 

mükellefi sürekli gözlem altında tutmak gerekir ki çoğu kez bu imkansızdır. 

Sosyal güvenlik sisteminin etkin çalışmayışı, bireylerin sisteme kayıtlı olmakla 

elde edecekleri faydalar 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 değilse, sosyal güvenlik primleri gibi 

istihdamla ilgili kesintiler yüksek, kısaca kayıt dışı sektörde faaliyette bulunmanın 

kayıtlı sektörde faaliyette bulunmaya göre alternatif maliyeti düşük ise, bireyler kayıt 

dışında kalmayı tercih etmektedir. Sosyal güvenlik kapsamındaki fakirlik ve işsizlik gibi 

                                                 
 
86 Dura, s. 6. 
87 Ilgın, s. 30. 
88 Aydemir, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 57. 
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yardımlar da bireylerin -daha çok bu uygulamaların önemli olduğu gelişmiş ülkelerde- 

bu imkanlardan yararlanabilmek amacıyla faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını 

gizleyerek kendilerini işsiz veya gelirlerini düşük göstermelerine yol açmaktadır. Bütün 

bunlar kayıt dışı ekonominin var olmasında bir etkendirler89. 

3.1.7. Teknolojik Gelişmelerden Kaynaklanan Faktörler 

Teknolojik gelişmelerin kayıt dışı ekonomiye en önemli etkisi, gelişen 

teknolojilerle emek gücünün boşta kalması ve insanların geçim kaygısıyla kayıt dışı 

faaliyetlere yönelmeleridir. 

Gelişen teknolojiler sermaye mallarının fiyatını ucuzlatmakta, piyasaya yönelik 

kayıt dışı üretim ve evde üretim kolay hale gelmektedir. Böylece kayıt dışı üretimin 

ucuzlayarak kalitesinin iyileşmekte olması da bu ürünlere yönelik talebin canlı 

kalmasında ve sonuç olarak kayıt dışı ekonominin gelişmesinde etkili olmaktadır90. 

3.1.8. Hukuki ve İdari Nedenler 

3.1.8.1. Yasaların Basit ve Açık Olmaması, Sık Sık Değişikliğe Uğraması 

Vergi mevzuatının basit ve mükellefler tarafından kolaylıkla anlaşılır olması, 

bir sistemin başarısındaki en önemli faktörlerdendir. Vergi mevzuatının herkes 

tarafından kolayca anlaşılıp yorumlanması, mükelleflerin karşılaşacakları işlemler 

konusunda tereddüt içinde kalmamalarını sağlayacaktır. Mükelleflerin, anlaşılması güç 

ve belirsiz vergi yasaları karşısında düşeceği zor durum ve buna ek olarak göstereceği 

tepkiler,  vergiden kaçınma ya da vergi kaçırma  biçiminde girişimlerde bulunmaları 

sonucunu doğurabilmektedir91. 

Vergi kanunlarının sık sık değişmesi de mükellefleri olumsuz yönde 

etkilemektedir. Vergi mevzuatının kısa dönemde büyük ölçüde değişmemesi ve uzun 

dönemde süreklilik göstermesi, mükellefin ne tür bir uygulamaya muhatap olacağını 

bilmesi açısından önemlidir. Sık aralıklarla vergi sisteminde düzenlemeler yapılması, 
                                                 
 
89 Çizgici, s. 13. 
90 Ilgın, s. 30. 
91 Çelebi, s. 79. 
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gelecekte mükellefin karşı karşıya bulunduğu belirsizliği artıracağından orta ve uzun 

vadeli plan yapmasını zorlaştırır. Dolayısıyla mükellef vergi kanunlarının değişeceği 

beklentisi içine girer ve işlemlerini de mümkün olduğunca kayıt dışına çıkarmaya 

çalışır. Bu nedenle vergi kanunlarının basit, anlaşılır olması ve sık değişmemesi 

toplanacak vergi miktarının arttırılması için gereklidir92. 

3.1.8.2.Vergi Oranlarının Yüksekliği, Yaygın İstisna ve Muafiyetler, 

Cezalardaki Yetersizlik 

Vergi kaçakçılığı konusunda mükellefe göre hem fayda hem de maliyet söz 

konusudur. Fayda; daha az vergi ödenmesi, maliyet ise; yakalanması koşulu ile hem 

parasal, hem de diğer şekillerde oluşacak cezalardır. 

Vergi kaçakçılığının marjinal faydası ödenmeyen tutardır. Bu tutar da 

mükellefin marjinal vergi oranına bağlıdır. Marjinal vergi oranındaki düşüş, vergi 

kaçakçılığının marjinal faydasını azaltır. Mükellefin artan oranlı gelir vergisine tabi 

olduğu varsayımı altında; beyan dışı kalan gelir arttıkça kaçırılan her bir gelir 

miktarının marjinal faydası azalır. Çünkü artan vergi kaçakçılığı mükellefi daha alt 

dilimlere doğru iter. Beyan dışı gelir arttıkça marjinal vergi oranı ve dolayısıyla vergi 

olarak tasarruf edilen marjinal fayda azalır. Bu durum şekil yardımı ile de açıklanabilir.  
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Şekil 1: Vergi Kaçakçılığı ve Maliyet-Fayda Analizi 

                                                                        
 

 
                      

   
92 Günay, s. 22. 
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Vergi kaçakçılığının marjinal fayda (MF) ve maliyetinin (MM) dikey eksende, 

beyan dışında kalan gelirin ise yatay eksende gösterildiği Şekil 1’de, marjinal vergi 

oranlarının indirilmesi vergi kaçakçılığının marjinal faydasını azaltır. Şekil 1'de 

görüldüğü üzere, marjinal vergi oranlarının düşürülmesi MF eğrisinin aşağı doğru 

kaymasına neden olur ve dolayısıyla beyan edilmemiş gelir tutarı azalır93. 

Kayıt dışı ekonomi kapsamı içerisinde oldukça önemli bir yer tutan muafiyet 

ve istisnalar nedeniyle de, devletin vergi gelirlerinde azalma meydana gelmektedir. 

Çünkü, vergi istisna ve muafiyetleri, kamu harcaması niteliğindedir ve kayıt düzenini 

bozduğu gibi Kamu Kesimi Borçlanma Gereğini (KKBG) arttırıcı etki yapmaktadır. 

Vergi cezalarının etkin bir şekilde uygulanmaması da kayıt dışı ekonominin 

büyümesine yol açmaktadır. Vergi kaçakçılığına uygulanacak ceza oranları ile vergi 

kaçakçılığı arasındaki ilişki negatif yönlüdür, biri artarken diğeri azalmaktadır. 

3.1.8.3. Gelir İdaresinin Etkinsizliği 

Kayıt dışı ekonominin nedenleriyle ilgili yapılan çalışmaların birçoğunun 

merkezini gelir idaresinin etkinsizliği oluşturmaktadır. Vergi kanunlarının tam olarak 

uygulanabilmesi ve etkili bir vergi sisteminin oluşabilmesi için iyi organize edilmiş bir 

vergi idaresi gerekmektedir. İyi organize edilmiş bir vergi idaresi olmadığı durumda 

etkin bir vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiyi önleme çalışması yapılamaz. 

3.2. Kayıt Dışı Ekonominin Etkileri  

3.2.1. Kayıt Dışı Ekonominin Olumsuz Etkileri 

İstatistik anlamda kayıt dışılığın olumsuz etkileri, kaynağından eksik ve hatalı 

olarak gelen verilere göre hazırlanan göstergeleri temel alarak oluşturulacak 

politikaların ve alınacak önlemlerin uygulamada başarısız olması ve istenmeyen 

sonuçlara yol açması şeklinde dolaylı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yapılan 

                                                 
 
93 Özsoylu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 71–72. 

 
 

51



düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıt dışılığın etkileri ise daha çok 

doğrudan olumsuz sonuçlar doğurmaktadır94. 

3.2.1.1. Ekonomik ve Mali Düzen Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

3.2.1.1.1. Büyüme Oranı 

Kayıt dışı ekonominin tanımından da anlaşılacağı üzere kayıt dışı ekonominin 

söz konusu olması durumunda ilk olarak GSMH rakamı gerçeği yansıtmaz. Kayıt dışı 

ekonominin varlığı ile GSMH rakamının olması gerektiğinden daha düşük bir rakamı 

göstermesi ise en başta büyüme oranının doğru bir şekilde tespitine engel olur ve 

büyüme oranı  gerçekte olduğundan daha küçük görünür.  

3.2.1.1.2. Vergi Yükü ve Vergi Adaleti 

Kayıt dışı ekonominin söz konusu olmasından dolayı, kayıtlı yani resmi 

GSMH rakamları gerçekte olduğundan daha küçük tahmin edilir ve toplam vergi 

hasılatının resmi GSMH’a oranlanmasıyla bulunan vergi yükü yanıltıcı olur. Bu şekilde 

tespit edilen vergi yükü, sadece kayıtlı ekonomi üzerindeki vergi yükünü gösterir, 

ekonomideki toplam vergi yükünü yansıtmaz. 

                               T  

                Vy  = ————   

                           GSMH 

Vergi yükünün gerçekteki oranını tespit etmek için, toplam vergi hasılatının 

kayıtlı ve kayıt dışı GSMH toplamına bölünmesi gerekir.  

T 

               Vy  = —————————————         

     GSMH kayıtlı + GSMH kayıtsız 

                                                 
 
94 Devlet Planlama Teşkilatı, Kayıt Dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2001,  
s. 6.   
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Yukarıda  T; toplam vergi gelirlerini, Vy; vergi yükünü, GSMH kayıtlı; resmi 

ekonomiyi, GSMH kayıtsız; kayıtsız ekonomiyi göstermektedir. 

Kayıtlı GSMH ile hesaplanan vergi yükü ile kayıtlı ve kayıt dışı toplam GSMH 

ile hesaplanan vergi yükü arasındaki fark, vergi yükü dağılımındaki adaletsizliği ifade 

etmektedir. 

Resmi raporlarda, sadece kayıtlı GSMH’a bölünerek elde edilen vergi yükü 

rakamlarının, yani gerçekte olduğundan daha yüksek oranların yayınlanması, toplumda 

genel olarak vergi yükünün yüksek olarak algılanması sonucunu doğurur. Bu durum, 

toplumdaki bireylerin vergiye uyumunu olumsuz etkileyerek, vergiye karşı tepki 

duyulması sonucunu doğurup, kayıt dışı ekonominin beyan dışı ve enformel ekonomi 

bileşenlerini genişletebilir95. 

Kayıt dışı ekonomi vergi yükünü dürüst mükellefler aleyhine çevirerek vergi 

adaletini bozmaktadır. Çünkü gelir elde edenlerin bir bölümü, elde ettikleri gelir 

üzerinden devlete vergi vermekte; diğerleri ise vergi vermeyerek gelirlerinde azalmaya 

yol açmamaktadırlar. Dolayısıyla vergisini vermeyenler üzerinde bir vergi yükü 

bulunmazken, dürüst mükellefler üzerindeki vergi yükü, bu iki kesim arasında 

adaletsizliğe yol açmaktadır96. 

3.2.1.1.3. Kamu Kesiminin Ekonomideki Büyüklüğü 

Kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğü, kamu harcamalarının resmi yani 

kayıtlı GSMH’a oranlanmasıyla bulunur ve kayıt dışı ekonomiye bağlı olarak gerçekte 

olduğundan daha yüksek sonuçlar elde edilir. 

Kayıt dışı ekonomi devletin denetimi ve bilgisi dışında gerçekleşen faaliyetler 

olduğundan kayıt dışı ekonominin artmasıyla aynı oranda devletin ekonomideki payı da 

azalmaktadır.  

                                                 
 
95 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 156. 
96 Günay, s. 38. 
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Kayıt dışı ekonominin boyutlarının büyümesi kayıtlı ekonominin boyutlarının 

küçülmesi demektir. Böylece, devletin esas gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin eksik 

ödenmesi ya da ödenmemesi devletin gelir kaybına uğramasına ve bütçe açıklarına 

neden olmaktadır. Bu durumda devlet ihtiyaç duyduğu geliri ya borçlanma ya da 

emisyon yoluyla sağlamak zorunda kalmaktadır. Ancak, bu tür uygulamalar sosyal 

devlet anlayışını zedelemektedir97. 

Ayrıca kayıt dışı ekonomide vergiler ödenmediği gibi, Emekli Sandığı'na ve 

Sosyal Sigortalar Kurumu’na ödenmesi gereken sigorta primleri de ödenmemektedir. 

Bu durumda da KKBG miktarı da sürekli olarak artış göstermekte ve ülke ekonomileri 

çıkmaza sürüklenmektedir. 

3.2.1.1.4. Vergi Kapasitesi 

Bir ülkenin vergi kapasitesi, o ülkedeki GSMH, nüfus, kişi başına GSMH, gelir 

dağılımı, ekonominin dışa açıklığı, ekonominin parasallaşması, sektörel yapı gibi 

faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir. Mükelleflerin kendileri ve ailelerinin 

yaşamlarını asgari düzeyde sürdürmeye yetecek gücün üzerindeki kısmı yansıtmaktadır. 

Bir ülkede vergi kapasitesinin durumu ile ilgili yapılacak tespit ve değerlendirme o 

ülkedeki vergi gayretinin dolayısıyla mükellefin vergiye uyumu ile vergi idaresinin 

vergiyi uygulama gücünün belirlenmesi ve değerlendirilmesi bakımından da önem arz 

etmektedir. Bu sebeple, vergi politikalarının şekillendirilmesinde de oldukça 

önemlidir98. 

Vergi kapasitesi vergi politikalarının belirlenmesi bakımından önemlidir ve 

kayıt dışı ekonomi dikkate alınmadan hesaplandığında gerçekte olduğundan daha düşük 

tespit edilir. Eğer kayıt dışı GSMH hesaba dahil edilirse vergi kapasitesi daha gerçekçi 

olarak belirlenir ve böylece vergi politikaları ile ilgili daha sağlıklı kararlar alınabilir. 

 

                                                 
 
97 Zeynep Arıkan, “Kayıt Dışı (Vergilenmeyen ) Ekonomi”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 
Sayı: 31, ( Ekim 1994 ), s. 56. 
98 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 162. 
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3.2.1.1.5. Vergi Esneklikleri 

Vergi esnekliği, belli bir vergi veya tüm vergi sisteminin sağladığı vergi 

hasılatının, milli gelirdeki değişikliklere karşı duyarlı olması, milli gelir artarken artıp, 

azalırken azalmasıdır. Eğer bir vergi ya da vergi sistemi dolayısıyla elde edilen hasıla; 

milli gelir artarken artıyor, azalırken de azalıyorsa vergi esnekliğinden bahsedilir ve 

vergi esnekliği; vergide meydana gelen değişikliğin milli gelirde meydana gelen 

değişikliğe oranlanması ile bulunur. Bu sebeple, kayıt dışı GSMH'nın varlığı, artış ya da 

azalışları, resmi GSMH'nın esas alınması suretiyle hesaplanan vergi esnekliklerinin 

değerinin gerçek durumu göstermesini engelleyecektir99. 

 3.2.1.1.6. Kişi Başına Milli Gelir 

Kişi başına milli gelir de kayıtlı GSMH’a bağlı olarak hesap edilir ve böylece 

gerçekte olduğundan daha düşük düzeyde hesaplanır. Doğru bir şekilde kişi başına 

GSMH tespiti için kayıtlı (resmi) ve kayıtsız GSMH rakamlarının toplamı kullanılmadır 

ve böylece ülkeler arası refah ya da gelişmişlik düzeyleri karşılaştırıldığında o ülkenin 

diğer ülkeler arasındaki yeri doğru bir şekilde tespit edilebilir. 

3.2.1.1.7. İşsizlik Oranı 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde çalışanlar işsiz olarak nitelendirilir.Çünkü 

resmi kayıtlarda görünmeyen ekonomik faaliyetlerde çalışanların kayıt altına  alınması 

imkansızdır. Bu durumda işsizlik oranı gerçekte olduğundan daha yüksek olarak 

hesaplanır ve bu sektörde çalışan kişi sayısına bağlı olarak istihdam oranı ( istihdam 

edilen işgücü / toplam işgücü ) daha düşük çıkar.  

3.2.1.1.8. Enflasyon Oranı 

Kayıt dışı ekonominin söz konusu olduğu durumlarda, bazı mal ve hizmetler, 

kayıtlı ekonomiye göre, yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle daha 

düşük maliyetle üretilir. Ayrıca, muamele vergileri de söz konusu olmadığından, daha 

düşük fiyatla mallar sunulur. Böylece kayıt dışı ekonomi ile fiyatlar üzerinde aşağıya 
                                                 
 
99 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 162. 
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doğru bir baskı oluşur. Ancak bu fiyatlar resmi enflasyon oranına yansımadığından, 

açıklanan enflasyon oranı gerçekte olduğundan daha yüksek görünür. 

3.2.1.1.9. İthalat, İhracat  Rakamları Ve Ödemeler Dengesi 

İthalat, ihracat rakamlarında ve ödemeler dengesi hesaplarında da resmi 

kayıtlarda yer almayan kaçak mal giriş ve çıkışlarının büyüklüğüne bağlı olarak 

bozulmalar meydana gelebilir. 

3.2.1.1.10. Verimlilik Göstergeleri 

Artan kayıt dışı ekonomik faaliyetler verimlilik göstergelerini de etkileyecektir. 

Özellikle verimlilik göstergesi olarak çıktı/kişi kriteri esas alınmışsa yeraltı 

ekonomisinde gerçekleştirilen üretim ve çalışan kişi sayısı resmi kayıtlara dahil 

olmadığı için verimlilik göstergesinde önemli sapmalar görülebilir100. Kayıt dışı 

ekonominin resmi hesaplamalara girmemesi nedeniyle ekonomik göstergelerin 

güvenilirliğini azaltması sonucu, ekonomi politikaları oluşturulurken bu rakamları 

dikkate alan idarenin yanlış değerlendirmeler yapmasına ve yanlış politikalar 

uygulamasına neden olabilmektedir. 

3.2.1.1.11. Dolarizasyon Bakımından Etkisi 

Kayıt dışı ekonomide ödemelerin daha çok nakit para kullanılarak 

gerçekleştiriliyor olması, fiyat istikrarının olmadığı durumlarda, kayıtlı ekonomi 

yanında kayıt dışı ekonomide de istikrarlı bir para birimi arayışına ve dolar ve euro gibi 

nispeten istikrarlı para birimlerinin ekonomide yaygın olarak kullanılmasına, yani 

“dolarizasyon”a yol açmaktadır101.  

 

 

 

                                                 
 
100 Özsoylu, s. 47. 
101 Devlet Planlama Teşkilatı, s. 8. 
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3.2.1.2. Ekonomi Politikalarında Meydana Gelen Sapmalar 

Milli gelir ve istihdam gibi makro ekonomik değişkenler tam ve doğru 

ölçülemeyeceğinden, bu değişkenlere dayalı olarak oluşturulan politikalar sapmalı 

sonuçlar verecektir102. 

Örneğin ekonomi gerçekte tam istihdama yakın bir düzeydeyken resmi 

verilerle yüksek işsizlik oranı hesaplanmışsa bu durumda genişletici politikalar 

uygulanır ve sonuçta enflasyon oranı artar. 

Diğer taraftan kamu kesimi gelirlerinin kayıt dışı ekonomideki artıştan ötürü 

düşük seviyede gerçekleşmesi, kamu çalışanlarının düşük gelir elde etmesine yol açar. 

Bu durum devlet hizmetlerini yerine getiren görevlilerde motivasyon eksikliği oluşturur. 

Ekonomik koşulların daha da kötüleşmesi halinde devlet görevlileri yaptıkları kamu 

hizmetleri karşılığında kişilerden çeşitli isteklerde bulunmaya başlarlar ve bu da devlet 

yönetiminde bir rüşvet çemberinin oluşmasına yol açar. Kamu kesiminde rüşvetin 

artması hem bireylerin devleti yönetenlere karşı güvenlerini kaybetmelerine ve hem de 

devlet yönetiminde kaynakların verimsiz kullanılmasına neden olur. 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler sebebi ile ekonomik veriler gerçek değerinden 

farklı olarak ölçülür ve bu durumda ekonomi politikası yöneticileri ülkedeki mevcut 

sorunlar hakkında eksik ve yanlış bilgilenir. Böylece kullanılacak araçların etkisi de 

beklenenden farklı olur. Örneğin kayıt dışı ekonomi ile, tespit edilen milli gelir 

rakamları, gerçek milli gelir rakamlarından düşüktür ve Merkez Bankası’nın uyguladığı 

para arzı artışı milli gelir artışından daha düşük olur ve ekonomik sorunlar ortaya çıkar. 

Eksik ve yanlış bilgi sebebiyle eksik veya yanlış uygulanan politikalar sorunların daha 

da çoğalmasına yol açabilir. Devletin bu sorunlar karşısında pasif kalması ise 

kamuoyunun güvenini azaltarak ekonomik kriz beklentisine yol açabilir.   

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkelerinden Ukrayna'da 

her 10 işletmeden 7'sinin kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunduğu çeşitli araştırmalarla 

                                                 
 
102 Yetim, s. 13. 
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belirlenmiştir103. Hükümet 1998 yılının Mart ayında vergisini ödemeyen işletmelerin 

mallarına el konulabilmesini sağlayan bir kanun çıkarmak istemiştir. Fakat kayıt dışı 

ekonomi sektöründe  bulunan işletmeler buna itiraz ederek devletin yaptığı hizmetler 

için vergi toplamasına engel olmuşlardır. Bu durum kayıt dışı ekonomi sektöründeki 

işletmelerin  devlet otoritesine karşı çıktığının bir göstergesidir. 

3.2.1.3. Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Üzerindeki Olumsuz Etkisi 

Çalışma hayatı ile ilgili olumsuz etkiler büyük ölçüde kayıt dışı istihdamdan 

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

etkinliğini bozmaktadır. Kayıt dışı istihdam; 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 anlamına gelmektedir. Böyle olunca yeterli prim 

toplanamamakta, sosyal güvenlik kuruluşları da başta finansman zorlukları olmak üzere 

çeşitli zorluklarla karşılaşmakta ve kendilerinden beklenen hizmetleri etkin olarak 

yerine getirememektedir104. 

Kayıtlı işletmeler, kayıt dışı faaliyette bulunan işletmeler karşısında rekabet  

gücü kaybına uğrayıp zayıfladıkça, bu işletmelerin istihdam ettiği çalışanlar da zarar 

görmekte, örgütlü işçi-işveren ilişkileri giderek azalmakta ve sivil toplum örgütleri 

zayıflamaktadır105. 

Kayıt dışı ekonominin boyutlarının büyük, sigortasız çalışanların ağırlıkta 

olduğu ve dolayısıyla vergi gelirlerinin düşük kaldığı bir ülkede insanların sosyal  

güvenlik sisteminden beklentilerini karşılayabilmek olanaksız hale gelmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde enformel sektörün hacminin yüksek olması sosyal 

güvenlik kurumlarının finansal yapısını da olumsuz etkiler. 

                                                 
 
103 Daniel Kaufmann and Aleksander Kaliberda, “Integrating The Unofficial Economy Into The  
Dynanmics Of Post – Socialist Economies: A Framework Of Analyses and Evidence”, World Bank 
Working Paper, August 1996, p. 22. 
104 Çizgici, s. 18. 
105 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı 
İstihdam Sorunu, Şubat, İstanbul, 2001, s. 11. 
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Sosyal güvenlik sisteminin finansmanında karşılaşılan en önemli sıkıntıların 

başında, yetersiz prim tahsilatı yer almaktadır. Avrupa ülkelerinde 6-7 aktif sigortalı 

(çalışan ve prim ödeyen sigortalı) 1 pasif sigortalının maaş ve giderlerini ödemekte 

iken, Türkiye'de 2 aktif sigortalı 1 pasif sigortalıyı finanse etmektedir. Sosyal Sigortalar 

Kurumu'nun (SSK) aleyhine giderek bozulan aktif/pasif sigortalı oranının bu hale 

gelmesinde, esas itibariyle, erken yaşta emeklilik ve kolayca pasif sigortalılığa giriş gibi 

faktörler etkili olmakta ise de, çalışma hayatının içinde olup da sosyal güvenlik kapsamı 

dışında olan kayıt dışı istihdamın payı da büyüktür106. 

3.2.1.4. Refah Kaybı 

Kaynaklardan bir kısmının kayıt dışı ekonomiye kayması kaynak ve gelir 

dağılımını etkileyerek refah kaybına neden olmaktadır. 

3.2.1.4.1. Kaynak Dağılımının Bozulması 

Kayıt dışı ekonomide faaliyette bulunanlar kayıtlı ekonomide faaliyette 

bulunanlara göre emek maliyetleri, esnekliği ve üretim ilişkileri bakımından avantaj 

sağlar ve böylece daha düşük maliyetle üretim yaparlar. Çünkü kayıt dışı faaliyette 

bulunanlar yasaların getirdiği yükümlülükleri yerine getirmezler. Ayrıca işsizlikten 

faydalanıp sosyal güvencesiz, vergisiz ve düşük ücretle işçi çalıştırırlar. Böylece emek 

yoğun teknoloji ve küçük ölçekli üretim gerçekleştirir ve kayıtlı ekonomide faaliyet 

gösteren firmalara göre önemli maliyet avantajları sağlarlar. Bu şekilde daha düşük 

maliyetle üretim yapmak karlılığı artırır. Böylece kayıtlı ve kayıt dışı faaliyette 

çalışanlar arasında kazanç farklılığı oluşur ve bu farklılık nedeniyle kaynaklar daha az 

kazançlı olan kayıtlı ekonomiden daha fazla kazançlı olan kayıt dışı ekonomiye doğru 

kayar. Bu kayma kayıt dışı sektörden elde edilen kazanç, kayıtlı sektördeki kazançla eşit 

oluncaya kadar devam eder. Bu hareket ise, ekonomideki kaynak dağılımını değiştirir. 

Kaynakların bir kısmının kayıt dışı ekonomiye kaymasıyla, kayıtlı ekonomide 

üretilmesi zorunlu olan mal ve hizmetlerin üretilememesi ile kayıtlı ve kayıt dışı 

ekonomi arasında verimlilik farklarının bulunması durumunda refah kaybı oluşur.  

                                                 
 
106 Günay, s. 39. 
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Emeğin verimliliği daha ileri teknolojilerin kullanımı ile arttırılabilir 

dolayısıyla belli miktardaki sermayenin belli bir malın kayıt dışı  ekonomisindeki 

üretiminde kullanılacağına kayıtlı ekonomideki üretiminde kullanılması halinde üretilen 

mal miktarı artabilecektir. Bu da refah artışı anlamına gelecektir107. 

Diğer taraftan kayıt dışı ekonomide denetimin olmaması düşük kalitede 

üretime ve dolayısıyla da refah kaybına neden olur. 

3.2.1.4.2. Gelir Dağılımına Etkisi 

Kayıt dışı ekonomi söz konusu iken gelir dağılımındaki adalet, kayıt dışı 

ekonominin olmadığı duruma göre daha da bozulur. Çünkü aynı miktar ve nitelikte 

faktör kullanılsa bile gelirler birbirinden farklı olur. Bunun nedeni kayıtlı ekonomideki 

sektörün net geliri, brüt gelirinden verginin çıkarılmasıyla bulunur, oysa kayıt dışı 

ekonomideki sektörün net ve brüt geliri birbirine eşittir. Bu durum ise gelir dağılımında 

adaletsizliğe yol açar. Ayrıca kayıt dışı ekonomide faaliyette bulunanların vergi 

ödemedikleri halde devletin hizmetlerinden faydalanmaları da gelir dağılımında 

adaletsizliğe yol açar. 

Bütün bunlara ilave olarak kayıt dışı ekonomide faaliyette bulunanlar devletin 

vergi-transfer harcamaları yoluyla ekonomide geliri yeniden dağıtma mekanizmasının 

da dışında kalırlar. Böylece devlet, geliri yeniden dağıtma mekanizmasını kullanarak 

ekonomide gelir dağılımında meydana gelen adaletsizlikleri giderme yahut düzeltme 

konusundaki etkisini yitirir. Dolayısıyla, devletin söz konusu çabası sadece kayıtlı 

ekonomide bulunanlar arasında geçerli olur. Bu durum ekonomide refah kaybı 

oluşturur108. 

Sonuçta kayıt dışı ekonomi bazı kesimlere gelir sağladığı için sosyal huzuru ve 

ekonomik düzenin devamını sağlayan bir emniyet subabı olarak görülse de, kayıt dışı 

ekonominin gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisi de refah kaybına neden olur. 

                                                 
 
107 Yılmaz, Yeraltı Ekonomisi ve Vergi Kaybı, s. 96. 
108 Yılmaz, Yeraltı Ekonomisi ve Vergi Kaybı, s. 97. 
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3.2.1.5. Sosyolojik Etkiler 

Kayıt dışı faaliyetlerin artması, toplumun moral ve ahlaki değerlerinin 

bozulmasına ve anti sosyal davranışlarının yayılmasına sebep olmaktadır. Kayıtlı 

faaliyette bulunanlar, yaygın kayıt dışılığı gördükçe devlet otoritesine olan güvenlerini 

kaybetmektedirler. Kayıt dışı faaliyetlerde bulunanlarda, kayıt dışılığın doğası gereği 

ilişkilerini yasal düzenlemeler, genel ve açık kurallar dışında yürütmektedirler. Bütün 

bunlar, hukuk ve adalet sisteminin etkinliğinin kaybolması, yeraltı ilişkilerinin buradan 

doğacak boşluğu doldurması ve toplumda suç ve suçlu sayısının artması anlamına 

gelmekte, sosyal açıdan sakıncalı durumlar oluşturabilmektedir. 

Kayıt dışı faaliyetlerin yaygınlaşması, bireylerin devlet otoritesine olan  

güvenlerini azaltmaktadır. Devlete olan güvenlerin azalması sonucu, bireyler sorunlarını 

yasadışı yollarla çözme yoluna gitmektedirler. Kayıt dışı ekonomi devlete karşı bir 

başkaldırı oluşturmakta, moral değerlerini bozmaktadır.  

Toplumun zararlı ve ahlak dışı olarak gördüğü, kötü olarak nitelendirdiği 

fuhuş, kumar ile çeşitli kaçakçılık, uyuşturucu satışı ve kullanımı vb. yasadışı ve kayıt 

dışı faaliyetlerin artması toplumda ahlak çöküşüne neden olmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler, çoğu zaman çevre ile ilgili düzenlemelere 

uyulmadan gerçekleştirildiğinden, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerden dolayı doğal 

kaynakların tahribi ve sürdürülebilir kalkınma amacının gerçekleştirilememesi söz 

konusu olmaktadır. 

Kayıt dışı üretimler, belgesiz ve kayıtsız üretilmeleri sebebiyle standart dışı ve 

garantisiz olduğundan, söz konusu ürünleri tüketen tüketici kesimin de kayıt dışılıktan 

dolayı mağdur olması ve kayıtlı sektör tüketicilerini korumaya yönelik yasalardan ve 

satış sonrası hizmetlerden yararlanamaması söz konusu olmaktadır109. 

 

 
                                                 
 
109 Ilgın, s. 39. 
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3.2.1.6. Teknolojik Etkiler 

Daha çok tarım ve hizmet sektörleri kayıt dışı ekonomiye yönelmektedir ve bu 

sektörlerde faaliyet gösterenler genellikle KOBİ’ler ve şirketleşmemiş 

organizasyonlardır. KOBİ’ler gelişen teknolojiye kolay uyum sağlar fakat yeni teknoloji 

geliştiremez ve etkin Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinde bulunamazlar. 

Dolayısıyla kayıt dışı ekonominin teknolojik gelişmeler üzerine etkisi olumsuzdur. 

3.2.1.7. Kayıtlı Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkisi ve Haksız Rekabet 

Kayıt dışı ekonomi, kurumsallaşmış ve tamamen kayıtlı olarak çalışan 

işletmeler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Sektörler arası rekabet şartları 

bozulmakta, haksız rekabetle karşılaşılmaktadır. Kayıtlı çalışan işletmeler yüksek 

maliyetlere katlanmak zorunda kalmakta, bu firmalar aleyhine üretim ve ticareti 

saptırıcı etkiler doğurmakta ve kaynakların rasyonel dağılımı bozulmaktadır. Ayrıca 

özellikle küçük ve orta boy işletmeler vergi kaçakçılığı yolu ile vergiden kurtulurken, 

diğer taraftan kaçakçılık yapmayan bir kısım teşebbüsler üzerindeki vergi yükünün 

ağırlığı artmaktadır110.  

Devletin kontrolü dışında faaliyette bulunarak devletten vergi kaçıran kayıt dışı 

ekonomi sektörü, düşük maliyetli üretim yaptığı için, iç piyasada vergi ödeyen kayıtlı 

ekonomiyle haksız şartlarda rekabet yapmakta ve bundan dolayı da mevcut kayıtlı 

ekonominin ya piyasadan çekilmesine ya da onun da kayıt dışı ekonomiye kaymasına 

sebep olmaktadır111. 

Vergi ve benzeri ödemelerin yüksekliği, kayıt dışına çıkmayan veya çıkamayan 

işletmelerin yatırım gücünü kırmakta, yatırım şevkini azaltmaktadır. Ülkemiz zaten 

enerji, teknoloji, hammadde açısından diğer ülkelerle kıyasla bir bolluğa, ucuzluğa, 

dolayısıyla üstünlüğe sahip değildir. Kıyasıya rekabetin sürdüğü bugünkü globalleşen 

dünyada, işçilik maliyeti de yüksek olunca bir avantaj unsuru daha ortadan 

kalkmaktadır. İşçinin direkt ve en direkt maliyet unsurları toplamı işgücü verimliliği ile 
                                                 
 
110 Sami Kazıcı, “Vergi Kaçakçılığına Teorik Yaklaşım, Türkiye’de Vergi Denetimi ve Vergi İstihbarat 
Arşivi Uygulaması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 146 ( 1993 ), s. 27.  
111 Karagül, s. 191. 
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birlikte ele alındığında, batı ülkelerindeki yüksek verimliliğe karşı Türkiye'deki emek 

veriminin düşüklüğü hesaplara yansıtıldığında, ülkemizde emeğin ucuzluğundan 

bahsetme imkanı kalmamaktadır. Bu durum diğer alanlardaki dezavantajlarla birlikte 

değerlendirildiğinde, normal çalışma düzeni içinde, Türk ekonomisinin mukayeseli 

üstünlüğünden bahsetme imkanı kalmamaktadır. Bunun yatırımları daraltıcı etkisi 

açıktır. Bu tür yasalar ve uygulamalar mevcut oldukça yatırım yapabilmek ancak kayıt 

dışına veya normal düzen dışına çıkılarak mümkün olabilir. Bu ise ülkenin uzun vadeli 

menfaatleri çerçevesinde savunulabilir bir düzen ve işleyiş tarzı değildir112. 

Vergi kaçakçılığı yapan mükellefler, maliyetleri düşürdükleri için ürettikleri 

malların fiyatlarını düşürebilirler. Kaçırdıkları vergi ile üretim güçlerini ve miktarını 

artırırlar. Böylece hem mallarını ucuza sattıkları için sürümden kazanç sağlayacak hem 

de rekabet güçlerini arttıracaklardır. Sonuçta, vergi ödeyen mükellefler, piyasadan 

silinecek ve piyasa tekelleşmeye doğru yönelmeye başlayacaktır. Bu, sermayenin belli 

ellerde toplanmasına (sermaye temerküzüne), gelir ve servet dağılımının sermayedarlar 

lehine değişmesine neden olmaktadır. Ayrıca, bu şekilde güçlenen işletmeler kredi ve 

yatırım imkanlarını daha fazla kullanma şansına sahip olurlar113. 

Faaliyetlerini kayıt dışı yürütenler, faaliyetlerini kayıtlı olarak yürütenlerin 

kayıtlı olmaktan dolayı katlandıkları oldukça yüksek ek maliyetlere 

katlanmadıklarından, haksız rekabet avantajı elde edilmektedir. Bu ekonomideki 

rekabet yapısını bozmakta, sonuçta rekabetçi piyasanın etkin kaynak tahsisini 

gerçekleştirme fonksiyonu kaybedilmektedir114. Kayıt dışı üretilen mal ve hizmetler, 

vergisinin ödenmemesi nedeniyle daha düşük bedelle satılarak, dürüst vergi 

mükellefleri açısından haksız rekabet ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, kayıt 

dışılığın olduğu sektörlerde vergi, sigorta ve diğer kesenekler ödenmediği için bu 

sektörler lehine bir durum ortaya çıkmaktadır. Resmi kayıtların tutulduğu sektörlerde 

faaliyette bulunanların ise, vergi, sigorta ve diğer keseneklerden dolayı üretim 

maliyetleri artmaktadır. Bunun sonucunda, dürüst vergi mükellefleri açısından haksız 

                                                 
 
112 Aydın, s. 64. 
113 Arıkan, s. 56. 
114 Devlet Planlama Teşkilatı, s. 7. 
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rekabet ortaya çıkmaktadır. Kayıt dışı ekonomi nedeniyle, üretim kaynakları, 

vergilendirilmeyen sektörlere kayabilmekte ve dolayısıyla kaynaklar da verimsiz 

alanlarda kullanılabilmektedir. Kaynakların verimli olarak kullanılmaması ve kaynak 

dağılımında etkinliğin sağlanmaması, ekonominin sağlıklı ve dengeli büyümesini de 

engellemektedir. 

Kısaca belirtmek gerekirse işgücü maliyetlerinin, sigorta, vergi, fon, tazminat 

ve çeşitli yasal yükümlülüklerin neden olduğu harcamalarla şişirilmesi rekabet 

dezavantajı oluşturmakta, bu durum; 

• İşyerlerini işçi sayısını azaltmaya zorlamakta, 

• Kaynak sıkıntısını artırmakta, 

• Yatırımları engellemekte, 

• Pazar kayıplarına yol açmakta, 

• Enflasyonu yükseltmekte, 

• İş uyuşmazlıklarına yol açmakta, 

• Toplu iş sözleşmelerinin alanını küçülterek işyerlerini sendikasız ve sigortasız 

işçi çalıştırmaya yöneltmektedir115. 

3.2.1.8. AB’ ye Girme Sürecinde Oluşturduğu Olumsuz Etki 

Avrupa Birliği komisyonu, üye ülkelerdeki kayıt dışı ekonominin varlığından 

hoşnutsuzdur. Üye ülkelerdeki kayıt dışı ekonomiyi araştıran ve üye ülkelerde 

GSMH'nın ortalama %10'u büyüklüğünde kayıt dışı ekonomi tespit eden ve bunu büyük 

bir sorun olarak nitelendiren bir rapor yayınlamıştır. Avrupa Birliği komisyonunun, 

kayıt dışı ekonomiden hoşnutsuzluk duymasının sebebi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

(GSYİH) ve işsizlik oranı ile ilgili istatistiksel verilerde yarattığı tahribatın, AB bütçesi 

                                                 
 
115 Nurettin Aydın, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Kayıt Altına Alınmasına Yönelik Önlem ve 
Öneriler” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi  SBE, 2000), s.65. 
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üzerinde yarattığı olumsuzluklardır. Nitekim, kayıt dışı ekonominin GSYİH'nın 

olduğundan düşük, işsizlik oranını ise gerçekte olduğundan daha yüksek oranlarda tespit 

edilmesine sebep olması, hem üye ülkelerin AB bütçesine katılım paylarını azaltarak 

bütçe gelirlerinin azalması, hem de üye ülkelere yapılan fon ödemelerinde artış 

yaratarak harcamaları arttırıcı sonuç doğurmaktadır116. 

3.2.2. Kayıt Dışı Ekonominin Olumlu Etkileri 

Kayıt dışı ekonomi özellikle gelişmekte olan ekonomilerde büyük boyutlara 

ulaşmakta, olumsuz etkilerinin yanı sıra ekonomiye olumlu bazı katkılarda 

sağlamaktadır. 

Kayıt dışı ekonomiyi olumlu bulan görüşlerin başında, kayıt dışı ekonominin 

ülkenin karşılaştığı ekonomik krizleri aşmasında, işsiz kitlelere istihdam ve gelir imkanı 

sağlayarak ve mal ve hizmet arzını artırarak yardımcı olduğu ve bir çeşit “sosyal 

güvenlik subabı” görevi gördüğü görüşü gelmektedir117. 

Kayıt dışı ekonominin ekonomi üzerindeki olumlu etkileri olarak; istihdama 

sağladığı yarar, atıl faktörlerin üretime katılması ve düşük fiyatla mal üretimi üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. Bununla beraber, kayıt dışı ekonominin katılımcılarına daha fazla 

özgürlük, çalışma saatlerinde ve koşullarında esneklik ve bağımsızlık sağladığı da 

belirtilmiştir118. 

Kayıt dışı ekonominin diğer olumlu yanları, bu sektörde faaliyet gösteren 

firmalara rekabet gücü kazandırması, ekonomide canlılık yaratarak istihdamı artırması, 

ekonomiye dinamizm kazandırarak sermaye birikimini ve büyümeyi hızlandırması, 
ekonomide subap işlevi görerek sosyal patlamaları engelleyici istikrar unsurları 

taşımasıdır119. 

                                                 
 
116 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 169. 
117 Ilgın, s. 45. 
118 Michale Carter, “Issues In The Hidden Economy A Survey”, Economic Record, Vol: 60 ( 1984 ),  
p. 219. 
119 Toptaş, s. 77. 
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Ancak tüm bu olumlu düzenleyici yönlerine rağmen kayıt dışı ekonomi 
gelişmemişliğin bir göstergesidir ve kısa vadede hissedilmese de uzun vadede 

ekonomiyi tümden çıkmaza sokacak olumsuz istenmeyen bir unsurdur. 

3.2.2.1. Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi 

Ekonomik büyümenin önündeki en önemli engellerden birisi tasarruf 

yetersizliğidir. Ekonomik birimlerin büyüyebilmesi için yatırım yapması, yatırım 

yapabilmek için de elinde fon bulunması gerekmektedir. Gelirin bir kısmı tüketime, bir 

kısmı da vergilere gittiğinde, gelir elde edenlerin elindeki yatırılabilir fonlar 

azalmaktadır. Diğer yandan ülkedeki finansman kuruluşları da uygun koşullarla kredi 

vermiyorlarsa, girişimcilerin yeni yatırımlara yönelmesi mümkün olmamaktadır. Böyle 

bir ortamda yine de büyümeyi düşünen müteşebbislerin tek seçeneği kalmaktadır. Bu da 

gelirlerini kayıt dışına çıkararak daha az vergi ödemektir. Kişiler vergiyi oto-finansman 

yöntemi olarak kullanarak büyümelerini sürdürebilmektedirler. Ekonomik büyümenin 

öncelikle tercih edildiği bir ülkede; eğer alınan vergilerle devlet tarafından 

gerçekleştirilen büyüme, bu vergiler kişilerin elinde kalsaydı sağlanacak büyümeden 

düşük ise, kayıt dışı çalışmanın olumlu sonuçlar ortaya koyduğu ileri sürülebilir. Çünkü 

kayıt dışı çalışarak yaratılan gelirden, vergi ödemeyerek sağlanan fonlar hem çok daha 

ucuzdur, hem de gelecek dönemlerde elde edilecek gelirin de kayıt dışı bırakılmasına 

uygun ortam hazırlayabilmektedir120. 

Özel sektörün ekonomik büyümedeki önemi gelişmekte olan ülkelerde kamu 

kesiminin kaynaklarının sınırlı ve etkin kullanımının zor olması nedeniyle artmaktadır. 

Bu ülkelerde yüksek oranlı ve karmaşık vergi düzeni nedeniyle vergi kaçakçılığı 

artmakta ve vergi gelirleri azalmaktadır. Bu fonların devlete vergi yerine yeni 

yatırımların finansmanında kullanılmasıyla yatırım hacminde ve dolaylı olarak 

ekonomik büyümede artış olabilmektedir. 

 

 

                                                 
 
120 Aydemir, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 94. 
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3.2.2.2. İstihdam Üzerindeki Etkisi 

Kayıt altında bulunan ekonominin yüksek maliyetler, kapasitenin eksik 

kullanımı ve kaynakların sınırlı olması gibi nedenlerle herkese iş yaratma imkanı 

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

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

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

ekonomide ise, her seviyeden insana istihdam olanağının sağlanması hem işsizliği 

azaltır hem de işverenlere daha düşük maliyette işgücü çalıştırma olanağı sağlar121.  

Kayıt dışı sektör, hem işçi istihdam eden iş yerlerini, hem de tek şahıs 

tarafından yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. Buna göre kavram, bir yandan küçük 

imalat iş yerlerini, diğer yandan ise, seyyar satıcıları, ayakkabı boyacılarını ve sadece 

yaşamlarını sürdürebilmek için gelir elde etmeye yönelik hizmet sektöründe tek başına 

çalışanları da kapsamaktadır. Bu sektörde çalışan işçilerin büyük bir kısmı kayıtlı 

sektördeki asgari ücretten daha yüksek gelir kazanabilmektedir122. Yani gelişmekte olan 

ülkelerde yeni istihdam oluşturma olanaklarının sınırlı olması marjinal sektörde 

istihdamın artmasına yol açar. 

Richard Hosier tarafından enformel sektörü açıklamakta kullanılan ve evrimci 

(evolutionist) olarak adlandırılan görüşe göre kayıt dışı ekonomik faaliyetler oldukça 

düşük maliyetlerle istihdam sağlayarak işsizliği azaltırlar. Latham'ın Zimbabwe 

ekonomisi için yaptığı çalışma enformel sektörün bu ülkede yarattığı istihdamın 

boyutlarını açık bir şekilde göstermektedir. Çalışmaya göre enformel sektör yaratılan 

istihdamın %80'inden fazlasını sağlamakta ve bir tür “kurtarıcı sektör” rolünü 

üstlenmektedir. Yazar, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin olmaması halinde ülke 

ekonomisinin şu anki halinden daha da kötü bir duruma gelebileceğini belirtmiştir123. 

Bunlardan dolayı özellikle gelişmekte olan ülkelerde hükümetler ekonomik 

faaliyetlerde aşırı düzenlemelerden kaçınmalıdır. Ancak bu saptama gelişmekte olan 

                                                 
 
121 Sarılı, s. 44.  
122 Ekin, s. 36 – 37.. 
123 Shinder Latham, “Zimbabwe’s Informal Sector”, Montly Laber Review, March 1998, p. 72-73. 
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ülkelerde kayıt dışı ekonominin kalkınmanın ileri aşamalarında giderek rolünün 

azalması durumunda doğru olabilir. Ama gelişmiş ülkelerde de kayıt dışılığın olması bu 

görüşün doğruluğunu tartışmalı hale getirmektedir. 

Bireysel refahtaki artışın toplumsal refahı da arttıracağı klasik iktisatçıların 

temel görüşüdür. Bu nedenle kayıt dışı ekonomik faaliyetler ile bireylerin daha hızlı bir 

şekilde refah seviyelerini arttırmalarının genel olarak ülke ekonomisinde de benzer 

etkileri yaratması beklenir. Güney Afrika Cumhuriyetinde kayıt dışı ekonominin 

boyutunu ölçmeye yönelik bir çalışma, bu sektörün oldukça organize hale gelerek 

kayıtlı sektörden daha verimli çalıştığını ve bu sektörde çalışan firmaların daha hızlı 

büyüdüklerini göstermektedir124. 

Sonuç olarak kayıt dışı istihdam, emek sahipleriyle işverenlerin anlaşmasıyla 

oluşmaktadır. Emek sahipleri işsizlik sonucu işportacılık gibi kendi imkanlarıyla iş 

yapma çabasındadırlar. Önemli bir kesime iş olanağı sağlayan kayıt dışı sektör, 

çalışanlara sosyal güvenlik imkanı sağlamasa bile, istihdam sorununa önemli bir katkı 

sağlamaktadır. Aksi halde sosyal patlamalar söz konusu olacaktır. İşverenler ise 

bürokrasi, sigorta primi, fon ve vergilerden kaçınmaktadır. 

3.2.2.3. Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi 

İşletmelerdeki rekabet gücü, teknolojik yatırım seviyesine dayanmaktadır. 

Emek yoğun üretimdeki yüksek maliyetlerin teknoloji yoğun üretimde daha düşük 

maliyetlerle rekabet etme şansı yoktur125. 

Rekabetteki en önemli unsurlardan biri gelişmiş ekonomilerdeki üretim 

maliyeti ile gelişmekte olan ülkelerdeki üretim maliyetidir. Çünkü gelişmiş 

ekonomilerdeki teknoloji ile daha kaliteli üretim yapılırken aynı zamanda ürün 

çeşitlendirmesi ve reklam gibi faktörlerle rekabet etme şansı artmaktadır. Gelişmekte 

olan ülkelere baktığımızda ise kayıt dışı çalışan işçiler nedeniyle üretim maliyetleri 

düşmektedir. Böylece kayıt dışı ekonomideki işletmelerin gelişmiş ekonomilerdeki 

                                                 
 
124 Dwuit Van Der Walt, “Spotting Opportunities”, Finance Week, 16th October 1998,  p. 68. 
125 Altuğ, s. 372. 
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işletmelerle rekabet etme gücü artacaktır. Bu nedenle de gelişmekte olan ekonomilerde 

emek yoğun üretime dayalı sektörler ön plana çıkmakta ve rekabet söz konusu 

olmaktadır.  

Kayıt dışı ekonomide, kayıtlı ekonomideki gibi sigorta, vergi ve benzeri 

yüksek oranlı mali yükümlülükler olmadığından üretim maliyetleri dolayısıyla, satış 

fiyatı düşük gerçekleşecektir. Böylece kayıt dışı ekonomi, yurt içinde ve yurt dışında 

rekabet gücü kazanacaktır126. 

3.2.2.4. Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin diğer önemli bir etkisi, gelir dağılımına 

olumlu katkısı nedeniyle sosyal adaletin belli ölçüde kurulmasına yardımcı olmasıdır. 

Öncelikle kayıt dışı ekonominin faaliyetleri sonucu üretimin ve buna bağlı olarak gelirin 

artması nedeni ile ülke çapında bölünecek pastayı büyüttüğü şüphe götürmez bir 

gerçektir. Ancak, büyüyen bu pastanın dağılımı konusunda etkisi ise, kayıt dışı 

ekonomik faaliyetlerin türüne bağlıdır. Bu çerçevede, eğer kayıt dışı ekonomi, alt gelir 

grubuna dahil olan kesime ikinci bir iş imkanı sağlıyorsa fakirlik düzeyinin belli oranda 

yukarı çekilmesine yardımcı olabilmektedir. Fakat, kayıt dışı ekonomik faaliyetlere 

katılanlar arasında elde edilen gelirin dağılımı incelendiğinde, aynı olumlu durumun söz 

konusu olmadığı görülmektedir127. 

3.2.2.5. Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkisi 

Ekonomik istikrar, öncelikle fiyat istikrarının sağlanması ve ekonominin tam 

çalışma düzeyinde devamlı dengede bulunmasıyla ilgilidir. Üretilen mal ve hizmetlerin 

toplam arz ve talebi arasında bir dengenin olması, aynı zamanda üretim faktörlerinin 

tam kullanılması istikrar bakımından hedeflenen bir durumdur. Kayıt dışı ekonomi, 

ekonominin istikrara kavuşmasında etkili olur. Kayıt dışı sektörde bürokratik işlemler 

ve kamunun düzenleyici müdahaleleri olmadığından üretim hem daha ucuz, hem daha 

fazladır. Üretimin artış göstermesi ekonominin arz kapasitesini olumlu etkilerken, 

                                                 
 
126 Arıkan, Kayıt Dışı ( Vergilenmeyen  ) Ekonomi, s. 57. 
127 Karagül, s. 191. 

 
 

69



üretimin ucuz olması genel talebi olumlu etkiler. Ayrıca, kayıt dışı sektörde çalışanlar 

ve işverenler ek gelir elde ettiklerinden talep canlı olacaktır. Kayıt dışı ekonomi, 

ekonominin üretim ve tüketim kapasitesi üzerindeki olumlu etkileriyle kapasite 

kullanımını arttırıcı yönde işlevlere sahiptir. Kayıt dışı üretim, resmi ekonomiye paralel 

olarak faaliyet gösterdiğinden, resmi sektörde oluşacak olumsuz konjonktürel 

dalgalanmaların etkileri de kayıt dışı sektör yardımı ile minimuma indirgenmektedir128. 

3.2.2.6. Kayıtlı Ekonomi Üzerindeki Etkisi 

Kayıt dışı ekonomik işlemlerle elde edilen fonlar bankacılık sistemi kanalı ve 

menkul kıymetler borsası yardımıyla kayıtlı ekonomiye kaynak sağlamaktadır. Kayıt 

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

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

katkı sağlamış olurlar. 

Kayıt dışı ekonominin olumlu etkilerinden bahsedenlerden bir kesim kayıtlı 

ekonomi ile kayıt dışı ekonomi arasında birebir değişimin olmadığını dolayısıyla kayıt 

dışı ekonomide meydana gelen bir artışın kayıtlı ekonominin hacmini daralttığı şeklinde 

yorumlanmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yaklaşıma göre kayıtlı ekonomi ile 

kayıt dışı ekonomi, tam kapasite ile çalışırsa ve aynı sektörlerde bulunursa birbirlerine 

birebir olarak rakip olurlar. Ancak gerçek hayatta kayıtlı ekonomi ile kayıt dışı ekonomi 

genelde farklı sektörlerde bulunur ve tam kapasite kullanımı da neredeyse imkansızdır. 

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

kayıt dışı ekonomik faaliyetlerdeki bir birimlik değişiklik kayıtlı ekonomide aynı 

oranda bir değişiklik oluşturmaz129. 

Kayıt dışı ekonomi ile kayıtlı ekonomi arasındaki bu ilişkiyi şekil yardımıyla 

gösterecek olursak; Şekil 2 ve 3’de dikey eksen kayıtlı ekonomiyi, yatay eksen ise kayıt 

dışı ekonomiyi göstermektedir. 

 

                                                 
 
128 Özsoylu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 107. 
129 Özsoylu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 53–54.. 
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              Ekonomi Arasındaki İlişki                                   Ekonomi Arasındaki İlişki 

 

Şekil 2 deki eğrinin eğimi ( -1 ) dir. Bu ise bize kayıtlı ve kayıt dışı ekonomi 

arasında mutlak ikame olabileceğini gösterir. Yani kayıt dışı ekonomi 1 birim azalırsa, 

kayıtlı ekonomi 1 birim artacaktır. Şekil 3 ise gerçek hayattaki durumu göstermektedir. 

Şekil 3 ‘de eğrinin tüm noktalarında eğim farklıdır ve kayıt dışı ekonomideki 1 birimlik 

azalmanın kayıtlı ekonomiyi ne kadar genişleteceği belli değildir. Böylece kayıt dışı 

ekonominin devletin gelir kaybına uğramasına ve sosyal güvenlik gelirlerinin 

azalmasına neden olmayacağı ileri sürülmüştür130.   

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomi 

üzerindeki etkilerine bakarsak131 ; 

- “Gelişmekte olan ülkelerde” ekonomi % l puan arttığında, kayıtlı ekonominin 

büyümesi % 5 puan civarında gerilemektedir (negatif ilişki). 

- “Gelişmiş ülkelerde” pozitif ilişki/etki (tersi sonuçlar var): Kayıt dışı ekonomi 

% l puan arttığında, kayıtlı ekonomi % 8-10 puan dolayında artmaktadır (Örneğin, eğer 

kayıt dışı ekonomi % 10'dan % 11'e çıkarsa, kayıtlı ekonomi % 7.7 artmaktadır). Bu, 

                                                 
 
130 Özsoylu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 54. 
131 Şükrü Kızılot ve Şafak Ertan Çomaklı, “Vergi Kayıp ve Kaçakları ve Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi ve 
Boyutlarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi”, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Belek, 10–14 
Mayıs 2004, s. 123. 
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kişi başına düşen gelir açısından da böyledir. Kayıt dışılık % l puan arttığında (1990'lı 

yıllarda), gelişmiş ülkelerdeki kişi başına düşen gelir de % 7.8 puan artış görülmüştür. 

3.2.2.7. Kaynak Kullanımı Üzerine Etkisi 

Devlete ödenen vergiler yolsuzluklar, gereksiz tüketim vb. nedenlerle gereksiz 

yere kullanılabilir. Kayıt dışı ekonomi ile devlete verilmeyen vergiler ise, üretime, 

istihdama, yatırıma kaynak sağlar. Bu kaçırılan vergiler yurtdışına kaçırılmayıp ülke 

içinde kalarak yatırımlara dönüştükçe ekonomik yarar sağlamaktadır. 

Kayıt dışı iktisadi faaliyetler, diğer kayıtlı ekonomiye oranla daha ucuz 

maliyetle üretim yapabildikleri için, ülkenin iktisadi kaynaklarını daha etkin bir şekilde 

kullanma imkanına sahiptirler. Bu türden yapılan iktisadi faaliyetlerden, tüketici rantı, 

sosyal kesinti ve vergi kaçakçılığı sebebi ile oluşan üretici rantı ek talebi oluşur ve 

ekonominin canlı kalması sağlanır. Dolayısı ile bu tür çalışan bir ekonominin sosyal 

refahı arttırdığı da söylenebilmektedir132. 

Kayıt dışı ekonominin kaynak dağılımında etkinliği sağladığı görüşünün iki 

ayağı vardır. Bunlardan birincisi, kayıt dışı ekonominin kaynakları kayıtlı ekonomice 

tatmin edilmemiş bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtmasının bireysel 

ve toplumsal refahı arttırmasıdır. Özellikle güdümlü ekonomilerde merkezi idarenin 

kaynak ayırmayacağı mal ve hizmetlerin kayıt dışı ekonomi tarafından üretilerek 

tüketicilere sunulması kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden dağılımını sağlar ki 

bu da toplumsal refahı arttırır. İkincisi, düzenli bir işte çalışma imkanına sahip olmayan 

emeğin istihdamına olanak sağlamasıdır. Atıl faktörler yeraltı ekonomisinde üretim 

sürecine katılma imkanına sahip olurlar. Çocuklu kadınların düşük sermaye ve yatırımla 

ev içinde üretime katılmaları bu duruma örnek olarak gösterilmektedir133. 

Kaynak kullanımında etkinlik sağlanması; hangi mal ve hizmetlerin, hangi 

ölçülerde, ne şekilde ve hangi kaynaklarlarla üretileceğine ilişkin kararlarla önem 

kazanır. Kararların hangi üretici birimler grubu tarafından verileceği esas olarak bir 

                                                 
 
132 Kaptangil, s. 25. 
133 Yılmaz, Yeraltı Ekonomisi ve Vergi Kaybı, s. 105. 

 
 

72



sistem seçimi sorunudur. Bu kararların alınmasında, ağırlıklı olarak piyasa talebinin 

öncelikli olduğu piyasa ekonomisi birimleri, ya da siyasal talebin öncelikli olduğu kamu 

ekonomisi birimleri arasında seçim yapılmalıdır. Eğer üretimin piyasa talebine göre 

piyasa ekonomisi birimlerince yapılması öngörülmüş ise -ki Türkiye'de seçim bu 

doğrultudadır- kayıt dışı ekonomi daha da önem kazanır. Piyasa ekonomisinin kabul 

edildiği bir ortamda, piyasa ekonomisi ile bağdaşmayan uygulamalar varsa, kayıt dışı 

ekonomi güç kazanır ve kaynak kullanımında etkinliğin sağlanmasında olumlu roller 

üstlenir134: 

* Kayıt dışı faaliyetler hiç bir kısıtlamanın ve müdahalenin olmaması sebebiyle 

rekabet imkanı sağlar. “Daha fazla çalışma daha fazla kesinti” değil “daha fazla gelir” 

olduğundan çalışma ve verimlilik teşvik edilmektedir. 

* Bürokratik ve düzenleyici masraflar olmadığından kaynaklar doğrudan mal 

ve hizmetlerin üretimine kanalize olur, üretim artar. 

* Kayıt dışı sektörde üretim daha düşük maliyetle gerçekleşir ve buna bağlı 

olarak fiyatlar resmi sektöre göre düşüktür. Böylece, oluşan “tüketici artığı” da, sosyal 

kesinti ve vergi kaçakçılığı sebebiyle oluşan “üretici artığı” da ek talepler oluşturur ve 

ekonominin canlı kalmasını sağlar. 

Bu tespitlerden hareket edildiğinde kayıt dışı ekonominin piyasa ekonomisi 

şartlarında kaynak kullanımında etkinliği ve toplumsal refahı artırdığı iddia edilebilir. 

3.2.2.8. Enflasyon Vergisi Mükellefi 

Kayıt dışı ekonomi sektörü, sadece somut vergilerden – gelir vergisi (GV), 

kurumlar vergisi (KV), katma değer vergisi (KDV), harç - vb. işlemleri ya tümüyle ya 

da kısmen devletten gizli yürütüldüğü için kaçınabilmektedir. Devlete ödenen vergiler, 

ödeyenlerin alım gücünü azaltıcı etki yapmaktadır. Ancak alım gücünü azaltan öteki 

olgu da enflasyondur. Enflasyondan ise en çok nakit bulunduranlar etkilenmektedir. 

Kayıt dışı ekonomide işlemler nakit olarak gerçekleştiğinden devlet, kayıt dışı 

                                                 
 
134 Özsoylu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 106. 
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ekonomik faaliyetlerden somut olarak alamadığı vergileri enflasyon vergisi şeklinde 

almaktadır. Bu nedenle kayıt dışı ekonomi sektörü enflasyon vergisinin en büyük 

mükellefidir. Hükümetlerin (politik nedenlerle) vergileri artırmama yoluna gittiği 

dönemlerde, gelirlerini artırma yolu olan enflasyon vergisi, kayıt altına alamadığı 

ekonomik faaliyetleri vergilendirme yolu olmaktadır135. 

3.2.2.9. Çoğaltan Etkisi 

Devletin bastığı para (emisyon) ve aldığı iç ve dış borçlar kayıtlı ekonomiden 

kayıt dışı ekonomiye transfer edilerek burada  çoğaltan  etkisi yaratarak, tasarrufların 

yatırıma kayma süratini ve oranını arttırır.Bu da  ekonomiye canlılık getirerek büyüme 

hızını yükseltir136. 

Çeşitli nedenlerle kayıtlı ekonomiden, kayıt dışı ekonomiye kayan gelirler, 

tasarruflar üzerinde çarpan etkisi yaratarak ekonomiye canlılık getirmekte ve rekabet 

gücünü artırmaktadır. Kayıt dışı ekonomiden elde edilen gelirler, kayıtlı ekonomide yer 

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

edilen gelirlerin tüketim aşamasında kayıt altına alınma ihtimali söz konusu olmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, elde edilmesi aşamasında kayıt altına alınamayan gelirler, 

harcanması aşamasında kayıt altına alınabilmektedir137. 

Ancak burada şunu vurgulamak gerekir ki sağlanan kaynak, üretim için 

kullanılırsa olumlu bir etkiden bahsetmek söz konusudur. Aksi halde yani sağlanan 

kaynak lüks tüketime kaydırılırsa o taktirde kayıt dışılığın üretim ve gelişim sürecine ne 

kadarlık ivme verebileceği ve hatta faydası tartışılır olacaktır. Sonuç olarak, kayıt dışı 

tutulan gelir yatırımlara dönüştüğü sürece üretim artışını beraberinde getirir138. 

3.3. Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadeleye Yönelik Çözüm Önerileri 

Günümüzde kayıt dışı ekonomi gerçeği; gelişmekte olan ülkeler kadar, 

gelişmiş ülkelerinde en önemli ekonomik problemlerinden birisidir. Gelişmekte olan 
                                                 
 
135 Osman Altuğ, “Kayıt Dışı Ekonomi; Vergiye Karşı Başkaldırı”, Görüş, Sayı: 24 ( Mart 1994 ), s. 67. 
136 Altuğ, Kayıt Dışı Ekonomi, s. 373. 
137 Sarılı, s .44. 
138 Aydemir, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s.94. 
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ülkeler açısından; kayıtlı ekonomiye destek sağlaması, sübvansiyon niteliği taşıması 

gibi gerekçelerle çoğu zaman hoş görülen kayıt dışı ekonomik faaliyetler, uzun 

dönemde geri dönülemez sorunlara yol açabilmektedir. Kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerin olumlu etkilerinin yanı sıra getirdiği olumsuz etkiler nedeniyle bir çok ülke 

bu olguyla savaşma konusunda bazı tedbirler alma ihtiyacı duymuşlardır. Bu gereksinim 

sonucu kayıt dışı ekonomi ile mücadelede bazı engellerle karşılaşmak olasıdır. Örneğin; 

kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle beslenen baskı grubu oluşturabilecek ekonomik 

birimlerin kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına yönelik tepkileri olacaktır. Bu 

tür tepkileri bertaraf edebilmek için, kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye başlamadan 

önce bu tür engellerin ortadan kaldırılması veya ikna edilmesi gerekmektedir139. 

Kayıt dışı ekonomiyle etkin bir mücadele için, alınması gereken önlemlerin 

neler olduğu belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu sebeple öncelikle mücadele 

politikasının ilke ve esasları belirlenmelidir. 

Bu doğrultuda kayıt dışı ekonominin minimum düzeye indirilmesi için 

oluşturulacak politikanın temel esasları şunlar olmalıdır140: 

• Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede hangi önlemlerin, ne zaman ve ne şekilde 

uygulamaya sokulacağını belirten bir plan olmalıdır. Bu plan ile ulaşılması hedeflenen 

kayıt dışı ekonomik faaliyetler belirlenmeli, bunlara yönelik önlemler oluşturulmalı ve 

uygulama öncelikleri belirlenmelidir. 

• Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kesinlikle devlet politikası olarak 

benimsenmeli ve bu mücadele uzun dönemli ve etkin olmalıdır. Böylece mücadelenin 

istikrarlı olacağı açıktır. 

• Kayıt dışı ekonomi kısa vadede çözümlenebilecek bir sorun olmadığından,  

mücadele belirli bir vadeye yayılmalıdır. Özellikle bu konudaki yasal düzenlemelerin 

kısa vadede çözümlenmesi oldukça zordur. Dolayısıyla kayıt dışı ekonominin kayda 

                                                 
 
139 Özer Özçelik  ve Ercan Yaşar, “Kayıt Dışı Ekonomi Olgusunu Azaltmaya Yönelik Öneriler”, Mali 
Çözüm Dergisi, Sayı: 74 ( Ocak–Şubat–Mart, 2006 ), s.214.  
140 Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, Türk Vergi Sistemi, Sorunları ve Çözüm Önerileri,  Ankara, 2002, 
s. 113–115. 
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alınması, kararlı bir şekilde uygulanması gereken ve yapısal olumsuzlukları gidermeye 

çalışan uzun vadeli bir politikayı gerektirmektedir. 

• Etkin bir mücadele ortamı oluşturabilmek açısından toplumun tüm 

kesimlerinin desteği sağlanmalıdır. 

• Kayıt dışı ekonomi olgusu bir ekonomi için asla sıfır düzeyine indirilemez. 

Bu nedenle ekonominin kendine özgü doğal kayıt dışı oranı belirlenmeli ve kayıtlı 

ekonomi içindeki kayıt dışı ekonomi boyutu bu oran düzeyinde tutulmalıdır.   

Bu politika ilkeleri doğrultusunda kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye yönelik 

çözüm önerileri aşağıda belirtilmektedir: 

3.3.1. Siyasal Alanda Yapılması Gerekenler 

Bir ülkede kayıt dışı ekonominin nedenlerine yönelik olarak uygulanacak 

politikalar konusunda karar alanlar siyasilerdir. Siyasilerin kayıt dışı ekonomi ile 

mücadele konusundaki kararlılığı belirleyici faktördür. Çünkü bu konuda istek ve 

kararlılık olmadıkça, bu istek ve kararlılık uzun vadede devam etmedikçe kayıt dışı 

ekonomi ile mücadele başarısız olur. Ayrıca halkın oyları ile siyasiler üzerinde kayıt 

dışı ekonominin kayda alınmasına yönelik oluşturacakları talep ve baskıda bu konuda 

belirleyicidir.  

3.3.2. Mali ve Ekonomik Alanda Yapılması Gerekenler 

Mali alanda alınması gereken önlemler beyan dışı ekonomiyi önlemeye 

yöneliktir. Böylece mükelleflerin vergiye uyumu artırılması hedeflenir. 

Ekonomik alanda yapılması gerekenler ise kayıt dışı ekonomiyi besleyen 

enflasyon, işsizlik, stagflasyon, gelir dağılımı gibi ekonomik faktörlerle ilgilidir. 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede mali ve ekonomik alanda yapılması 

gerekenleri kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

• Enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmelidir. 
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• Vergi oranları düşürülmelidir. 

• Hayat standardı esasına son verilmelidir.  

• Götürü vergilendirme usulü kaldırılmalıdır.  

• Servet beyanı müessesesi benzeri bir uygulamaya başlanmalıdır. 

• Ücretler üzerindeki vergi ve benzeri yüklerin azaltılması sağlanmalıdır. 

• Belge alma cazip hale getirilmeli, KDV pazarlığına son verilmelidir. 

• Kara para aklanmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalara hız 

verilmelidir. 

• Vergi yasalarına uymamanın yaptırımları iyi tanımlanmalı ve 

uygulanmalıdır. 

• Vergi idaresinin ve denetim birimlerinin bilgi toplayabilmesine zemin 

hazırlanmalı ve herkese bir vergi (vatandaşlık) numarası verilmesinin gerekleri yerine 

getirilmelidir. 

• Bazı hukuki işlemlerin vergi mükellefiyeti şartına bağlanması 

sağlanmalıdır. 

• Teşvik sistemi vergi kanunları dışında tutulmalıdır. 

• Vergi aflarına son verilmeli ve vergi adaleti sağlanmalıdır. 

• Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği yapılmalıdır.  

• Devlet küçültülmeli, özelleştirmeye hız verilmelidir.  

• Ülkenin önemli sosyo-ekonomik problemleri çözümlenmelidir. 

• İşsizlikle mücadele konusuna ağırlık verilmelidir. 

• KOBİ'lerin sorunları çözümlenmelidir.  

 
 

77



• Kayıt dışı vergiler kaldırılmalıdır.  

• Mükelleflerin devlet harcamalarına olan güveni arttırılmalıdır.  

• Vergi tabanı yaygınlaştırılmalıdır.  

• Bazı gelir türlerinin sürekli olarak vergi dışı kalması engellenmelidir. 

• Çek ve senetler kayıt altına alınmalıdır. 

• Özel hukuk mevzuatında yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Muhasebecilik, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik 

mesleklerinin sorunlarına çözüm bulunmalıdır. 

• Vergi yargısı konusunda ortaya çıkan sorunlar çözümlenmelidir. 

• Çeşitli basın yayın araçları kullanılarak, vergi konusunda kamuoyunu 

etkileme ve olumlu bir vergi kliması oluşturulmalıdır. Vergilemenin mali amacı 

kavratılmalıdır. 

• Vergi dairelerinin teknolojik açıdan geliştirilmesi, iş yükünün 

azaltılması ve çalışanların özlük haklarında iyileştirme yapılması sağlanmalıdır. 

• Vergi dairesi personelinin eğitiminde vergi dairesi içindeki görev 

dağılımında değişiklikler yapılmalıdır.  

• Beyanname ön inceleme birimi kurularak tarh, tahakkuk, tebliğ ve 

tahsil tarihleri birbirinden ayrılmalıdır. 

• Mükellefler ziyaret edilmelidir.  

• Denetime etkinlik kazandırılmalıdır. 

• Genellik ilkesine uygun vergi uygulamaları yapılmalıdır. 

• Vergi kaçırma olanakları azaltılmalıdır. 
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• Vergi mevzuatı sık sık değiştirilmemeli, vergi yasaları açık, sade ve 

anlaşılır olmalıdır. 

• Sosyal politikalara ağırlık verilip yoksullukla mücadele edilmelidir. 

• Devletin kurumları arasında sağlıklı eşgüdüm, bilgi akışı ve 

koordinasyon sağlanmalıdır. 

• Kredi kartı kullanımı artırılmalıdır. 

3.3.3. Hukuki Alanda Yapılması Gerekenler 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele öncelikle mevzuat problemi olarak ele 

alınmalıdır. Kayıt dışı ekonomiyi doğuran ve/veya besleyen hukuki ve kanuni boşluklar 

öncelikli olarak giderilmelidir. Kanuni düzenleme çerçevesinde kayıt dışı ekonomik 

faaliyetler kesin bir biçimde tanımlanmalı ve uygulanacak cezai müeyyideler 

belirlenmelidir141. Yasal düzenlemeler çalışma hayatındaki gelişmelere uygun 

yapılmalıdır. 

İkinci işler veya ek işler, ilgili yasa değişiklikleri ile yasal olarak tanınmalıdır 

ki fiilen gerçekleşen faaliyetler beyan edilip vergisi ödenebilsin. Devlet memurlarının 

çalışması, emekli ya da burs alan öğrencilerin çalışması kabul edilebilir hale geldiğinde 

söz konusu faaliyetlerden doğan gelirler de kayıt altına alınabilir142. 

3.3.4. Sosyal Alanda Yapılması Gerekenler 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda, enformel ekonominin gelişmesini 

önlemek için köyden kente göç azaltılmalıdır. Ayrıca işsizlik ve enformel istihdam, 

nüfus artış hızının düşürülmesiyle engellenebilir. 

Bunların dışında, toplumun eğitim durumu, toplumsal yaşayışa hakim 

gelenekler, yoksulluk ve rüşvetin toplumdaki yeri de kayıt dışı ekonominin 

gelişmesinde etkili unsurlardır. 
                                                 
 
141 Özçelik ve Yaşar, s. 231. 
142 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 222. 
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4. DÜNYA GENELİNDE VE TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI 

EKONOMİ 

4.1. Dünya Genelinde Kayıt Dışı Ekonomi 

Dünyada kayıt dışı ekonomi sorunu gün geçtikçe artan bir önem kazanmıştır ve 

sadece belli ülkelerin sorunu olmaktan çıkmış, uluslar arası bir boyut kazanmıştır. 

4.1.1. Dünyada Kayıt Dışı Ekonomi 

Kayıt dışı ekonomiyle ilgili ilk düzenlemeler Fransa'da ilki 1936 'da sonraki 

1940 yılında olmak üzere kayıt dışı istihdam konusunda yapılmıştır ancak bu konu asıl 

II. Dünya savaşı sonrasında ilgi görmeye başlamış ve bu konudaki ilk çalışma 1958 

yılında Cagan tarafından ABD'de kayıt dışı ekonominin hacmini ölçmeye yönelik 

geliştirdiği yöntem ve bunun uygulaması ile ilgili olmuştur. Bu çalışmalar kayıt dışı 

ekonomiye gelişmiş ülkelerin ilgisinin çok eski tarihlere dayandığını göstermektedir. 

Kayıt dışı ekonominin hala ortadan kaldırılamamasından dolayı ise hala güncelliğini 

korumaktadır. 1960'lardan itibaren çok sayıda tahmin yöntemi geliştirilerek, çeşitli 

ülkelerdeki kayıt dışı ekonominin hacmi pek çok araştırmacı tarafından tahmin 

edilmeye çalışılmıştır. Ancak hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kayıt dışı 

ekonominin boyutunu tam olarak ölçmek mümkün değildir. Çünkü, kayıt dışı 

ekonomiyi tahmin etmeye yönelik geliştirilmiş yöntemlerden her biri bir takım izlerden 

hareket ederek, bilinmeyenin büyüklüğünü tahmin etmeye çalışmakta ancak bir takım 

zayıflıkları da bünyelerinde bulundurmaktadırlar. Bu yöntemler; doğrudan ve dolaylı 

olarak başlıca iki grupta toplanabilir143: 

a) Doğrudan Ölçme Yöntemleri (Mikro ölçümler): Anket sonuçlarından 

hareketle genelleme yaparak kayıt dışı ekonominin hacmini tahmin ederler. Hane halkı 

anketleri, vergi uyum çalışmaları, vergi denetim çalışmaları ve mikro ekonomik sektörel 

çalışmalar bunlara örnektir. 

                                                 
 
143 Yılmaz , Kayıt Dışı Ekonomi; Ulusal ve Küresel Boyutları ve Dinamiklerinin Analizi , s.18-19 
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b) Dolaylı Ölçme Yöntemleri (Makro Ölçümler): Bu yöntemler tahmin için 

makro ekonomik göstergeleri kullanırlar her birinin esas aldığı ve izlediği göstergeler 

birbirinden farklıdır. Bu yöntemler arasında; karşılaştırma yöntemi (GSMH'nın gelir ve 

harcama yöntemine göre tahminlerinin karşılaştırılmasında ortaya çıkan uyumsuzluk), 

parasalcı yaklaşımlar (sabit oran yaklaşımı, mübadele yaklaşımı ve ekonometrik 

yaklaşım), istihdam yaklaşımı, üretim girdilerini esas alan yaklaşım ve çoklu sebep 

çoklu göstergeler yaklaşımı (MIMIC) sayılabilir. 

Son yıllarda ülke gündeminin önemli konularından birini oluşturan kayıt dışı 

ekonomi, gelişmekte olan ülkelerin yanısıra, dünya ekonomisindeki değişime paralel 

olarak, gelişmiş ülkelerin de sorunları arasında yer almaya başlamıştır. Dünya 

ekonomisindeki küreselleşme ve esneklik arayışları, ekonomileri kayıt dışılığın artması 

yönünde etkilemektedir. Sorun, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde aynı olmakla 

birlikte, bu ülkeler arasındaki fark üretilen çözümlerde ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş 

ülke yönetimleri, 70'li yıllardan itibaren pazarların daralması ve talebin çeşitlenmesi 

nedeniyle şiddetlenen rekabet koşullarına uyumun küçük ve orta büyüklükteki 

işletmeleri desteklemekten geçtiğini saptayıp buna uygun politikalar geliştirme yolunda 

ilerlerken, azgelişmiş ülke yönetimleri henüz ekonomik trendi anlamaktan uzak 

görünmektedirler. Ancak, ekonomi kendi kurallarıyla yol almakta ve yönetimlerin 

ekonomik trendi kavrayıp çözüm üretmede gecikmeleri, kayıt dışı ekonominin payının 

artmasına neden olmaktadır. Kayıt altına alınamayan ekonomik faaliyetler ekonomik, 

politik, kültürel ve diğer faktörlerin etkileşimleri sonucunda ortaya çıkmakta ve bu 

faaliyetler ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu nedenle, kayıt dışı ekonominin saptanması 

aşamasında, ülkeler kendi özelliklerini göz önünde bulundurarak yöntem belirlemek 

zorundadırlar. Örneğin, ABD'de 1970'li yıllarda piyasadaki nakit para miktarındaki 

fazlalık tespit edilerek parasal yöntemlerle kayıt dışı ekonomi tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Aynı şekilde, 1980'lerde İtalya'da, sanayileşmiş ülkelerdeki büyüme hızını 

göstermesine rağmen yüksek işsizlik oranı kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin varlığını 
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düşündürmüş ve işgücü piyasası analiz edilerek kayıt dışı ekonominin tespit çalışmaları 

yapılmıştır144. 

Ekonomilerin karşılaştırılmasında GSMH rakamlarından yararlanırken ise, bu 

ekonomiler içinde yer alan “underground ekonomiler”in kapladığı büyüklüğe dikkat 

edildiği kadar GSMH'nın farklı yıllarda üretilen mal ve hizmet türlerinin de göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. İki ülkenin yaşam standartları karşılaştırılması 

yapılırken GSMH rakamlarından yararlanılıyorsa, eğer bir ülke yüksek oranda askeri 

iken diğeri değilse bu iki farklı tip ülkenin GSMH rakamları farklı mal ve hizmet 

üretimlerinin değerlerini yansıttığından karşılaştırma güçtür ve önemli farklılıklar söz 

konusudur145.

Çeşitli ülkelerdeki kayıt dışı ekonomi büyüklüğü 1998 yılı için Fredrich 

Schneider tarafından hesaplanmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan toplam 76 ülkeyi 

kapsayan çalışmada, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü gelişmiş ülkelerde resmi 

GSMH'nın % 15'ine, gelişmekte olan ülkeler içinse resmi GSMH'nın yaklaşık üçte 

birine eşit olduğu saptanmıştır. Schneider gelişmiş ülkeler için emisyon hacmi 

yaklaşımını kullanırken,   gelişmekte  olan  ülkeler  için  “fiziki  girdi  yaklaşımı”nı 

kullanmıştır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde, resmi ekonomide de çoğunlukla nakit 

para kullanıldığından, emisyon hacmi yaklaşımı yanıltıcı sonuçlar verebilir. Ama 

Schneider fiziki girdi yaklaşımında, kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü aşırı elektrik 

kullanımından hareketle tahmin etmeye çalışmıştır. Bunun için de ülkenin resmi GSMH 

değeriyle yine o ülkedeki elektrik tüketimini kıyaslamış ve elektrik tüketimindeki 

fazlalığı kayıt dışı ekonominin göstergesi olarak kabul etmiştir. Schneider'in bu 

çalışmasında incelemeye aldığı 76 ülke için toplam 9 trilyon dolar kayıt dışı değer tespit 

etmiştir. IMF'nin hesaplamalarına göre 1998 yılı için resmi global GSMH'nın 39 trilyon 

                                                 
 
144 Aktürk, s.31. 
145 Nuray Altuğ, “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kayıt Dışı Ekonomi’nin Kapsamı”, Mali 
Çözüm, Sayı: 25, http://archive.ismmo.org.tr/docs/malicozum/25MaliCozum/11-NurayAltug35.doc.   
( 17 Aralık 2006 ), s.2. 
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dolar olduğu düşünüldüğünde, bu 76 ülkede yaklaşık bir ABD ekonomisi büyüklüğünde 

kayıt dışılıktan bahsedilebilmektedir146. 

Tablo 2'de bazı ülkelerde 1998 yılı için GSMH’nın yüzdesi olarak kayıt dışı 

ekonominin büyüklüğü gösterilmiştir. 

Tablo 2 
Resmi GSMH'nın Yüzdesi Olarak Kayıt Dışı Ekonomi (1998) 

 
Ülkeler % 

Nijerya 76 
Tayland 70 
Mısır 68 
Filipinler 50 
Meksika 49 
Rusya 40 
Malezya 39 
Güney Kore 38 
Brezilya 29 
Yunanistan 29 
Macaristan 27 
İtalya 26 
İspanya 24 
Belçika 22 
Arjantin 21 
İsveç 20 
Danimarka 19 
Kanada 16 
Çek Cumhuriyeti 15 
Fransa 15 
Almanya 14 
Avustralya 13 
Hollanda 12 
İngiltere 11 
Hong Kong 11 
Avusturya 10 
ABD 9 
Japonya 8 
İsviçre 8 
Kaynak: Schneider and Enste, s. 58 

                                                 
 
146 Fredrich Schneider and Dominik Enste,”Shadow Economics: Size, Causes and Consequences”, 
Journal of Economic Literature, No:38 ( 2000 ), p.55-56. 
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Tabloya baktığımızda, Nijerya ve Tayland, dünyanın oransal olarak en büyük 

kayıt dışı ekonomisine sahip iki ülkesidir ve resmi GSMH'larının % 70'inden fazlası 

kayıt dışındadır. Gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonomi, gelişmiş ülkelerin aksine 

yoğun olarak vergi kayıp ve kaçaklarından değil daha çok cinayet, kumar ve uyuşturucu 

gibi yasadışı faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Mesela Tayland'da kayıt dışı ekonomi 

büyük oranda kumar, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş gibi faaliyetlerden 

oluşmaktadır. Gelişmiş ekonomiler içerisinde, İtalya, İspanya ve Belçika resmi 

GSMH'larının yaklaşık %22-26'sına tekabül eden kayıt dışılık oranıyla bu grubun en üst 

sıralarında yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonomi daha çok yüksek vergi 

yükü ve diğer zorlayıcı kamusal düzenlemelerden (yüksek sosyal güvenlik ödemeleri 

gibi) kaynaklanmaktadır. Örneğin İtalya ve Belçika'da, kişi başına ödenen satış ve gelir 

vergileri ile sosyal güvenlik ödemeleri toplamı, kişisel kazançların yaklaşık % 70'i gibi 

çok yüksek bir orana ulaşmaktadır. Ama ABD'de bütün bu ödemeler toplamı kişisel 

kazançların %41'i kadardır. Bu yüksek oranlar gelişmiş ülkelerde kayıt dışılığı teşvik 

eden en önemli etkendir147. 

Ayrıca Schneider gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonomi içinde yer alan kişi 

sayısını da tahmin etmiştir. Schneider kayıt dışı ekonomide yer alan insanları, kayıt dışı 

çalışanlar, yasadışı göçmenler ve ikinci işe sahip insanlar olarak belirlemiş ve İtalya'da 

işgücünün yaklaşık yarısının gerek tam zamanlı, gerekse yarı zamanlı işlerde kayıt dışı 

olarak çalıştığını tespit etmiştir. Aynı şekilde Almanya'da bu oran 1970'lerde %10 

civarında iken 1998'de yaklaşık %22'ye çıkmıştır148. 

Kayıt dışı ekonominin artışı ile vergi gelirleri azalır ve dolayısıyla kamu 

hizmetlerinin kalite ve miktarı düşer. Bu durumda kayıtlı ekonomideki vergi oranları 

artar ve bu artış kayıt dışı ekonominin büyümesine yol açar. Johnson, Kaufman ve 

Zoido-Lobaton tarafından yapılan araştırmada kayıt dışı ekonominin küçük olduğu 

ülkelerin temel özellikleri; vergi tabanının yüksek, vergi oranının düşük, dolayısıyla 

vergi gelirlerinin yüksek olduğu, aynı zamanda yasal sınırlama ve düzenlemeler ile 

rüşvetin düşük olduğu ülkeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kayıt dışı ekonominin 

                                                 
 
147 The Shadow Economy Black Hole, The Economist, No: 99, August 1999, p.63-66. 
148 Schneider ve Enste, p.58. 
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yüksek olduğu ülkelerin temel özellikleri ise; yüksek oranlı vergiler, rüşvet ve 

yolsuzlukların boyutunun büyük, yasal ve idari düzenlemelerin uygulamasında 

ayrımcılığın olmasıdır. Araştırmanın sonucunda, Organization for Economic 

Corporation and Development – Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 

ülkeleri ile bazı Doğu Avrupa ülkelerinin düşük vergi ve sosyal yükümlülükleri ile 

yolsuzluklarla iyi mücadele ve ciddi bir kanun hakimiyeti sebebiyle, kayıt dışı 

ekonominin boyutlarının göreli olarak küçük olduğu, buna karşılık Latin Amerika 

ülkeleri ile Orta Asya ülkelerinde kayıt dışı ekonomi yüksek düzeyde olduğu 

görülmüştür149. 

Kayıt dışılık, dünyanın temel gerçeklerinden birisidir. Ülkeler bu faaliyetleri 

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

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

katıldığının, faaliyetlerin ortaya çıkış sıklığının, büyüklüğünün tespitiyle ilgilidir. Bu 

konuların bilinmesi etkin tedbirler ve kararlar alınmasını kolaylaştırır. Ancak, kayıt 

dışılık faaliyetleri içinde bulunanların kendini gizlemeleri bu işi zorlaştırmaktadır150. 

4.1.2. Dünyada Kayıt Dışı Ekonomi İle İlgili Ülke Örnekleri 

Kayıt dışı ekonomi sadece Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin 

problemi değil, gelişmiş ülkelerinde giderek artan bir sorunudur. 

4.1.2.1. Gelişmiş Ülkelerde Kayıt Dışı Ekonomi 

Tablo 3 bazı OECD ülkelerinde, 1960-1997 döneminde, sabit oran yöntemi ile, 

kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomiye oranla hacmini göstermektedir151.  

 

 
 
 

                                                 
 
149 Aktürk, s.35-36. 
150 Kızılot ve Çomaklı, s.119. 
151 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s.134. 
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Tablo 3 
Çeşitli OECD Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranı( % ) 

( 1960-2001 ) 
 

 1960 1978 89-90 90-93 94-95 96-97 99-
2000 

2001-
01* 

İsveç 5.4 13.2 15.8 17.0 18.6 19.5 19.2 19.1 
Belçika 4.7 12.1 19.3 20.8 21.5 22.2 22.2 22.0 
Danimarka 3.7 11.8 10.8 15.0 17.8 18.2 18.0 17.9 
İtalya 4.4 11.4 22.8 24.0 26.0 27.2 27.1 27.0 
Hollanda 5.6 9.6 11.9 12.7 13.7 13.8 13.1 13.0 
Fransa 5.0 9.4 9.0 13.8 14.5 14.8 15.2 15.0 
Norveç 4.4 9.2 14.8 16.7 18.2 19.4 19.1 19.0 
Avusturya 4.6 8.9 5.1 6.1 7.0 8.6 9.8 10.6 
Kanada 5.1 8.7 12.8 13.5 14.8 14.9 16.0 15.8 
Almanya 3.7 8.6 11.8 12.5 13.5 14.8 16.0 16.3 
Amerika 6.4 8.3 6.7 8.2 9.2 8.8 8.7 8.7 
İngiltere 4.6 8.0 9.6 11.2 12.5 13.0 12.7 12.5 
Finlandiya 3.1 7.6 - - - - 18.1 18.0 
İrlanda 1.7 7.2 11.0 14.2 15.4 16.0 15.9 15.7 
İspanya 2.6 6.5 16.1 17.3 22.4 23.0 22.7 22.5 
İsviçre 1.1 4.3 6.7 6.9 6.7 7.8 8.6 9.4 
Japonya 2.0 4.1 - - 10.6 11.3 11.2 11.1 
Yunanistan - - - 27.2 29.6 30.1 28.7 28.5 
Avustralya - - 10.1 13.0 13.8 13.9 14.3 14.1 
Y. Zelanda - - 9.2 9.0 11.3 - 12.8 12.6 
Portekiz - - - 15.6 22.1 22.8 22.7 22.5 
Ortalama 5.1 8.7 11.9 14.4 15.9 16.8 16.8 16.7 
Kaynak: Fredrich Schneider, “Illegal Activities and The Generation of Value Added: Size, Causes And 
Measurement of Shadow Economies”, Bulletin on Narcotics, Vol.LII, Nos. 1/2, 2000, p. l1. 

Tablo 3’deki verileri incelediğimizde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

- 1960-1997 döneminde tüm OECD ülkelerinde kayıt dışı ekonominin hacmi 

artış eğilimi göstermiştir. Örneğin kayıt dışı ekonominin hacmi ortalama olarak 1960’da 

%5,1 iken, 1978’de 8,7’ye,1989-90’da 11,9’a, 1994-95’de 15,9’a, 1999-2000’de 16,8’e 

yükselmiştir. 

- 2000 yılı itibariyle kayıt dışı ekonominin en yüksek olduğu ülkeler; 

Yunanistan   ( %28,7 ), İtalya ( %27,1 ), İspanya ( %22,7 ) ve Portekiz ( %22,7 )dir. 
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4.1.2.1.1. ABD’de Kayıt Dışı Ekonomi 

1970'li yıllarda ABD'de kayıt dışı ekonomi açısından, en yüksek dilimi 

gelirlerin düşük beyan edilmesinden kaynaklanan vergi kayıpları oluşturmaktaydı. Bu 

dönemde, Amerikalılar vergilerini gerçeğe uygun bir şekilde hesaplayıp, ödeme dönemi 

gelince de doğru bir şekilde ödüyor görünüyorlardı, ancak gerçek bu değildi. Yurtiçi 

Gelir Servisi (Internal Revenue Service, IRS), bu problemi çözmek ve hatalı beyanları 

önlemek amacıyla, kayıt dışı ekonominin cazibesine kapılanları ortaya çıkarmak için 

ciddi çalışmalar yapmıştır. Bu alanda yapılan incelemeler sonucunda bireylerin vergi 

beyannamelerini dahi doğru doldurmadıkları tespit edilmiştir. Ancak, bu alanda IRS’de, 

sistem eksikliğinden dolayı bazı detayları tam olarak kontrol edemediğini fark etmiş ve 

bu amaçla sistemini yenileyerek bilgisayar donanımına geçmiş ve kontrollerini 

artırmıştır152. Ancak, kayıt dışı ekonomi rakamlarındaki artışın devam etmesi nedeniyle 

IRS de giderek sertleşmeye başlamıştır. Yaşam standartlarıyla resmi gelirleri birbirini 

tutmayan insanların bulunması amacıyla yeni yöntemler aranmaya başlamıştır. Bunun 

için IRS hızla çalışmaya başlamış, nüfusun harcama alışkanlıklarına dair çizelge 

çıkarmaya uğraşan bir grup özel şirkete yönelmiş ve bunları kendi kayıtlarıyla 

karşılaştırmaya başlamıştır. Çalışmanın devamı için daha sonra birkaç şirket daha 

belirlenmiş ve IRS bu şekilde bazı eyaletleri kapsayan bir pilot çalışma başlatmıştır. Bu 

çalışmada, IRS'nin yaptığı modernizasyona göre, 1983'de kazandığın kadar öde şeklinde 

bir uygulamaya gidilmiştir. Ancak, IRS çalışmaları politik nedenlerden dolayı olsa 

gerek, çok fazla dirençli çıkmamıştır ve kayıt dışı ekonomiyi önleyici faktöründen çok 

kayıtlı ekonomiyle kayıt dışı ekonomi arasında bir tampon görevi görmüştür. O kadar 

ki, 1980'de politikacılar tarafından yayınlanan raporda, kayıt dışı ekonominin 

gerekliliğinden bahsedilmiş ve dengeleyici bir rolü olduğu söylenmiştir. Özellikle 

Reagan hükümetinin kayıt dışı ekonomi karşısındaki tavrı belirgin olmamıştır. 

Hükümete bağlı olan IRS de bu tavra göre hareket etmiştir153.

                                                 
 
152 Vito Tanzi, “The Underground Economy in The United States, 1930-1980”, IMF Staff Papers,        
No: 33 ( 1982 ), s. 805 Aktaran: Aktürk, s.36.                           
153 Ekin, s.12. 
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1976’da ABD’de yapılan bir araştırmada, kayıt dışı ekonominin GSMH'nın 

%23'üne ulaştığı ve kayıpların 175 milyar dolar olduğu görülmüştür. 1980 yılına 

gelindiğinde ABD'de kayıt dışı ekonominin GSMH’a oranının %24'e çıktığı 

görülmektedir. Bu dönemde kamu otoritelerine bildirilmeyen gelir tutarının yaklaşık 

400 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. ABD'de kayıt dışı ekonomi 

açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta da, bildirilmeyen bu gelirlerin %15'inin 

yasadışı faaliyetlerden elde edildiğidir. Bu da, yasadışı faaliyetlerin ABD'de kayıt dışı 

ekonomi içinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir154. 

1990 yılına gelindiğinde, kaçakların bilgisayar sistemiyle takibi, uzman ve 

bağımsız denetim kadrolarının oluşturulması, mali denetimlerin sıklaştırılması ve daha 

etkin hale getirilmesi gibi tedbirler sayesinde vergi kayıp ve kaçakları büyük oranda 

azaltılmıştır. Bu dönemde kayıt dışı ekonomi daha ziyade yasadışı faaliyetlerden 

kaynaklanmaya başlamıştır. 90’lı yıllarda yapılan çalışmalarda ABD’de kayıt dışı 

ekonominin ortalama olarak GSMH’nın %3-20’si arasında değiştiği görülmektedir155.

Tablo 4’de 1990 yılında ABD’de kayıt dışı ekonomiyi oluşturan faaliyetler ve 

bu faaliyetlerden elde edilen gelirler gösterilmektedir156. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
154 Özer, s. 58-59. 
155 J.Shear, “New York City Unearths The Underground Economy”, Government Finance Review,  
No: 6 ( 1990 ), p.8 Aktaran: Aktürk, s.37.  
156 Ralph T.Byrns and Gerald W.Stone, Economics, 5th Edition, New York: Harpers Collins College 
Publishers, 1993, p.162-163 
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Tablo 4 
ABD'de Kayıt Dışı Ekonomiyi Oluşturan Faaliyetler ve Bu Faaliyetlerden Elde 

Edilen Gelirler (1990) 
 

Faaliyetler Gelir ( Milyar $ ) 

Uyuşturucu 93 

Hırsızlık 37 

Fuhuş 30 

Rüşvet ve /veya Şantaj 28 

Sahtekarlık 21 

Diğer Kayıt Dışı Faaliyetler 19 

Pornografi 10 

Kumar 8 

Toplam 246 

Kaynak: Byrns and Stone, p.162. 

Amerika'daki kayıt dışı faaliyetlerin ağırlıklı olarak suç unsuru içeren 

faaliyetlerden oluştuğu görülmektedir. Özellikle, Florida ve Miami silah ve uyuşturucu 

kaçakçılığında lider şehirler konumundadır. Ancak, diğer kayıt dışı faaliyetler olarak 

açıklanan ve toplam 19 milyar dolar tutan faaliyetler arasında, yukarıda da belirtilen 

vergi kaçakçılığı büyük önem taşır. Amerikalıların büyük miktarda vergi kaçırma çabası 

içinde olmalarının nedeni, yüksek oranlı vergiler olarak açıklanmaktadır. Vergi 

kaçakçılığında vergi oranlarının yüksek oluşundan başka gelirlerin iç denetiminin 

sağlanamaması da önemli bir pay tutar. Özellikle, işadamları, işyerlerinde nakitlerini, iç 

denetim eksikliğinden dolayı, doğru kayıt etmeyebilirler, giderlerini gelirlerinden 

yüksek gösterebilirler, iş dışında yaptıkları harcamaları iş harcamaları gibi 

kaydedebilirler veya hiç gelir göstermeyebilirler. Örneğin; Amerika'da yaygın bir 
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yöntem olan barter (takas) tamamıyla yasaldır. Ancak, esnekliği nedeniyle vergi 

kaçakçılığı için son derece iyi bir fırsattır157.

Amerika’da yasadışı ekonomik faaliyetler daha çok üçüncü dünya ülkelerinden 

( Güney Kore, Tayvan ve Latin Amerika ülkeleri gibi ) gelen kişilerce yapılmaktadır. 

Bu kişilerin uluslararası faaliyetlerinin başında, uyuşturucu, fuhuş ve kara para aklama 

gelmektedir. 1996 yılında ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, uluslararası mali 

sistemde dolaşan ve yasadışı yollardan elde edilen gelir, yılda 300 milyar dolara 

ulaşmakta ve hiçbir ülke tek başına bunu engelleyememektedir. Kara para aklamayı 

önlemeye dair mevzuatını tam olarak uygulayan ülkelerde, 10 bin dolarlık nakiti aşan 

işlemlerin mali polise ve hazine yetkililerine bildirilmesi gerekmektedir. Ancak gelişen 

teknolojiyle birlikte internet üzerinden yapılan elektronik işlemler, özellikle suç 

şebekeleri tarafından, bu işlemlerin kayda alınmaması nedeniyle tercih edilmektedir158. 

ABD 1990’larda kayıt dışı ekonomi ile mücadele için çok ciddi tedbirler 

almıştır. Örneğin, bankacılıkta kara para aklama işlemlerinin izini sürecek teknikler 

geliştirilmektedir. Ancak kara para aklayanların her üç ayda bir bilgisayar programlarını 

değiştiriyor olmaları bu işlemlerin takibini zorlaştırmaktadır. Bunun için kapsamlı 

programlar uygulanmaya başlanmış, vergi yükünün adil dağılımı sağlanarak, beyan 

edilmeyen gelir beyan ettirilmeye çalışılmış ve suç sektörü faaliyetlerini önlemek için 

yasal düzenlemeler uygulanmıştır. 

4.1.2.1.2. Kanada’da Kayıt Dışı Ekonomi 

1976'dan 1990'a kadar Kanada'da kayıt dışı ekonomide önemli bir yükselme 

olmuştur. Bu yükselişin nedenleri; yüksek vergi oranları, işsizlik, ikinci işte çalışma ve 

yabancı göçüdür. Kayıt dışı ekonominin bu yükselişi, kayıtlı sektördeki vergilerin daha 

da arttırılmasına neden olmuş, yüksek vergilerde kayıt dışı ekonomiye yönelişleri 

arttırmış ve bu şekilde bir kısır döngü olmuştur159. Vergi oranlarının ne kadar yüksek 

olduğunu, l986-1992 yılları arasında enflasyonun %28 oranında artmasına karşılık, aynı 
                                                 
 
157 Byrns and Stone, p.162-163. 
158 Ş. Oğuz, “Sanal Kara Para” Milliyet, 24 Şubat 1997, s.5. 
159 Rolf Mirus and Roger S.Smith, “Canada’s Underground Economy”, Canadian Business Review,  
Vol: 21 ( 1994 ), p.24-26. 
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dönemde gelir üzerindeki vergilerin %42 oranında artması göstermektedir. Vergi 

oranlarının artmasından zarar gören bireylerinde kayıt dışına yönelimleri artmıştır160. 

Hükümet ise sorunun boyutları genişlerken ciddi önlemler almaya başlamıştır. Vergi 

reformu yapılması, vergide adaletin sağlanması, yasadışı faaliyetler konusunda 

takiplerin sonuçlandırılmasının gerekliliği ve cezai yaptırımların arttırılması, bu 

çalışmalardaki en önemli hususlardır. Ancak, sadece bunların da tek başına yeterli 

olamayacağı, kayıt dışı ekonominin ne olduğu ve zararlarının hangi boyutlara ulaştığı 

konusunda halkın eğitilmesi gerektiği, bu mücadelede sosyal ve ekonomik gruplarla iş 

çevrelerinden destek sağlanmasının gerekliliği ve gönüllü katılımlarla bu mücadelenin 

yaygınlaştırılması zorunluluğu üzerinde de durulmuştur161. Alınan bu tedbirler 

sonucunda, Kanada'da kayıt dışı ekonomi 1978 yılında %22 civarında iken halen 

yüksek olmakla birlikte 1998’de %16'ya gerilemiştir162. 

4.1.2.1.3. İngiltere’de Kayıt Dışı Ekonomi 

İngiltere'de Yurtiçi Gelir Servisi (Internal Revenue Service, IRS), kayıt dışı 

ekonomiyle mücadele etme çabası içine girmiş ve bunun için Parlamento, 1983 yılında 

IRS ve KDV toplayan Gümrük ve Vergi Tahsil Dairesi'nin daha sert bir vergi politikası 

uygulamasını öngören bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda, mevcut vergi toplama 

yöntemleri geri kalmış yöntemler olarak nitelendirilmiş ve vergi mükellefleri de daha 

titiz kayıt tutmaları konusunda uyarılmışlardır. Ayrıca, vergi kaçıranların isimlerinin 

halka duyurulması, habersiz mali denetimler yapılması ve cezaların arttırılması 

önerilmiştir. IRS'nin bu önerileri hayata geçirilmesiyle, beyan edilmeyen gelir üzerinden 

yaklaşık 200 milyon dolarlık vergi tahsil edildiği görülmüştür. IRS bu çalışmaları 

yaparken kaçırılan vergilerin büyük bir bölümünün büyük birikimli banknotları içeren 

nakit para işlemlerine dayandığına inanmıştır163.

İngiltere'de IRS elemanları geniş yetkilerle donatılmıştır ve denetim 

elemanlarına bu konuda yeni taktik ve yöntem öğretilmektedir. Ayrıca The Sunday 
                                                 
 
160 Gina Mallet, "Taxed To The Max”, Canadian Business, Vol: 67 ( 1994 ), p. 20-27. 
161 Peter S. Spiro, “Monetary Estimates Of The Underground Economy: A Critical Evaluation”, 
Canadian Journal Of Economics, Vol: 29 ( 1996 ), p.171-175.  
162 Schneider and Enste, p.58. 
163 Özer, s.65. 
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Times'ın araştırmasına göre IRS müfettişlerine kazandırdıkları gelire göre teşvik 

ikramiyesi vermektedir. 

Schneider ve Enste’nin çalışmasına göre 1998’de İngiltere’de kayıt dışı 

ekonomi GSMH’nın  % 11’i kadardır. 

4.1.2.1.4. İspanya’da Kayıt Dışı Ekonomi 

İspanya 1970'li yıllardan itibaren, artan oranlı vergiler, işsizlik oranının 

büyümesi ve katı yasal düzenlemeler nedeniyle kayıt dışı ekonomi sorunuyla mücadele 

etmektedir. İspanya AB üyesi olmasına rağmen kayıt dışı ekonominin yüksek olduğu 

ülkelerden birisidir ve AB üyeliğindeki zorunlu reformlar nedeniyle İspanya’da kayıt 

dışı ekonominin hacmi azaltılmaya çalışılmıştır. 

İspanya'da kayıt dışı ekonomi açısından en fazla görülen sorun seyyar 

satıcılardır. Bu seyyar satıcılık sistemi, İspanya'nın köyleri, kasabaları ve şehirlerinde 

yoğun olarak görülür. Özellikle, son 15 yılda bu sistem ülkenin ekonomik ve sosyal 

hayatı açısından büyük önem taşımaktadır. Ek gelir sağlama özelliğinin yanında, bu 

sistem, uzun süren bir ekonomik krizde uygun fiyatla mal sağlama imkanı oluşturur. Bu 

seyyar satıcılara lisans sağlamaya niyetlenen hükümetler, lisans taleplerinin çok hızlı 

artması nedeniyle bunu bir düzene bağlayamamışlardır. Lisans talepleri reddedilmiş 

satıcılar faaliyetlerine aynen devam ettikleri gibi, yeni ve lisanssız seyyar satıcılar da 

her gün bu gruba katılmaktadır. Günden güne hacmi büyüyen seyyar satıcılar kayıt dışı 

olmaları açısından olumsuz olsalar da, kriz döneminde düşük gelirli çalışanların 

ihtiyaçlarını karşılaması ve önemli büyüklükte bir kesime istihdam sağlaması açısından 

da önem taşımaktadır164.

İspanya'da kayıt dışı üretim ayakkabı ve elektronik sektöründe yoğunlaşmıştır. 

İspanya'daki ayakkabı sektörü küçük birimler şeklinde üretim yapmakta ve genellikle 

üretim merkezi şekilde olmamaktadır. Kullanılan teknolojiler yenilense de büyük 

ölçekli sermayeye sahip firmalar üretimde etkin olmamaktadırlar. Bu sebeplerle 

ayakkabı sektörünün kayıtlı ekonomi içinde payı düşük oranlarda gerçekleşmektedir. 

                                                 
 
164 Ekin, s.54-55. 
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Ayrıca bu sektörlerde üretim sürecinde benzer sosyal yapılar ve tecrübeler önemli bir 

rol oynamaktadır. Örneğin ayakkabı üretimi önemli oranda evlerde kadın işçiler 

tarafından yapılmaktadır. Aynı şekilde Madrid ve çevresinde bulunan elektronik 

endüstrisinde üretim aynı çevreyi ve tecrübeyi paylaşan ustalar tarafından 

yapılmaktadır. Böylece ürün dizaynında ve üretim sürecinde yenilik ve kalite 

sağlanabilmektedir165. 

4.1.2.1.5. Fransa’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Fransa’da vergiden kaçınmanın tahmini “General Income Board Forthe Tax 

Counsil” tarafından yapılır. İlk çalışması, 1972, ikinci ise 1978 yılında yayınlanmıştır. 

40.00 vergi mükellefi incelenirken örnek iki kriter tarafından belirlenmiştir166:                        

a. Deklare edilen vergilendirilebilir gelir seviyesi 

b. Geçerli gelir kategorisi ( maaş, ücret, emekli aylığı, yaşam ödenekleri ) dir. 

Ayrıca Fransa' da kayıt dışı çalışmayla mücadele için özel bir büro (Yasadışı                        

Çalışma, Kayıt Dışı İş ve İşgücü Ticareti ile Mücadele için Bakanlıklar Arası İrtibat 

Misyonu ) kurularak, tüm eylemler bu büro eliyle ulusal düzeyde koordine edilmiştir. 

Bölgesel ve yerel düzeylerde ise denetim tedbirleri pekiştirilmiştir. Ev hizmetlerinin 

beyanını özendirmek için hizmet fişi sistemi de kurulmuş olup, konut onarımı ve bu 

işlerde istihdam edilenler için vergi ertelemeleri de artmıştır. Son olarak,   kayıt dışı 

işgücü kullanıldığında üstlenilen risklerin bazıları hakkında insanları bilinçlendirmek 

amacıyla hükümet ile belli sektörlerin sosyal tarafları işbirliği yapılarak   bilgilendirme 

kampanyaları yürütülmüştür. Bunun da ötesinde, sosyal diyalog süreci başlatılarak, 

sosyal taraflar ile Çalışma Bakanlığı arasında bir anlaşma yapılmıştır167. 

Fransa'da kayıt dışı çalışmak yasaktır. Yasalar bu tür faaliyette bulunanları hem 

hapis ve hem de para cezası ile cezalandırmaktadır. İş kazaları sonucunda oluşan 

hastane ve diğer masraflar ilgili sosyal güvenlik tarafından işverenden tahsil 
                                                 
 
165 İkiz, s.36-37. 
166 Adem Kalça, “Kayıt Dışı Ekonomi’nin Bazı Makro Ekonomik Değişkenler ve Crowding Out 
Üzerindeki Etkileri” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE, 1996), s.59. 
167 Kaptangil, s.54. 
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edilmektedir. Ancak bu tip olay bildirimlerinin olduğu çok nadirdir. Fransa'da yapılan 

bir ankette, deneklerin %22'si kayıt dışı çalışmaya hayır demişlerdir ki bu oldukça 

düşük bir orandır. Yine bu konu ile ilgili olarak itfaiye  teşkilatında çalışan itfaiye  

erleri,  ikincil hatta üçüncül işler edinmek konusunda çok uygun koşullara sahiptirler ve 

aynı zamanda bu konuda Fransa'da özellikle de Lyon başı çekmektedir. Görevlerinin 

dışındaki bir konuda maharet sahibi olanlar, rahatlıkla bir ek iş olarak illegal  

faaliyetlerde  bulunabilmektedirler. Örneğin,  resim  yapma kabiliyetinde olan bir itfaiye 

eri telefon çalıncaya kadar bu işle meşgul olabilmektedir. Çalışma Bakanlığından bir 

yetkiliye göre gayri resmi çalışanların sayısının artması el emeği ile çalışanların sayısını 

azaltmaktadır. Yine işsizlik yardımından faydalanıp aynı zamanda ikinci bir iş yaparak 

daha fazla para kazanan insanların varlığı da söz konusudur. Ayrıca resmi bir işi olup, 

gayri resmi işte çalışanlar da vardır. Dolayısıyla bu tip davranışlar başkalarının iş 

imkanlarını azaltmaktadır168. 

4.1.2.1.6. Almanya’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Almanya'da kayıt dışı ekonominin en büyük nedeni olarak görülen kayıt dışı 

istihdamın özellikle inşaat sektöründe yaygın olduğu ve bununda bu sektördeki kayıtlı 

istihdamın %20'si kadar olduğu vurgulanmaktadır. Almanya'da kayıt dışı ekonomi 

faaliyetleri özellikle emek yoğun sektörlerde daha fazla görülmektedir. Kayıt dışı 

ekonomide bir artış, kayıtlı istihdamdaki düşüşle aynı zamana rastlamaktadır. 1950'li 

yıllarda işsizlik hızla azalmış, kayıtlara katılım oranı 1957'de %48,7 ile maksimum 

olmuştur. 1955'de haftalık çalışma saati 48,72 saat olarak en üst seviyede 

gerçekleşmiştir. Bu dönem kayıtlı ekonominin çok yüksek düzeyde olduğu bir dönem 

olmuştur. l949'da serbest piyasaya geçilmesiyle emek mobilitesi sağlanmış ve böylece 

verimlilik artmış bu dönemdeki ekonominin yeniden düzenlenmesi, marjinal vergi 

yüklerinin ve sosyal ödemelerin azalması mümkün olmuştur. Bu gelişmeler 1960'lar 

boyunca devam etmiş ancak katılım oranı düşmeye başlamıştır. Bunun sebebi, emek 

piyasasındaki değişmelerden daha çok nispi olarak çocuk ve yaşlı nüfusun artması gibi 

demografik gelişmelerdir. 1970’lerde Alman hükümeti artan işsizlik problemini çözmek 

için erken emeklilik ve eğitimin ileri aşamaları için sübvansiyonlar garanti etmişlerdir. 
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94



Bunların finansmanı sadece ilave vergiler ve sosyal güvenlik ödemeleri ile 

yapılmaktaydı. Bu durumda sübvansiyonların kötüye kullanımını önlemek için artan 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktaydı. Böylece, kayıt dışı ekonomide çalışma eğilimi 

hızla artmıştır. Bu dönem parasal kayıt dışı ekonomide olduğu kadar kendi işinde 

çalışanların sayısında da önemli artışlar olmuştur169. 

Sektörel olarak ise daha çok inşaat, otel-restoranlar, taşımacılık, temizlik 

sektörü, eğlence-sanat-kültür alanlarında kayıt dışı istihdama rastlamamız mümkündür. 

Bunlara tedbir olarak denetim alanlarının arttırılması, yasal araçların güçlü hale 

getirilmesi ve “Yasadışı olan toplum dışıdır” sloganıyla bilinçlendirme   

kampanyalarıyla   kayıt dışı ekonominin önüne geçme amaçlanmıştır170. 

Schneider’in çalışmasına göre Almanya’daki kayıt dışı ekonomi oranı 

1960’larda %3,7’den 2000’de %16’ya yükselmiştir. 

4.1.2.1.7. Norveç’te Kayıt Dışı Ekonomi 

Norveç için yapılan kayıt dışı ekonominin makro tahminine göre nakit para 

talebinin tahminindeki vergi değişkeninin göz önüne alınması uygundur. Ayrıca kayıt 

dışı ekonominin boyutu 1978'de 14.5 milyar krona ulaşmıştır. Bu ölçü kayıt dışı 

çalışmalardan elde edilen gelirlerden daha çok kayıt dışı faaliyetleri kapsamaktadır. 

Norveç'te kayıt dışı ekonominin mikro analizine göre ise emek piyasasında yapılan 

ödemelerin %80'i nakit para ile yapılmaktadır. 15 yaşın üzerindeki nüfusun %18'i kayıt 

dışı ekonomiden gelir elde etmektedir. Bunların %26'sı da kayıt dışı işler için ödemede 

bulunmaktadırlar171. 

Ayrıca kayıt dışı emek piyasasının gün geçtikçe arttığı ve toplum tarafından 

genel kabul gördüğü yönünde bir fikir birliği sözkonusudur. 

 

 
                                                 
 
169 Kalça, s.53-54. 
170 Kaptangil, s.57. 
171 Kalça, s.56-57. 
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4.1.2.1.8. İsveç’te Kayıt Dışı Ekonomi 

İsveç'teki vergi oranları, Avrupa'da en yüksek olan ülkeler arasındadır. Böylece 

kayıt dışı ekonominin potansiyel önemi artan gelirin bir sonucu olmuştur. Birçok İsveçli 

görünürde kayıt dışı ekonominin büyüdüğüne inanmaktadır. Kitle iletişim araçları kayıt 

dışı ekonomiden bahsetmekte, politikacılar düşük vergileri ve vergi kaçırmaya çare gibi 

artan kontrolleri tartışmaktadırlar. 

İsveç'teki diğer ülkelere oranla yeterli vergi kontrol sistemi ile kayıt dışı 

ekonomi hacmi azalmaya meyillidir. İşverenler, işçilerin gelirlerini vergi mercilerine 

bildirmek zorundadırlar ve birçok işveren bu kurala uymaktadır. Ayrıca her firma vergi 

otoritelerine istedikleri anda gelir ve harcama kayıtlarını sunmak ve bu kayıtları yasal 

olarak saklamak zorundadırlar. 

Vergi kaçakçılığı sayesinde mesela iş maliyetlerini karşılayan gelirin artması 

sağlanır ve büyük işletmelerin yerine küçük işletmeler yaygınlaşabilir. 

İsveç'te yapılan bir anketten çıkan sonuç ankete cevap verenlerin %86'sının 

kayıt dışı ekonomide faturasız iş yaptığı şeklindedir. Aynı ankette firmaların %48'inin 

kendileriyle kayıt dışı çalışma isteyenlerin sayısının hayli fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bir diğer sonuç anketin yapıldığı yıl ankete katılanların %71'inin makbuzsuz olarak 

kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde iş yaptırdığı yolundadır172. 

İsveç'te kayıt dışı faaliyetlerin görüldüğü yerler genellikle boyama, 

dekorasyon, marangozluk, su ve elektrik tesisatı gibi iş kollarıdır173. 

Schneider’in çalışmasına göre 1960’larda %5,4 olan İsveç kayıt dışı oranı, 

2000’de % 19,2’ye yükselmiştir. 
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4.1.2.1.9. Avustralya’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Avustralya'da kayıt dışı ekonomiyi teşvik eden faktörler şunlardır174: 

1) Hükümet düzenlemeleri, yasaklamaları ve yasal istihdam problemlerinin 

maliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle firma ve bireyleri bu 

yola teşvik edici bazı yazılı mevzuatlar, 

2) Vergiler, 

3) Yüksek enflasyon oranları, 

4) Uyuşturucu, kumar gibi yasadışı faaliyetler, 

5) Kanun boşlukları, 

6) Genç ve eğitilmiş insanların ekstra olarak vergilendirilmemiş gelir kazanma 

imkanları, 

7) İkinci bir işte çalışma (vergilendirilmemiş), 

8) Ahlaki değerlerin azalması ve göz açıklığının gelişmesidir. 

4.1.2.1.10. İtalya’da Kayıt Dışı Ekonomi 

İtalya, suç sektörünün doğduğu ülke olması ve tüm dünyaya, özellikle de 

ABD’ye yayılmasının kaynağı olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Endüstrinin 

merkezilikten arındırılması, ev işçiliğinin ve çocuk işçilerinin yeniden doğuşu ve bunun 

gibi başka olgular İtalya’nın ekonomik hayatı içinde kendini oldukça göstermektedir ve 

kayıt dışı ekonomi 1970 yılından itibaren İtalya’nın vazgeçilmez bir gerçeği haline 

gelmiştir. 

İtalya'da kara ekonomi veya kayıtsız işle uğraşan nüfus miktarı 20 milyon 

resmi işgücüne karşılık, 50 milyon gibi bir rakama ulaşmaktadır. 20 milyonluk resmi iş 
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gücünün en azından %10'u bir yandan da tamamen kayıt dışından yürütülen gece işçiliği 

ile de uğraşmaktadır175. 

İtalyanlar kayıt dışı ekonomi ile mücadele için gerekli verileri toplamaya ve 

değerlendirmeye, kayıtlı işgücü-istihdam verilerinden yola çıkmışlardır. Bu 

araştırmalar, kayıtlı olmayan işlerin büyük bir bölümünün, eşlerinin aldığı aile yardımı 

ödeneklerinin kesilmesini istememelerinden dolayı kendilerini işsiz olarak tanıtan 

kadınlar tarafından yapıldığını göstermiştir. Bu şekilde para kazananlar, yaşadıkları yere 

yakın işyerlerinde ya da kendi evlerinde çalışmışlardır. İtalya’da görülen bir diğer kayıt 

dışı istihdam türü de gece işçiliğidir. Gündüzleri kayıtlı sektörde başkalarının hesabına 

çalışan işçiler, geceleri kendi hesaplarına çalışıp, bu şekilde elde ettikleri gelirleri beyan 

edilmediğinden kendilerine kalmıştır. Bu dönemde kayıt dışı gece işçileri bakımından 

en çekici iş ev inşaatı olmuştur176. 

1990'lı yıllara gelindiğinde İtalya'da kayıt dışı ekonomiyle ve kendini özellikle, 

uyuşturucu ve silah kaçakçılığında gösteren, organize suç sektörüyle mücadele etmek 

için çok çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kayıt dışı ekonominin faturasını sadece suç 

sektörüne yüklemeyen İtalyanlar, vergi kaçakçılığını takibe almışlar ve bireylerin 

gelirleri oranında vergi ödemelerini sağlayıcı düzenlemelere gitmişlerdir. Bu konuda 

verilebilecek önemli bir örnek, futbol kulüplerini yakından ilgilendiren “temiz ayaklar” 

operasyonudur. Burada yapılan, yüksek meblağlarla transfer olan futbolcuların transfer 

ücretlerinin doğru beyan edilmemesi nedeniyle oluşan vergi kaybının önlenmeye 

çalışılmasıdır. Bu ülkede kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanında alınan ve tüm dünya 

tarafından bilinen bir diğer önlem de meşhur “temiz eller” operasyonudur. Ünlü 

politikacıların ve işadamlarının da adının karıştığı bu operasyon sonucunda, bu kişilerin, 

hileli iflas, vergi kaçakçılığı ve organize suç sektörüyle ilişkileri olduğu ve bu sayede 

milyonlarca dolar gelir sağladıkları tespit edilmiştir. İtalya'da Maliye Bakanlığı, bu ve 

bunun gibi çalışmaların sayesinde 30 milyar dolar vergi kaçırıldığını tespit etmiştir. Bu 

tespitten sonra harekete geçen hükümet 1993 yılı başında, gelirlerini düşük göstererek 

                                                 
 
175 Altuğ, Kayıt Dışı Ekonomi, s.198. 
176 Michel Camdessus, Money Laundering, Washington: Prentice Hall, 1998, p. 11-14. 
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vergi kaçıranları tespit edecek vergi memurları görevlendirmiştir. Bu memurlar, 

şüphelendikleri mükellefleri bilgisayar yardımıyla takibe alacaklar, tüccar, doktor gibi 

serbest meslek sahiplerinin gelirlerinin ne olduğunu anlayabilmek için muhtemel 

harcamalarını tespit edecekler, bu gelir ile söz konusu mükellefin beyanı karşılaştırılıp 

aradaki farka göre, söz konusu mükellefe ne kadar daha vergi ödeyeceğini bildiren bir 

yazı göndereceklerdir177. 

İtalya'da kayıt dışılığın ölçülmesi için istihdam yönteminden yola çıkılmıştır. 

Tablo 5’den de görüldüğü gibi 1977 yılı verilerine göre 1981 yılında araştırmasını 

yayınlayan Contini'ye göre %14-20 kayıt dışı ekonomi mevcuttur. Yine istihdam 

yaklaşımı kullanan Geotini D'aragar'a (1981) göre 1980 yılı verilerine göre %10 - 20 

oranında bir kayıt dışılık mevcuttur. 1980 yılında çalışması yayınlanan Saba' ya göre 

emisyon yaklaşımıyla 1974 yılında %25.3 , 1976 yılında %24.5 ve 1978 yılında ise %30 

kayıt dışı ekonomi vardır178. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
177 Özer, s.68-69.  
178 Özsoylu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s.32. 

 
 

99



Tablo 5 
Çeşitli Ülkeler İçin Farklı Yaklaşımlarla Yapılan Kayıt Dışı Ekonomi Tahminleri 

 
Yöntem Ülke Yıl Gizli 

Ekonominin 
Boyutu-
Tahmin 

Kaynak/Yazar 

ABD 1977 % 14-20 IRS (1979) Anket 
İtalya 1975 % 25-33 Martino (1981) 

1977 % 14-20 Contini (1981) İtalya 
1980 % 10-20 Gaetani 

D’arogana 
(1981) 

1970 % 22 
1976 % 39.5 
1978 % 37.5 

Fed. Almanya 

1980 % 35 

Langfeldt 
(1982) 

İsveç 1978 % 2 Isachsen vd. 
(1981) 

İstihdam 

 1978 % 8-15 Hansson 
(1980) 

1948 % 9.4 
1968 % 5.5 

ABD 

1976 % 2-6 

Park (1979) 

1961 % 16.7 
1968 % 12.6 
1971 % 6.5 
1974 % 4.8 

Petersen(1982) Fed. Almanya 

1968 % 8.9 Alberts (1974) 
1978 % 2.5-3 Macafee 

(1980) 
İngiltere 

1978 % 5 O’Higgins 
(1980) 

İsveç 1978 % 4.7 Hansson 
(1980) 

GSMH 

Belçika 1970 % 18.9 Frank (1972) 
1974 % 6.3 
1976 % 11 

ABD 

1979 % 13.5 

Gutmann 
(1977,1979) 

1974 % 25.3 
1976 % 24.5 

İtalya 

1978 % 30 

Saba (1980) 

Emisyon 

İngiltere 1978 % 7 Dilnot-Morris 
(1981) 
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Kanada 1978 % 9-14 Mins-Smith 
(1981) 

1976 % 13-22 ABD 
1978 % 26-33 

Feige (1979) 

1976 % 17.5 
1978 % 24 

Fed. Almanya 

1980 % 27.5 

Langfeldt 
(1982) 

Kanada 1976 % 28 Mins-Smith 
(1981) 

İşlem Hacmi 

İngiltere 1979 % 8-15 Feige (1981) 
Kaynak: Özsoylu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 32. 
 

Schneider’in çalışmasına göre ise İtalya’da kayıt dışı ekonominin kayıtlı 

ekonomiye oranı 1960’larda %4,4 iken 2000 yılında bu rakam %27,1’e çıkmıştır. 

İtalya'da kayıt dışı istihdam edilenlerin genel yapısına bakıldığında ise gece 

çalışanların, gençlerin, kadınların ve de emeklilerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Sektörel bazda ise tarım, inşaat, özel hizmet sektörü ve evde çalışma alanları kayıt dışı 

ekonomide yüksek oranlara ulaşmaktadır179. 

Bu sektörlerde görülen yüksek oranlı kayıt dışılığa karşın devlet, vergi 

idarelerinin denetimlerinin arttırılması, profesyonel hizmetler için vergi indirimleri ve 

ücret dışı işgücü maliyetlerinin azaltılması yollarına gitmiştir. Ayrıca idari  

prosedürlerin basitleştirilmesi ve yeni sözleşmelerin yapılması da yine kayıt dışı 

ekonomiye karşı devletin aldığı önlemler arasında gelmektedir180. 

Sonuç olarak gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonominin boyutları ülkeden 

ülkeye ve yıldan yıla farklılık göstermekte ancak genellikle ülkelerin GSMH’larının 

%8’i ile %30’u arasında değişmektedir. Gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonominin 

yüksek vergi oranları ve artan sosyal güvenlik giderleri nedeniyle daha çok vergi kayıp 

ve kaçaklarından oluştuğu belirtilmektedir. 

 

                                                 
 
179 Kaptangil, s.59. 
180 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Avrupa Birliği’nde Kayıt Dışı Çalışma, İstanbul, 
2001, s. 36.  
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4.1.2.2. Dönüşen Ekonomilerde Kayıt Dışı Ekonomi 

Eski  Sovyetler Birliği’ne bağlı ülkeler ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri’ndeki 

kayıt dışı ekonominin hacmini, fiziksel girdi (elektrik) yöntemine göre; 1989-1995 

dönemini; 1989-90, 1990-93, 1994-95 olmak üzere üç alt dönem halinde tahmin etmiş 

çalışma sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir181. 

Tablo 6 
Dönüşen Ekonomilerde Kayıt Dışı Ekonominin Hacmi ( % ) 

(1989-1995)     
                                                

Eski Sov. 
Birliği 

1989-1990 1990-1993 1994-1995 

Azerbaycan 21.9 ( - ) 33.8 ( 41.0 ) 59.3 ( 49.1 ) 
Estonya 19.9 ( - ) 23.9 ( 35.9 ) 18.5 ( 45.4 ) 
Gürcistan 24.9 ( 19.5 ) 43.6 ( 50.8 ) 63.0 ( 62.1 ) 
Kazakistan 17.0 ( - ) 22.2 ( 29.8 ) 34.2 ( 38.2 ) 
Latvia 12.8 ( 18.4 ) 24.3 ( 32.2 ) 34.8 ( 43.4 ) 
Litvanya 11.3 ( 19.0 ) 26.0 ( 38.1 ) 25.2 ( 47.0 ) 
Moldovya 18.1 ( - ) 29.1 ( - ) 37.7 ( - ) 
Rusya 14.7 ( - ) 27.0 ( 36.9 ) 41.0 ( 39.2 ) 
Ukrayna 16.3 ( - ) 28.4 ( 37.5 ) 47.3 ( 53.7 ) 
Özbekistan 11.4 ( 13.9 ) 10.3 ( 23.3 ) 8.0 ( 29.5 ) 
Ortalama 16.7 ( 16.2 ) 25.7 ( 34.9 ) 35.3 ( 43.6 ) 
Ort. ve 
Doğu Avr. 

1989-1990 1990-1993 1994-1995 

Bulgaristan 24.0 ( 26.1 ) 26.3 ( 32.7 ) 32.7 ( 35.0 ) 
Hırvatistan 22.8 ( - ) 23.5 ( 39.0 ) 28.5 ( 38.2 ) 
Çek Cum. 6.4 ( 23.0 ) 13.4 ( 28.7 ) 14.5 ( 23.2 ) 
Macaristan 27.5 ( 25.1 ) 30.7 ( 30.9 ) 28.4 ( 30.5 ) 
Polonya 17.7 ( 27.2 ) 20.3 ( 31.8 ) 13.9 ( 25.9 ) 
Romanya 18.0 ( 20.9 ) 16.0 ( 29.0 ) 18.3 ( 31.3 ) 
Slovakya 6.9 ( 23.0 ) 14.2 ( 30.6 ) 10.2 ( 30.2 ) 
Slovenya - ( 26.8 ) - ( 28.5 ) - ( 24.0 ) 
Ortalama 17.6 ( 17 ) 20.6 ( 32.4 ) 20.9 ( 31.6 ) 
Kaynak: Schneider, p. 12. 

 

Eski Sovyetler Birliği’ne bağlı ülkelerde; kayıt dışı ekonominin hacmi, iki ayrı 

çalışma ile fiziksel girdi (elektrik) yöntemine göre hesaplanmıştır. Tablo 6’ya göre; 

                                                 
 
181 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s.137.  
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birinci çalışmada ikinci çalışmaya göre daha yüksek oranlarda kayıt dışı ekonomi 

sözkonusudur ancak her iki çalışmaya göre de kayıt dışı ekonomi genel olarak artış 

eğilimi içindedir. İlk çalışmanın sonuçlarına baktığımızda 1989-1995 döneminde kayıt 

dışı ekonomi, sadece Estonya ve Özbekistan’da azalmıştır. 1995 yılında ise kayıt dışı 

ekonominin en yüksek olduğu üç ülke Gürcistan (%63), Azerbaycan (%59,3) ve 

Ukrayna (%47,3)’dır. İkinci çalışmaya göre ise kayıt dışı ekonominin en yüksek olduğu 

ülkeler; Gürcistan (%62,1), Ukrayna (%53,2) ve Azerbaycan (% 49,1)’dır. 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise; kayıt dışı ekonominin hacmi, ikinci 

çalışmaya göre (parantez içinde gösterilmiştir) birinci çalışmaya göre daha yüksektir. 

Her iki çalışmaya göre de, Polonya ve Slovenya’da kayıt dışı ekonominin hacmi 

azalmıştır. 1995 yılında birinci çalışmaya göre kayıt dışı ekonominin en yüksek olduğu 

ülkeler, Bulgaristan (%32,7), Hırvatistan (%28,5) ve Macaristan (%28,4) iken ikinci 

çalışmaya göre Hırvatistan (%38,2), Bulgaristan (%35) ve Romanya (%31,3)’dır. 

4.1.2.2.1. Rusya’da Kayıt Dışı Ekonomi    

Rusya'da kayıt dışı ekonomiye, “devamlı çizgide, hatalı sollama” anlamına 

gelen “Na lyeva” denilmektedir ve kayıt dışı ekonominin boyutlarının günden güne 

artması, para değerindeki düşüşleri kronik hale getirmiştir. Kayıt dışı ekonominin adeta 

resmi ekonominin yerini alması, SSCB'nin yıkılma-dağılmasının en önemli 

nedenlerinden birisi olmuştur. Rusya'da kayıt dışı ekonomi, sistemin tamamen bir 

parçasıdır. Düşük ücret ve mal hizmetlerinin yetersiz dağıtımı nispeten etkili kayıt dışı 

ekonominin varlığıyla mümkün olmaktadır. Yasalara uygun iktisadi kurumların 

bıraktığı iktisadi açıkları sürekli kapamak suretiyle kayıt dışı ekonominin kendisi de bir 

kurum haline dönüşmüştür. Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomiyi yok etmesindeki 

en büyük neden ise, Rublenin değerini önce yavaş yavaş, sonra hızla yitirmesi sonucu, 

kayıt dışı ekonomideki mübadelenin Dolar üzerinden gerçekleşmesi, kayıt dışı 

ekonomideki resmi paranın (Ruble) yerini doların almasından kaynaklanmaktadır182. 

                                                 
 
182 Çizgici, s.46.     
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1998 yılı için tahmini GSMH'nın yaklaşık 568 milyar dolar olduğu Rusya'da 

bu   rakamın   daha   yüksek   olduğu ve   kayıt dışı   kazançların   İsviçre bankalarında   

aklandığı   iddiaları   uluslararası   basında   sıklıkla   yer almaktadır. Kolesnikova’ya 

göre Rusya Federasyonunda kayıt dışı ekonomi en az %50 boyutundadır. İlgili 

çalışmada vergi verme alışkanlığı olmayan bir toplumdan kısa zaman içinde ortaya 

çıkan sistem dönüşümü sebebi ile vergi istenmeye başlanmasının hem kişisel gelirlerin 

düşüklüğü ve hem de ağır vergiler sebebi ile bireyleri kayıt dışı çalışmaya ittiği 

belirtilmiştir183. 

Sosyalist ülkelerdeki kayıt dışılığın başlıca sebepleri olarak, kolayca istismar 

edilebilen kamu mülkiyeti esası, özel girişimin çok kısıtlı olması ve ağır bir şekilde 

vergilenmesi, yoğun fiyat kontrolleri ve resmi üretim ve dağıtım mekanizmasının 

yeterince etkin olmaması gösterilmektedir184. 

4.1.2.2.2. Macaristan’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Macaristan'da kayıt dışı ekonominin yasallaşması ülkede süregelen reformların 

bütünleşmiş ve önemli bir parçasıdır. Kişilerin yatırım dürtüleri ve boş zamanlarının bir 

bölümü harekete geçirilmiş ve bu durum çeşitli araçlara ve hizmete yönelik talepleri 

artırmıştır. Genellikle zayıf ekonomiye sahip olan Doğu Avrupa ülkeleri için ekonomik 

krizi aşmada bu sonuç çok önemlidir. Macaristan ekonomisindeki kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerin ilginç sonuçları da vardır. Örneğin, bu sektörün enflasyonu artırdığı, 

ücretlerin kayıt dışı ekonomide daha olumlu olduğu ve yasal ekonomiden üç kat daha 

elverişli olduğu gibi. Ayrıca çalışma performansı kayıt dışı ekonomide daha fazladır185. 

4.1.2.3. Gelişmekte Olan Ülkelerde Kayıt Dışı Ekonomi 

Gelişmekte olan ülkelerdeki kayıt dışı ekonominin hacmini ölçmeye yönelik 

yapılan Afrika, Asya, Orta ve Güney Amerika ülkeleri için, 1989-1990 dönemi için 

fiziksel girdi yöntemine göre, 1999-2000 dönemi için sabit oran yöntemine göre ve 

                                                 
 
183 İkiz, s. 37-38. 
184 Aktürk, s. 49. 
185 Kalça, s. 64. 
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1990-1993 dönemi için MIMIC yöntemine göre yapılmış çalışma Tablo 7’de 

gösterilmiştir186. 

Tablo 7 
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomiye Oranı ( % ) 

(1989-2000)     
                                              

AFRİKA 
ÜLKELERİ 

Fiziksel Girdi 
Yaklaşımı 
(Elektrik) 
1989-1990 
Ortalaması 

Sabit Oran 
Yöntemi   

1989-1990 
Ortalaması 

MIMIC 
Yaklaşımı 
1990-1993 
Ortalaması 

Sabit Oran 
Yöntemi   

1999-2000 
Ortalaması 

Bostwana 27.0 - - 33.4 
Mısır 68.0 - - 35.1 
Mauritius 20.0 - - - 
Moroco 39.0 - - 36.4 
Nigerya 76.0 - - 57.9 
Güney Afrika - 9.0 - 28.4 
Tanzanya - 31.0 - 58.3 
Tunus 45.0 - - 38.4 
Ortalama 45.8   41.1 
ORTA / 
GÜNEY 
AMERİKA 

    

Arjantin - - 21.8 25.4 
Bolivya - - 65.6 67.1 
Brezilya 29.0 - 37.8 39.8 
Şili 37.0 - 18.2 19.8 
Kolombia 25.0 - 35.1 39.1 
Kosta Rika 34.0 - 23.2 26.2 
Ekvator - - 31.2 34.4 
Guatemala 61.0 - 50.4 51.5 
Hondorus - - 46.7 49.6 
Meksika 49.0 33.0 27.1 30.1 
Panama 40.0 - 62.1 64.1 
Paraguay 27.0 - - - 
Peru 44.0 - 57.4 59.9 
Uruguay 35.2 - - 51.1 
Venezuella 30.0 - 30.8 33.6 
Ortalama 37.3  39.0 42.2 
ASYA     
Kıbrıs 21.0 - - - 
                                                 
 
186 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları,s. 139-140. 
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Hong Kong 13.0 - - 16.6 
Hindistan - 22.4 - 23.1 
İsrail 29.0 - - 21.9 
Malezya 39.0 - - 31.1 
Filipinler 50.0 - - 43.4 
Singapur 13.0 - - 13.1 
Güney Kore 38.0 - 20.3 27.5 
Sri Lanka 40.0 - - 44.6 
Tayvan - 14.9 16.5 19.6 
Tayland 71.0 - - 52.6 
Ortalama 34.8                                    29.3 
Kaynak: Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 141. 

Afrika ülkelerinde fiziksel girdi yöntemine göre kayıt dışı ekonomi, sabit oran 

yöntemine göre genel olarak daha yüksektir. Kayıt dışı ekonomi ortalaması 1989-90 

döneminde fiziksel girdi yaklaşımına göre %45,8 iken 1999-2000 döneminde sabit oran 

yöntemine göre %41,1’dir. Fiziksel girdi yaklaşımına göre kayıt dışı ekonominin en 

yüksek olduğu ülkeler Nijerya (%76), Mısır (%68) ve Tunus (%45)’dur. Sabit oran 

yöntemine göre ise kayıt dışı ekonominin en yüksek olduğu ülkeler Tanzanya (%58,3), 

Nijerya (%57,9) ve Tunus (%38,4)’dur. 

Orta ve Güney Amerika ülkelerinde; fiziksel girdi yöntemine göre 1989-1990 

döneminde kayıt dışı ekonomi ortalaması %37,3, MIMIC yaklaşımına göre 1990-1993 

döneminde %39 ve sabit oran yöntemine göre 1999-2000 döneminde %42,2’dir. Kayıt 

dışı ekonominin en fazla olduğu ülkeler; MIMIC yaklaşımına göre Bolivya (%65,6), 

Panama (%62,1) ve Peru (%57,4), fiziksel girdi yöntemine göre Guatemala (%61), 

Meksika (%49) ve Peru (%44), sabit oran yöntemine göre ise Bolivya (%67,1), Panama 

(%64,1) ve Peru (%59,9)’dur. 

Asya ülkelerinde; kayıt dışı ekonomi ortalaması fiziksel girdi yöntemine göre 

%34,8 iken sabit oran yöntemine göre %29,8’dir. Fiziksel girdi yöntemine göre kayıt 

dışı ekonominin en yüksek olduğu ülkeler Tayland (%71), Filipinler (%50) ve Srilanka 

(%40)’dır. Sabit oran yöntemine göre ise Tayland (%52,6), Srilanka (%44,6) ve 

Filipinler (%43,4)’dir. 

Tablo 7’ye baktığımızda en düşük kayıt dışı ekonomi ortalaması Asya 

ülkelerindedir.  
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Kısaca kayıt dışı ekonomi 1999-2000 itibarıyla187; 

* Afrika ülkelerinde ortalama %41.1, 

* Orta ve Güney Amerika ülkelerinde %42.2 ve 

* Asya ülkelerinde %29.3 iken 

* OECD ülkelerinde ortalama %16.7'dir. 

Buna göre, gelişmiş ülkelere göre gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonomi 

yaklaşık ortalama 2.2 kat daha fazladır. Bu sonuç bize kayıt dışı ekonomi ile ekonomik 

gelişmişlik düzeyi arasında ilişki olduğunu göstermektedir. 

4.1.2.3.1. Hindistan’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Hindistan'daki kayıt dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin sadece kısıtlı bir 

bölümü cezai faaliyetlerden temin edilmektedir. Büyük bir bölümü ise çok yaygın olan 

karaborsadan ve yasal işlerden elde edilen gelirlerin düşük beyanından temin 

edilmektedir188. 

Hindistan’da özel sektörde çoğu işlemler iki ayrı unsurla yönlendirilir. Bunlar 

yetkililere beyan edilecek gelir belgesi ve kayıtlara girmeyecek bölüm şeklindedir. 

Böylece kayıt dışı sektör formel sektörü finanse etmektedir189. 

Hindistan'da hükümet kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir dizi 

hesaplamalara göre 1968-1969 yıllarında kayıt dışı gelir GSMH'nın %4'ü iken, bu oran 

1970'lerin sonunda %8'i geçmiştir. Daha sonraki tarihlerde yapılan hesaplamalara göre 

bu oran resmi ekonominin %20'sine ve hatta daha fazlasına eşdeğerdir. Hükümetler 

senelerce vergi kaçıranlara karşı verdikleri mücadelede birikmiş yeraltı parasını kayıtlı 

sektöre kazandırmak için çaba göstermişlerdir. Bu amaçla, 1951 yılından 1975 yılına 

kadar bir dizi gönüllü itiraf programı uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda vergi 

                                                 
 
187 Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 143. 
188 Özer, s. 70. 
189 Fidan, s. 56. 
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kaçıranlara, açığa çıkıp gizledikleri gelirleri beyan etmeleri ve bu gelir üzerinden vergi 

ödemeleri halinde haklarında herhangi bir takibatta bulunulmayacağına dair teminat 

verilmiştir. Bu uygulamayla ciddi boyutlarda bir gelir beyan edilmiş ve bu gelirden 

yüklü miktarda vergi alınmıştır. 1981 yılında yeni ve tamamen farklı bir plan 

uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamayla, vergi kaçıranların hükümet tarafından 

dağıtılan özel bir hamiline tahvil satın almalarına izin verilmiştir. Bir başka deyişle 

hükümet vergi kaçıranlara sadece bir genel af çıkarmakla kalmıyor aynı zamanda tahvil 

satın almak üzere yatırılan bu beyan edilmemiş gelirlerden alınması gereken vergileri de 

almıyor, buna ilaveten bir de bunlara kar payı ödüyordu. Vergi kaçıranlara karşı 

Hindistan hükümetinin takındığı bu yumuşak tavır, politikacıların da bu tip kayıt dışı 

faaliyetlere karışmalarından ve vergi kaçakçılığının bir parçası olmalarındandır190. 90’lı 

yıllara gelindiğinde ise, vergi kaçakçılığına ilaveten köylerden kentlere göç edenlerin 

kayıt dışı sektörde yoğun bir şekilde istihdam edilmeleriyle kayıt dışı istihdam sorunu 

ülke gündemine girmiştir. İlk başlarda kayıt dışı sektörde istihdam, kayıtlı sektörde 

istihdam imkanı buluncaya kadar geçen zamanı değerlendirmeye dönük bir araç iken, 

zamanla kayıt dışı istihdam edilen göçmenlerin sayısı, kayıtlı sektördekileri 

geçmiştir191. 

4.1.2.3.2. Tayvan’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Tayvan da kayıt dışı ekonomiyle mücadele etme çabası içinde olan ülkelerin 

başında gelmektedir. Toplam ekonomik faaliyetlerin yaklaşık %35-40'ı arasında bir 

kayıt dışı ekonomiye sahip olan Tayvan'da bu sektör kendini en çok marka hırsızlığı  

sayesinde kazanılan yasadışı gelir, işportacılık veya seyyar satıcılık ve suç sektörü 

denilen, akla ilk gelen faaliyet olan uyuşturucu kaçakçılığı şeklinde kendini 

göstermektedir. Bunlar dışında, vergi kaçakçılığı, rüşvet gibi bir takım yolsuzluklar da 

olmasına rağmen daha önce belirtilenler ağırlık taşımaktadır192. 

 

                                                 
 
190 Altuğ, Kayıt Dışı Ekonomi, s. 281-283. 
191 Ekin, s. 53. 
192 Josephine Wang, “Under The Cpunter Securities in Taiwan”, International Financial Law Review, 
Vol: 9 ( 1990 ), p. 41-42. 
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4.1.2.3.3. Güney Kore’de Kayıt Dışı Ekonomi 

Güney Kore de bir çok Asya ülkesi gibi, sosyal ve ekonomik sistemin doğal bir 

sonucu olarak 1990'lı yıllarda kayıt dışı ekonomiyle karşı karşıya kalmıştır. 

Araştırmacılar, yapılan analizler sonucunda, kayıtlı ekonominin %20'sinden fazla bir 

kayıt dışı ekonominin varlığını vurgulamışlardır. Kara para aklamaya da son derece 

elverişli olan Kore, uluslararası ekonomik kuruluşlar tarafından bu konuda ciddi 

uyarılar almasına rağmen ciddi bir düzenlemeye gitmemektedir. Kore'de bu kadar para 

aklanıyor olmasının başlıca nedenleri; finansal işlemlerde kimlik beyan etmeden işlem 

yapılıyor olması, yerel finansal sektörde özerklik olmaması ve ticari işlemlerde çok 

fazla komisyon alınması olarak örneklenebilir193. 

4.1.2.3.4. Arjantin’de Kayıt Dışı Ekonomi 

Arjantin'de Carlos Saul Menem serbest piyasa reformları üzerinde durmaktadır. 

Burada, işsizlik ve kayıt dışı ekonomi üzerine önemli çalışmalar yapılması 

planlanmakta, ancak bir türlü sağlıklı bir şekilde hayata geçirilememektedir. Buradaki 

bakış açısına göre, suç sektöründen, kayıt dışı istihdamdan ve gelirin yanlış beyan 

edilmesinden kaynaklanan kayıt dışı ekonominin kayıtlara alınmasıyla, ülkedeki işsizlik 

problemi de sona erecek denmektedir. Ancak, bunun nasıl gerçekleştirileceği tam olarak 

bilinmemektedir194. 

Schneider ve Enste tarafından yapılan araştırmaya göre Arjantin’de kayıt dışı 

ekonomi 2000 yılı itibariyle %25,4 düzeyindedir. 

4.1.2.3.5. Brezilya’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Yaklaşık 150 milyonluk nüfusuyla, dünyanın beşinci büyük ülkesi 

konumundaki Brezilya'da pazarda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Collor hükümeti, çare 

olarak, Brezilya'yı ithalata açmaya çalışmakta ve üreticiler arasındaki rekabeti kızıştırıp, 

talep edenlere daha fazla mal ve hizmet seçme imkanı sunmaya çalışmaktadır. 

Ekonominin kayıtlı kanadı açısından bu çabalar mantıklı olarak görülse de dikkat 
                                                 
 
193 Özer, s.73-74. 
194 Özer, s.73. 
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edilmesi gereken nokta, ülkede ciddi boyutta bir kayıt dışı ekonomi olduğudur. 

Ülkedeki tüm ekonomik faaliyetlerin %50'sini oluşturan bu kayıt dışı faaliyetler, ülke 

ekonomisinde ortaya çıkan birçok dengesizliğin de nedenidir. Kayıt dışı ekonominin 

hacmini küçültmeden yapılan düzenlemeler bu nedenle beklenen sonucu 

vermemektedir195. 

4.1.2.3.6. Bolivya’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Bolivya, kayıt dışı ekonominin hangi boyutlara varabileceğini ve kayıtlı 

ekonomiyi nasıl etkileyebileceğini gösteren ekstrem bir örnek oluşturmaktadır. Bolivya 

ekonomisini “uyuşturucu ekonomisi” olarak adlandırmak bile mümkündür. Yapılan bir 

araştırmanın sonuçlarına göre bu ülkede 1985 yılında 2.5 milyar dolarlık kokain 

üretilerek yurtdışına gönderilmiştir196. Yasal kaynaklı diğer kayıt dışılıkla beraber 

toplam kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ise 3.147 milyar dolar olarak tahmin 

edilmektedir. 3.147 milyar dolarlık bir kayıt dışı ekonomi, söz konusu yılda, 3.055 

milyar dolar olan Bolivya kayıtlı GSMH’sının %103'üne tekabül etmektedir. Bu miktar 

bu geliri absorbe edebilecek bir kayıt dışı sektörün olmayışı, fiyatların 1985 yılında 

%12000 artmasına sebep olmuştur. Araştırmalara göre, polis ve diğer silahlı kuvvetler 

ile yasama organı ve yargı organı üyelerinin gelirlerinde yasadışı gelirler önemli bir yer 

tutmaktadır197. 

4.1.2.3.7. Peru’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Kayıt dışı ekonominin yoğun olarak görüldüğü bir diğer ülke ise Peru' dur. 

Peru’da kayıt dışı veya informal ekonomi, hesaplanmış GSMH'nın %40'ı büyüklüğünde 

ve istihdam ekonomik olarak aktif nüfusun %48'i dolaylarındadır. De Soto, Peru 

ekonomisini “işporta ekonomisi” olarak adlandırmakta ve Peru’da bu kadar büyük 

ölçülerde kayıt dışı ekonominin varlığının nedenini ülkedeki yasal kurumların 

                                                 
 
195 Peter E. Monash, “Brezilian Retailing”, Discount Merchandiser, Vol: 30 (1990), p. 36-41. 
196 Aktürk, s. 45.  
197 Ilgın, s. 81-82. 
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yetersizliğine, birey ve firmaların kayıtlı sektörlerde çalışmasının yüksek maliyetine 

bağlamaktadır198. 

4.1.2.3.8. Kolombiya’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Kolombiya'nın kayıt dışı sektörü başlıca kaçakçılığa dayanan bir yeraltı 

ekonomisidir ve ithalatıyla ihracatı yasaklanmış temel madde yasadışı ilaçlardır. Son on 

yıl boyunca Kolombiya, özellikle ABD pazarı için önde gelen haşhaş ve kokain 

tedarikçilerinden biri halini almıştır. Uyuşturucu işinde çok büyük kazancın bulunması, 

bu işin ülke ekonomisinin en büyük parçalarından birinin oluşmasına neden 

olmuştur199. 

1979'da Amerika'daki Kolombiya büyük elçisi Diega Ascenio, yasadışı 

narkotik kazancına ilişkin bir senato toplantısı öncesinde uyuşturucu ticaretinin kendi 

ülkesinin ekonomik ve sosyal yapısı üzerinde muhtelif çökertişi etkilerinin bulunduğunu 

iddia etmiştir. Ascenio uyuşturucu ticaretinden sağlanan gelirin ülkenin tedarikinin 

%20'sine eş bir seviyeye yükseldiğini ifade etmiştir200. 

4.2. Kayıt Dışı Ekonominin Etkileri, Ekonomik Kriz ve Türkiye 

Kayıt dışı ekonomi, tanımında da belirtildiği gibi, resmi rakamlara yansımaz ve 

araştırmalarda gözönüne alınmaz. Bunun sonucu olarak göstergeler, ekonomik durumu 

doğru göstermez ve yanlış değerlendirmelere ve hatalı kararlara neden olabilir. Kayıt 

dışı ekonomi öncelikle ekonomik büyüme ile işgücü ve işsizlik göstergelerini olumsuz 

etkiler. Ayrıca verimlilik göstergeleri de doğru hesaplanamaz. Özellikle verimlilik 

göstergesi kişi başına çıktı şeklinde tanımlanmış ise, kayıt dışı ekonominin varlığı bu 

göstergeyi de olumsuz etkileyecektir. Sovyetler Birliği'nin çökmesinde kamu hesap ve 

istatistiklerin gizli ve saptırılmış olmasının önemli bir rol oynadığı düşünülecek olursa, 

konunun vahameti daha da ön plana çıkar. Göstergeler gerçeği yansıtmıyor ise, hiçbir 

konuda kollektif karar alabilmek olanaklı değildir. Kayıt dışı sektörde işveren olarak 

faaliyet gösterenler; üretim sırasında kamunun öngördüğü düzenlemelere 
                                                 
 
198 Kaptangil, s. 65.  
199 Altuğ, Kayıt Dışı Ekonomi, s. 278. 
200 Fidan, s. 55. 
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uymadıklarından, ayrıca istihdam ettikleri işgücü için sigorta, emeklilik vs. ödemeleri 

de yapmadıklarından, resmi sektöre göre daha ucuz üretim yapabileceklerdir. Bu durum 

rekabet şartlarını olumsuz etkiler ve resmi sektörde faaliyet gösterenler adeta 

cezalandırılmış olur. Rekabet şartlarının ortadan kalkması Türk ekonomisi için çok 

önemlidir. 24 Ocak 1980 kararları ile Türk ekonomisinin hem yapısında, hem de 

ekonomi politikaları anlayışında önemli dönüşümler yaşanmıştır. Her ne kadar “İstikrar 

Paketi” olarak adlandırılsa da bu kararlarla ekonomik gelişmemiz yörünge değiştirmiş, 

amaçlara erişmede “serbest piyasa ekonomisi” aracı kullanılması prensip edinilmiştir. 

Geçiş sürecinde önemli başarılar da elde edildiği iddia edilebilir. Özellikle 1983 sonrası, 

rejiminin büyük ölçüde libere edilmesi, döviz kurunun sürekli olarak ayarlanması ile 

ihracat katlanmış, ekonomide atıl kapasiteler azaltılarak iç piyasadaki mal arzı artırılmış 

ve ihracat için ek kaynaklar oluşturulmuş ve 1988'de Türkiye 1973'ten sonra ilk defa 

cari işlemler fazlası vermiştir. Oluşan bu iyimser havanın sonucunda ekonomimiz, 

finansal serbestleşme sürecine girerek 32 sayılı kararla sermaye hareketleri de 

serbestleştirilmiştir. Böylece, 1980'li yıllarda başlayan içe dönük finansal liberalizasyon 

dışa da taşınmış, özellikle Türk Lirası’nın (TL) konvertibilitesinin IMF nezdinde 

onaylatmasıyla birlikte Türk Finans Sistemi, Uluslararası Finans Sistemiyle bütünleşme 

aşamalarını tamamlamıştır. 1989 yılında “globalleşme” olgusunun yaşandığı dünya da 

tüm bu gelişmeleri çağdaş olarak nitelendirmek mümkündür. Ancak, tüm bu gelişmeler 

yaşanırken bazı yapısal kararlar alınmamış, ihmal edilmiştir. İhmal edilen yapısal 

kararların başında rekabet şartlarının oluşturulmaması gelmektedir. Piyasa 

ekonomisinin varlığını belirleyen en önemli boyut rekabettir. Piyasa sisteminin varlık ve 

etkinliği için hiç bir başka unsur, rekabet kadar stratejik öneme sahip değildir. Hatta 

piyasa sistemini var kılan unsur piyasalar değil, rekabettir. Çünkü piyasalar her 

dönemde ve her ülkede varolmuş, ancak piyasa sisteminin uygulanması rekabet 

olmadan mümkün olmamıştır. Rekabet şartlarını zedeleyen kayıt dışı ekonomi son 

dönemde yaşanılan krizi daha da ağırlaştırmıştır. Ülkemizde çözüm üretilmeyip ihmal 

edilen bir başka konu da “ahlak bunalımı”dır. Mevcut ahlak sistemimiz ekonomik 

kalkınmaya yardımcı olmamaktadır. Bir sosyal mal olan ahlakın bulunmaması halinde 

piyasa mekanizmasının işletilebilmesi, yani kontratların yerine getirilmesi sadece 

devletin yaptırımlarının etkinliğine bağlı kalmaktadır. Türkiye'de çek-senet mafyasının 

(dolayısıyla kriminal sektörün) ortaya çıkışı; hukuk sisteminin zaafa uğradığına ve 
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ahlak sisteminin de yetersizliğine dikkati çekmektedir. Ahlak bunalımının bir başka 

göstergesi, de bedavacılık olgusudur. Bedavacılık, kamu maliyesinde sosyal mallar 

teorisinde yer alan ve tüketicilerin bu malların vergi fiyatlarını ödememesi durumudur. 

Tüketiciler, sosyal malları her hangi bir fiyat ödemeksizin kullanabilirler, bu nedenle de 

piyasa mekanizması yetersizliği söz konusudur. Birey düzeyinde rasyonel olan 

bedavacılık, toplumsal düzeyde irrasyoneldir ve sonuç olarak açık bütçe demektir. 

Bedavacılığın en yaygın ölçütü vergi mükellefleri sayısıdır. Bir yandan rekabet 

şartlarının sağlanmaması, ahlak bunalımına çözüm üretilememesi, bedavacılığın 

popülist politikalar sonucu yaygınlaşması kayıt dışı ekonomiye zemin hazırlamakta ve 

liberalizm anlayışı ile gerçekleştirilen tüm atılımları da başarısız kılmaktadır. Bu 

nedenle 1980-1988 döneminde atılan tüm atılımları makyaj olarak nitelemek 

olanaklıdır. Nitekim, ilk ciddi olumsuz gelişme olan Körfez krizi sonucu, Irak 

ambargosu ve buna bağlı olarak Ortadoğu piyasasının kaybı, ekonomide tekrar krize 

neden olmuştur. Ekonomide krize neden olan bir diğer önemli gelişme ise sıcak para 

diye bilinen kısa vadeli dış sermayenin Türkiye'ye akın etmesidir. Bu gelişmeye neden 

ise 32 sayılı kararname diye bilinen kararla sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesidir. TL'nin konvertibilitesi ve sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesi ile döviz ve faiz kurları dış etkenlerce belirlenen birer değişkene 

dönüşmüştür. Bu gelişme sonucu, makro-finansal dengelerin sağlanmasının gerekli 

koşulu; döviz kuru ve yurt içi faizin birbirine bağlanması ve yurt içi faiz kuruna dayalı 

reel getirinin, dövize dayalı yurt dışı kur maliyetinden yüksek olmasıdır. Ancak 

Türkiye'deki 1990-1993 yıllarında döviz kuru - yurt içi faiz ilişkisi, 1991 yılı dışında 

sıcak paraya davetiye çıkarmıştır. Kamu kesiminin açıkları vergi gelirleri ile 

giderilmeye çalışılmak yerine, iç borçlarla finanse edilmiş; iç borçlanma faizlerin 

yükselmesine neden olmuş; yükselen faiz getirisi de finansal sermaye girişini uyarmış, 

cazip kılmıştır. Bir başka ifade ile; devletin verdiği faizle, kur arasındaki farkın büyük 

olacağını fark eden finans kuruluşları döviz kredileri ile kamu kesimini finanse etmiştir. 

Bunun ilk bakışta olumsuz tek etkisi, Türkiye'nin kısa vadeli ve pahalı olarak 

borçlanmasıdır. Buna karşılık enflasyon düşme trendi göstermiş, ithalat kapasitesi 

arttığından kapasite kullanımı artmış; ucuz döviz, yüksek faizin yatırımlar üzerinde 

oluşturduğu olumsuz etkileri gidermiştir. Ancak tüm bu gelişmeler borç parayla 

eğlenmek gibidir, yani sahte bir mutluluktur. Nitekim 1994 Ocak'ında kredi notunun 

 
 

113



düşmesi ile sıcak para sahipleri paralarını çekmeye başlamış ve para yön değiştirmiştir. 

Burada dikkat çekilmesi gereken gelişme 1989 sonrası Türkiye'ye giren sıcak para az 

çok tahmin edilebilinirken, resmi yollardan gelmeyen ve serbest piyasada TL'ye 

çevrildikten sonra mevduat vs. şekillerde plase edilen dövizlerin tutarı hakkında tahmin 

yapmanın güçlüğüdür. Özellikle, kara para ve kayıt dışı ekonomi sonucu; gerek döviz 

gerek TL olarak kullanılan paralar ekonomide resmen olmasa da fiilen kullanılmaktadır. 

Bankaların ve işletmelerin kullandığı kısa vadeli dış kredilerin büyük bir kısmı sıcak 

para kaynaklı olduğundan, piyasalarda dengenin ve istikrarın sağlanması 

güçleşmektedir. Üzücü olan; bu gelişmelerin siyasi iktidarca farkında olunduğu ve 

saadet zinciri şeklinde adlandırıldığı halde, halen çözümlenememiş olmasıdır. 1980 

sonrası dönemde tüm atılımların sisteme aşılanması, bu aşının tutması; akademik 

deyimiyle kurumsallaşması ancak devletin teknik ve yönetim kapasitesinin 

yükseltilmesi ve hukuksal alt yapının gerçekleştirilmesi ile olanaklı iken, bu yapıl-

mamıştır. Tam aksine “devleti küçültmek” adına, yönetimde, özellikle de mali 

yönetimde disiplinsizlik hakim olmuştur. 5 Nisan Kararları ile sonuçlanan krizde reel 

dengelerin kendi kaynaklarına oturamamış olmasının katkısı büyüktür. Kamu kesiminde 

dengenin sağlanamaması, kamu kesimi finansman açıklarının oluşmasına neden 

olmuştur. Kamu kesimi finansman açığının nedenleri arasında tasarrufları yüksek 

tutulan büyüme hızını finansmanda yetersiz olması, kamu savurganlığı ve mali bir 

disiplinin olmaması yer almaktadır. Mali disiplinsizlik, özellikle 1987 yılı sonrasında 

hızla yaygınlaşan popülist politikalar çerçevesinde harcamacı bir kuruluş olan 

Hazinenin Başbakanlığa bağlanması; Maliye Bakanlığının Gelirler Genel Müdürlüğü 

seviyesine indirilmiş olması ile ön plana çıkmıştır. Mali disiplinsizlik, kamu kesiminde 

dengenin sağlanmasına mani olmaktadır. Yeterince vergi geliri toplanamaması, Sosyal 

Güvenlik Sisteminin Türkiye'deki genç nüfusa rağmen iflasın eşiğine gelmesi ve bunun 

sonucunda da dengelerin bozulmasında kayıt dışı ekonominin olumsuz katkıları 

büyüktür. Kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterenler doğrudan vergi ödemediklerinden, 

vergi yükleri sadece ödedikleri dolaylı vergilerle sınırlı kalmaktadır. Vergi yükünün tüm 

kazanç elde edenlerce adil olarak paylaşılmaması, vergi mükelleflerinin vergi yüklerini 

ağırlaştırmakta ve bir kısır döngü oluşmaktadır. Günümüzde, Türkiye'nin en önemli 

sorunlarından biri kamu açıklarıdır. Kamu sektörü, harcamalarını olağan geliri sayılan 

vergilerle karşılayamamaktadır. Harcamalar yüksek tutulurken, kamu kesimi vergi 
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gelirlerini kayıt dışı ekonomi nedeni ile toplayamamaktadır. Türk Mali Sistemi sürekli 

olarak; demokratik süreç içerisinde ortaya çıkan ve finansman olanağı bulunmayan 

seçmen talepleri ile sosyal refah devletine kavuşabilmek için yapılan harcamalar 

nedeniyle dengesizliğe sürüklenmektedir. Bir yandan vergi mükellefi olmayı reddeden 

fakat refah devleti talep eden vatandaş; diğer yandan da bu doğrultuda talepleri yerine 

getirmeye azami gayret gösteren siyasi iktidarlar, kamu açıkları ve dolayısı ile 

ekonomik krize neden olmaktadır. İşte bu yapı içerisinde oluşum ve faaliyet zemini 

bulan kayıt dışı ekonomi Türkiye’de istikrarsızlığa neden olmaktadır201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 
201 Özsoylu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 116-121.  
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5. SERBEST REKABET PİYASASI 

5.1. Piyasa Ekonomisi 

5.1.1. Piyasa Ekonomisi Kavramı 

Piyasa, malların alınıp satıldığı ve fiyatın oluştuğu yerdir. Herhangi bir şekilde 

piyasanın oluşması için alıcı, satıcı ve satılmak üzere bir malın bulunması gerekir. Fakat 

şunu da belirtelim ki, günümüzde bir piyasanın meydana gelmesi için alıcı ve satıcıların 

mutlaka karşı karşıya gelmeleri zorunluluğu yoktur. Türkiye'deki bir ithalatçı, 

Amerika'daki bir ihracatçı ile anlaşır ve mal satın alma yoluna giderse, iki ülke arasında 

söz konusu mal yönünden bir piyasa oluşmuş olur. Belki de alıcı ve satıcılar, yani 

ithalatçı ve ihracatçılar birbirlerini hiç görmemişlerdir202. Alıcı ve satıcıların telefon, 

telgraf, teleks ya da başka bir haberleşme aracıyla anlaşmaları halinde, piyasa oluşmuş 

demektir203. 

Bu açıklamalar çeşitli malların piyasalarının farklı büyüklükte olabileceğini 

göstermektedir. Bir mala ait piyasanın genişliğini iki grup faktör etkiler. Bunlardan ilki 

değişim konusu olan malın niteliği ile ilgilidir. Eğer mal türdeş (homojen) ise, uzun süre 

bozulmadan dayanıyorsa ve taşınma masrafları düşükse o malın piyasası geniştir. 

Örneğin altın, gümüş gibi değerli madenler türdeştir, dayanıklıdır, dolayısıyla piyasaları 

geniştir. Buna karşılık, bazı mallar, örneğin çilek, armut, dayanıklı değildir, taşınmaları 

güçtür. Ayrıca bölgesel farklılıklar gösterirler; türdeş değildirler. Bu nedenle çileğin, 

armudun piyasası dardır, bölgeseldir. Dünya altın piyasasından söz edilebilir, fakat 

dünya çilek piyasasından söz edilemez. Öte yandan, bir malın piyasasının genişliği 

haberleşme imkanlarına ve alıcılar ile satıcılar arasında temas ve anlaşmayı sağlayan 

örgütlerin, kurumların ve teknik olanakların bulunup bulunmamasına bağlıdır. 

Pazarlama örgütlerinin ve iletişim olanaklarının yeteri kadar gelişip gelişmemesi malın 

piyasasının genişliğini etkileyecektir204. 

                                                 
 
202 Aydın Türkbal, Mikroiktisat, 3. Basım, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1997, s. 471 
203 Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi, 9. Basım, Bursa: Ekin Kitabevi, 1993, s. 197. 
204 Hüseyin Şahin, İktisada Giriş, 7.Basım, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2006, s. 71. 
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Piyasanın temel işlevleri talepte bulunanlar ile arz edenler arasında ilişki 

kurmak, kaynakların genel dağılımını düzenlemek ve ekonominin doğal bir planının 

çıkarılmasına yardımcı olmaktır. 

Üretici ve tüketicilerin uyum içinde faaliyette bulunmaları için mallar ve 

bireylerle ilgili bazı varsayımlar söz konusudur205: 

i.Mallarla İlgili Varsayımlar: 

1. Malların Türdeşliği:  Mallar aynı ve benzer olma özelliği taşıyorsa türdeştir. 

Böyle bir durumda tüketici malı seçmede kayıtsız kalır. Örneğin bir kutu Coca Cola’nın 

A ya da B marketinden alınması. Böyle piyasalar organize kabul edilir. 

2. Malların Türdeş Olmaması:  Mallar aynı ya da benzer değilse türdeşlikten 

söz edilemez ve bu durumda mallar kişileştirilmiştir. Mallar arasında türdeşlik 

bozulduğu ölçüde, piyasa da mükemmel olma özelliğini kaybeder ve tüketicinin 

kayıtsızlığı giderek azalır. Malların türdeş olmaması farklılaştırma ilkesinin bir 

sonucudur. Türdeş olmayan mallar aynı piyasada satılsalar bile ikame imkanı ortaya 

çıkar. 

ii. Bireylerle İlgili Varsayımlar: 

1. Bireylerin Sayısı:  Stackelberg, 3 çeşit sayının söz konusu olabileceğini 

belirlemiştir. 

- Stackelberg ilk olarak piyasadaki arz ve talep edenlerin yani alıcı ve 

satıcıların, çok büyük sayıda olduğunu ve ekonominin çokluluğunu hareket noktası 

yapmıştır. Böylelikle piyasa kavramı genişlik ve yoğunluk kavramları ile 

bütünleştirilmiştir. 

- İkinci olarak Stackelberg çoktan aza doğru yönelerek piyasada arz ve talepte 

bulunanların az sayıda olabileceğini ileri sürmüştür. O halde piyasadaki alıcı ve satıcılar 

az sayıda da olabilecektir. 

                                                 
 
205 Rona Turanlı, Mikroekonomik Analiz, 3. Basım, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi, 2000, s. 251-255. 
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- Üçüncü ve son olarak Stackelberg arz ve talep edenlerin piyasada tek sayıda 

olabileceğini de ifade etmiştir. 

2. Bireylerin Özelliği: 

a. Bireylerin Boyut Özelliği: İster arz edenler ister talep edenler tarafından 

olsun, bireylerin boyutları bakımından iki nitelik söz konusudur. Bunlar atomisite ve 

molekülarite'dir. 

- Atomisite hali: Piyasada bulunan bireyler bölünemezler, yani daha küçük 

parçacıklara indirgenemezler. Bütün bireyler aynı büyüklükte olup ne biri ötekinden 

daha güçlüdür, ne daha önemlidir ne de ötekini etkileyebilir; başka bir ifadeyle bir birey 

ne ise öteki de odur. Bu yüzden, atomisite kavramı, bütünle ihmal edilebilecek nitelikte 

ilişkili olan bir kavramdır. Örneğin okyanus sayılamayacak miktarda su taneciklerinden 

oluşmuştur. Okyanustaki bir damla su, okyanus bakımından söz konusu bile 

edilemeyecek bir anlam taşımaktadır. O halde, bireylerden birinin bütünden 

çıkarılmasının, ya da bütüne eklenmesinin, bütünün davranış niteliği açısından hiçbir 

anlamı yoktur. 

- Molekülarite hali: Benzemez yani türdeş olmayan bir hale gelmiş demektir. 

Bir grubun ayrılması yahut dahil edilmesi, bütünü etkileyecektir. 

b. Bireylerin Davranış Özelliği: Bireylerin davranış özelliğinde de birbiriyle 

çelişen iki kavram söz konusudur. Bunlar akıcılık ve yapışkanlıktır. 

- Akıcılık kavramı: İnsanlar bir yerden başka bir yere geçerken hiçbir engele 

uğramıyor ve bütünüyle serbestçe davranabiliyorlarsa, o toplum için akıcı kavramı 

kullanılabilir. İktisatta bu serbestlik, piyasalara giriş ve çıkış hürriyeti biçiminde 

tanımlanmaktadır. Giriş ve çıkışların hiçbir kısıntıya uğramadığı piyasalara “akıcı 

piyasalar” denmektedir. 

- Yapışkanlık kavramı: Yapışkanlık akıcılığın tersidir. Belirli bir malın 

piyasasına girişi ve çıkışı sınırlayan bütün unsurlar yapışkanlığı oluşturur. 

Yapışkanlığın üst derecesi ise sertliği ifade etmektedir. Herhangi bir unsurun piyasaya 
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girişi ve çıkışı başka bir deyişle bir yerden başka bir yere geçişi olanaksız ise sertlik 

kavramı söz konusudur.  

c. Bireyin Bulunduğu Çevre Özelliği: Bireyin faaliyette bulunduğu çevrenin 

özelliği bakımından da iktisatçılar birbirinin karşıtı iki kavram geliştirmişlerdir: Bunlar 

şeffaflık ve saydamlık(donukluk)tır. 

- Şeffaflık: Bu kavram, üretici ve tüketicilerin (arz ya da talepte bulunanların, 

ya da satıcı ve alıcıların), ilgilendikleri piyasayı oluşturan unsurlar hakkında tam bir 

bilgiye sahip olmaları anlamına gelmektedir. Şeffaflık, arz ve talep edenler konusunda 

mükemmel bir bilgi edinme, bu bilginin bütün herkes tarafından ve anında kolaylıkla 

öğrenilmesi demektir; şeffaflıkta, kuşku, yanıltılma, eksik bilgilendirme söz konusu 

değildir. 

- Saydamlık: Saydamlık ise şeffaflığın tersine, piyasa, üretici ve tüketiciler 

hakkında bilgi noksanlığını ifade etmektedir. Böyle bir durumda gerek arz ve gerek 

talepte bulunanların, piyasayı oluşturan unsurlar hakkında bilgilerinin tam olmadığı 

varsayılmaktadır.  

Bireyler piyasalarda faaliyette bulunurken “akılcı” ve “rasyonel” davranırlar. 

Örneğin bir birey X malını Y malına , Y malını Z malına tercih ediyorsa X malını Z 

malına tercih etmelidir. Ekonomik insanın bu şekilde rasyonel davranmasının nedeni ise 

tüketici açısından fayda maksimizasyonu, üretici açısından ise kar maksimizasyonudur. 

Tüketicinin fayda maksimizasyonu, subjektif nitelikte iken, üreticinin kar 

maksimizasyonu ise objektif niteliktedir. Üreticilerin kar, tüketicilerin ise fayda 

maksimizasyonu çabası içinde olmalarının sınırlarını belirleyen rekabet ve hukuk 

normlarıdır. Piyasa ekonomisi için en önemli unsur rekabettir. Arz ve talebin birbirine 

uyumu, ekonomik gücün kontrol altında tutulması ve piyasadaki sorunların çözümü 

rekabet ile sağlanmaktadır. 

5.1.2. Piyasa Ekonomisinde Piyasaların Sınıflandırılması 

Piyasaların sınıflandırılması çeşitli kriterlere göre yapılabilir: 
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1. Belirli bir yere atfedilen somut piyasalar ve yeri belirsiz soyut piyasalar. 

Birinciye örnek Bursa şeftalisi piyasası, ikinciye örnek dünya pamuk piyasası 

gösterilebilir206. 

2. Malların tüketim malı veya üretim faktörü olması dikkate alınarak bir 

sınıflandırma yapılabilir207. 

a) Tüketim malları piyasaları 

b) Üretim faktörleri piyasaları 

Tüketim malları piyasaları çok sayıda dallara ayrılabilir. 

aa) Dayanıklı tüketim malları piyasası 

aaa) Elektrikli ev aletleri piyasası 

—   Buzdolabı piyasası 

Üretim faktörleri piyasaları ise genellikle iki temel alt piyasaya ayrılmaktadır: 

emek piyasası, sermaye piyasası. 

3. Faktör (Kaynak) Piyasaları: Faktör piyasaları, üretim faktörlerinin (emek, 

sermaye, doğal kaynaklar ve girişimcilik) alınıp satıldığı piyasalardır. Kapitalist 

sistemde üretim faktörleri ev halkına ait olduğu için ev halkı üretim faktörlerinin 

satıcısı, firmalar da üretim faktörlerinin alıcısı durumundadır. Üretim faktörlerinin 

fiyatları ve alınıp satılacakları miktarlar, tam rekabet ortamında, arz ve talebe göre 

belirlenir. Firmalar bu üretim faktörlerini satın alır ve karşılığında ödeme yapar: Emek 

için ücret, sermaye için faiz, doğal kaynaklar için rant ve girişimcilik için kar. Ev halkı 

da bu üretim faktörlerinin satışından gelir elde etmiş olur. Firmaların yanı sıra devlet de 

faktör piyasalarından talepte bulunur ve bazı üretim faktörlerinden satın alır208. 

                                                 
 
206 Şahin, s. 72. 
207 Şahin, s. 72. 
208 Tümay Ertek, Mikroekonomiye Giriş, 1. Basım, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2003, s. 33. 
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4. Ürün (Mal ve Hizmet) Piyasaları: Firmalar faktör piyasalarından satın 

aldıkları üretim faktörleri ile mal ve hizmet üretir ve bunları kar amacıyla ürün 

piyasalarında satarlar. Ev halkı üretim faktörlerini satarak elde ettikleri gelirle ürün 

piyasalarından mal ve hizmet satın alırlar. Firmalar satıcı, ev halkı alıcı 

durumundadırlar. Mal ve hizmetlerin fiyatları ve bu mal ve hizmetlerden ne kadar alınıp 

satılacağı, tam rekabet ortamında, arz ve talep tarafından belirlenir. Ev halkının yanı sıra 

devlet de bu piyasalardan mal ve hizmet satın alır209. 

5. Döviz Piyasaları: Döviz piyasaları döviz fiyatlarının (döviz kurlarının) 

belirlendiği piyasalardır. Döviz kurları, devletin döviz kurunu doğrudan belirlemediği 

durumlarda, döviz arzı ve dövize olan talep tarafından belirlenir210. 

6. Piyasada rekabet koşullarının hangi derecede olduğu, piyasaları 

sınıflandırmada en fazla başvurulan kriterdir.  

Bu konuda artık klasikleşmiş bulunan Stackelberg tablosuna başvurulacaktır. 

Stackelberg'in, piyasaları sınıflandırdığı tablosu aşağıda yer almaktadır. Tablo 8’de, 

satırlar, talepteki, sütunlar da arz kesimindeki durumları açıklamaktadır. Tablo 

yardımıyla 9 ayrı piyasa belirlenebilmektedir211. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
209 Ertek, s.33. 
210 Ertek, s.33. 
211 Turanlı, Mikroekonomik Analiz, s. 255-257. 
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Tablo 8 
 Stackelberg Tablosu ( Piyasaların Sınıflandırılması ) 

 
 TEK 

SAYILI 

AZ SAYILI ÇOK 

SAYILI 

TAMAMLANMAMIŞ 

ÇOK SAYILI 

TEK SAYILI İki Yanlı 

Tekel 

Engelli 

Monopson 

Monopson Tam Olmayan 

Monopson 

AZ SAYILI Engelli 

Tekel 

İki Yanlı 

Oligopol 

Oligopson Tam Olmayan 

Oligopson 

ÇOK SAYILI TEKEL Oligopol TAM 

REKABET 

TEKELCİ REKABET 

TAMAMLANMAMIŞ 

ÇOK SAYILI 

Tam 

Olmayan 

Tekel 

Tam 

Olmayan 

Oligopol 

Tam 

Olmayan 

Tüketici 

Rekabeti 

İki Kat Tam Olmayan 

Rekabet 

Kaynak: Turanlı, Mikroekonomik Analiz, s. 256. 

 
a) Bir piyasada gerek arz ve  gerek talep edenler kesiminde çok sayılı durum 

varsa, böyle bir piyasada, klasik iktisatçılarında ifade ettiği gibi tam ve mükemmel olan 

tek bir rejim söz konusudur; o da : “Alıcı ve satıcıların tam rekabeti” dir. 

b) Klasik iktisatçılara göre, tam rekabet piyasanın karşıtı rejim ise, çok sayıda 

alıcı karşısında tek bir satıcının bulunduğu “tekel piyasası” dır. 

Tam rekabet piyasası ile tekel piyasası, klasik iktisatçıların belirlemelerine göre 

ekonomik muhakeme yöntemine uygun piyasalardır. 

c) Çok sayıdaki satıcının karşısında tek bir alıcı varsa böyle bir ilişki 

“monopson” (tek-alıcı) piyasasına uygundur. Örneğin haşhaş üreticileri karşısında tek 

alıcı olarak Devlet'in bulunması. 
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d) Gerçek bir bilimsel skandal gibi kabul edilen ve biraz da çelişkili olduğuna 

inanılan bir piyasa da tek alıcı ve tek satıcının karşı karşıya geldiği “iki yanlı tekel” 

piyasasıdır. Örneğin, silah üreticisi Kırıkkale Fabrikası konusunda tek satıcı iken, ülke 

içinde tek alıcısı ise devlettir. 

e) Birden fazla ve çoktan az satıcı karşısında çok sayıda talep edenlerin 

oluşturduğu piyasa ise “Oligopol” piyasasıdır ki, çağdaş yaşamda en çok rastlanan 

piyasa tipidir. 

f) Tek bir alıcının karşısında az sayıda satıcının bulunduğu piyasa ise “engelli 

monopson (tek-alıcı)” piyasasıdır. 

Tablo 8’in en sağdaki sütunu ile en alttaki satırı ise, belirsiz yani tam olmayan 

piyasaları tanımlamaktadır. Buna göre: 

a) Belirsiz olan çok miktardaki talep karşısında tek bir satıcının bulunduğu 

piyasa “tam olmayan tekeli”, 

b) Belirsiz miktardaki arz karşısında tek bir alıcının bulunduğu piyasa “tam 

olmayan monopsonu” ve 

c) Belirsiz miktardaki arz karşısında, belirsiz miktarda talebin bulunduğu 

piyasa da “iki kat tam olmayan rekabeti” gösteren piyasalardır. 

Bu konuda Zeynel Dinler ise piyasaları şu şekilde tanımlamaktadır212: 

Piyasaya giriş-çıkışın kısıtlanmış olması halinde, bir tek satıcı tüm piyasaya 

hakimse, buna monopol denilmektedir. Piyasaya egemen olan firma birden çok, fakat 

birbirlerine etki edebilecek sayıdaysa, oligopol piyasasından söz edilir. Oligopol 

piyasası ise kendi arasında alt-piyasa türlerine ayrılır. Eğer piyasaya iki satıcı firma 

hakimse düopol, üç satıcı firma hakimse triopol piyasası denir. 

                                                 
 
212 Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 5. Basım, Bursa: Ekin Kitabevi, 2000, s. 187-188.  
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Piyasaya giriş çıkışın kısıtlanması halinde, bu defa piyasaya hakim olanlar az 

sayıda alıcı olabilir. Eğer bir tek alıcı tüm piyasaya hakimse monopson, birden çok ama 

birbirine etki edecek kadar az sayıda alıcı piyasaya hakimse oligopson piyasasından söz 

edilir. Oligopson piyasasının özel hali ise, iki alıcının (düopson) ve üç alıcının 

(triopson) tüm piyasaya hakim olmalarıdır. 

Bazen aynı gereksinmeyi karşılayan mallar aşırı reklam ya da başka yollardan, 

tüketiciye farklı malmış gibi gösterilebilir. Bu şekilde malını homojenlikten 

uzaklaştırarak satıcının belirli bir alıcı kitlesini kendisine bağlaması halinde ortaya 

çıkan piyasaya monopollü rekabet piyasası adı verilir. Bazen alıcılar kendilerini, 

ötekilerden farklı göstererek, mallarını sadece onlara satmak isteyen bir satıcı grubu 

oluşturmayı başarırlar. Böyle bir durumda monopsonlu rekabet piyasasından söz edilir. 

Eğer bir piyasada, bir malın tek alıcısı ve tek satıcısı varsa, bu şekilde tek alıcı 

(monopson) ile tek satıcının (monopol) karşı karşıya geldiği piyasaya iki yanlı monopol 

denir. İki yanlı monopole örnek olarak işçi sendikaları ile işveren sendikaları arasındaki 

toplu pazarlık verilebilir. 

Bazen piyasada tek firma, hem monopson hem monopol durumda bulunur. 

Geniş bir üretici kitlesinden monopsoncu olarak satın aldığı malı, geniş bir tüketici 

kitlesine monopolcü konumunda satan tek firmanın tüm piyasaya hakim olduğu bu 

durumda, çift monopolden söz edilir. Çift monopole tarımsal ürünleri üreten çok 

sayıdaki üreticinin malını satın alarak, bu malı doğrudan ya da işleyerek çok sayıdaki 

tüketicilere satan aracı firma örnek oluşturmaktadır. 

5.2. Tam ( Serbest ) Rekabet Piyasası 

5.2.1. Tam Rekabet Piyasasının Tanımı ve Varsayımları 

Tam rekabet piyasası, alıcı ve satıcıların, belli koşullar altında, hiçbir engel 

olmadan mücadele yaptıkları bir ortamı ifade etmektedir. Büyük ölçüde varsayımlar 
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üzerine kurulan ve gerçek hayattan oldukça uzak olan bu piyasa, günümüzdeki çeşitli 

piyasaların anlaşılmasında yardımcı olacaktır213. 

Tam rekabet piyasası ekonomik hesap yapma (seçim yapma) ortamı olarak 

piyasaların en soyutu ve gerçek yaşamda karşılaşılması mümkün olmayanıdır. Tam 

rekabet piyasası, görünmez elin tökezlemeden işleyebilmesi ve fiyatların parametrik 

fonksiyonunu yerine getirebilmesi için tasarlanmış, idealize edilmiş bir ortamdır214. 

Bir piyasanın tam rekabet piyasası sayılması aşağıdaki varsayımların varlığına 

bağlıdır215: 

1.Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının bulunması (Atomisite Varsayımı):  

Tam rekabet piyasasında fiyatı etkileyemeyecek kadar çok sayıda alıcı ve satıcının var 

olduğu kabul edilir. Üretici ve tüketici davranışları bu piyasadaki fiyatları etkileyemez. 

Örneğin tek bir firmanın piyasaya sunduğu mal miktarı piyasaya sunulan toplam miktar 

içerisinde çok küçük bir birime karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, tek firmanın üretim 

kararı, toplam üretimi etkilemez. Benzer şekilde tek tüketicinin talep ettiği mal miktarı 

da, talep edilen toplam mal miktarının önemsenmeyecek kadar küçük bir birimine 

karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, tek tüketicinin talep miktarı üzerindeki 

değişikliklerinin toplam talep miktarı üzerindeki etkisi son derece azdır. 

Özetle, tek bireyin ya da firmanın, sırasıyla talep miktarı ile arz miktarı, piyasa 

hacmi üzerinde etkili değildir. Bu piyasadaki üretici ve tüketiciler, piyasada belirlenen 

fiyatları veri almak zorundadırlar. Bu noktayı vurgulayan bir ifade ile söylemek 

gerekirse, tam rekabet piyasasında üretici ve tüketiciler “fiyat belirleyici” olmayıp, 

“fiyatı veri alıcı” konumdadırlar. 

2. Ürünün homojen olması (Türdeşlik Varsayımı): Tam rekabet piyasasında 

değişik satıcılar tarafından piyasaya sunulan ürünlerin aynı (homojen) olduğu kabul 

edilir. Malların homojen olması nedeniyle tüketiciler, satıcılar arasında ayrım 

yapmazlar. Malların bu özelliği nedeniyle, satıcıların farklı fiyat uygulamaları söz 
                                                 
 
213 Dinler, İktisada Giriş, s. 70. 
214 Şahin, s. 73. 
215 Osman Z. Orhan ve Seyfettin Erdoğan, İktisada Giriş, İstanbul: Avcı Ofset, 2005, s. 138. 
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konusu değildir. Homojen malların satıldığı piyasa için, süt piyasası örnek verilebilir. 

Bu piyasada satılan malın aynı nitelikte olduğunu varsaydığımızda, tüketiciler, satıcılar 

arasında, tercihte bulunmayacaklardır. Aynı şekilde, satıcılarda, piyasada oluşan fiyatı 

kontrol etme gücüne sahip değillerdir. 

3. Üreticilerin ve tüketicilerin piyasa hakkında tam bilgi sahibi olması 

(Şeffaflık Varsayımı): Tam rekabet piyasasındaki bütün alıcılar ve satıcılar, mal alış 

verişi yapacakları potansiyel partnerleri hakkında bilgi sahibi olabildikleri gibi, malların 

kalitesi ve fiyatı hakkında da her an gerekli bilgiye ulaşabilirler. Öte yandan faktör 

sahiplerinin, piyasada elde edebilecekleri getiri oranları hakkında her türlü bilgiyi elde 

etme şansları vardır. Örneğin, süt piyasasında, bir satıcının fiyatlarını düşürmesi halinde 

alıcılar derhal bilgi sahibi olabilirler. Tam rekabet piyasasında üretici, tüketici ve faktör 

sahiplerinin ulaştıkları bilgiler için herhangi bir bedel ödemesi söz konusu değildir. 

4. Piyasaya giriş ve çıkışın serbest olması (Akıcılık Varsayımı): Tam rekabet 

piyasasında gerek üreticiler gerekse tüketiciler açısından piyasaya giriş ve çıkışı 

engelleyecek herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. İsteyen herkes piyasada 

dilediği an alıcı ya da satıcı olabileceği gibi, alıcı ve satıcı olmaktan vazgeçebilir de. 

Kamusal birimlerin piyasaya giriş ya da çıkış için getirdikleri herhangi yasal 

düzenleme, tam rekabet piyasasının doğasına aykırıdır. Tam   rekabet  piyasalarında  

giriş  ve  çıkış   kolaylığı   üretim   faktörleri açısından da geçerlidir. Bütün üretim 

faktörleri piyasaya istediği zaman girebilir ve ayrılabilir. Her üretim faktörü kendisi 

açısından en kazançlı yere istediği zaman herhangi bir kısıt olmaksızın gidebilir. 

5.2.2. Tam Rekabet Piyasasını Sınırlayan ve Ortadan Kaldıran Nedenler 

Bazı unsurlar tam rekabet piyasasını bozar ve işlemez hale getirir. Bu unsurlar 

kısaca aşağıda özetlenmiştir216: 

 

                                                 
 
216 Rona Turanlı, Türkiye’de Serbest Rekabetin Gelişmesini Engelleyen Faktörler, 1. Basım, İstanbul: 
İTO Yayın No: 1995-9, 1995, s. 88-130. 
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5.2.2.1. Gelir Dağılımındaki Bozukluklar 

Tam rekabet piyasasının toplumda maksimum refahı sağlayabilmesi için gelir 

dağılımının adil olması gerekmektedir. Toplumda gelir dağılımı farklılığı büyüdüğü 

sürece, yüksek gelir elde eden grubun, talep ettiği mallar ile, düşük gelir grubunun talep 

ettiği mallar da farklılık göstermektedir. Yani yüksek gelir sahipleri daha çok lüks 

mallara yönelirken, düşük gelir sahipleri ise, yaşamlarını sürdürecek, “düşük mal” 

olarak tanımlanan mallara talepte bulunacaklardır. Anlaşılacağı gibi, tam rekabet 

piyasasında, düşük ve lüks mal gibi iki ayrı grubun talebine cevap verecek malların 

üretilmesi zorunlu olacaktır. Bu da tam rekabet piyasasının “laisser faire, laisser passer” 

ilkesini bozacaktır. Milli gelirin dağılımı aynı olmadığından bireyler açısından malların 

marjinal faydalarının fiyatlarına bölümleri, gelir düzeyleri dikkate alındığında, 

birbirinden farklı olacaktır. Bu da tam rekabet piyasasının işleyişini bozan önemli bir 

etken olarak karşımıza çıkmaktadır. O halde, gelir dağılımındaki bozukluklar ne ölçüde 

giderilebilmişse, tam rekabet piyasasının, gerçekleşme ihtimalide o ölçüde artacaktır. 

5.2.2.2. Firma Davranışlarındaki  Bozukluklar 

Tam rekabet koşullarında firmalar hem küçük boyutta bulunur (birbirlerini 

etkilememeleri açısından) hem de türdeş mal üretir. Böyle bir davranışın sonucunda ise 

karlar ortadan kalkmakta ve firmalar birbirinin benzeri duruma gelmektedir. 

Normal kar, girişimcinin üretim faktörü olarak  aldığı  paydır; aşırı kar ise 

firmanın piyasadaki başarısının bir sonucudur. Rekabet, aşırı karın zaman içinde 

ortadan kalkmasına yol açarken, normal karı etkileyememektedir. O halde, aşırı kar 

firmanın gücünü belirlerken, normal kar, girişimcinin öteki üretim faktörleri üstündeki 

etkinliğini daha doğru ifadeyle gücünü belirlemektedir. Aşırı karı gören başka 

firmaların söz konusu piyasaya girmesiyle aşırı kar ortadan kalkacak  ancak  normal  

kar  varlığını  sürdürecektir. Rekabet  mekanizması  aşırı karların yok olması gibi büyük 

bir riski de beraberinde bulundurmakta ve bu nedenle girişimci sürekli üretim faktörü 

olarak payını artırma yolları aramaktadır. Bu nedenle rekabetin sınırlandırılmasıyla,  

karını artırmaya çalışması gayet akılcı bir davranıştır. Böylelikle girişimci, yüksek 

karlara yönelmek üzere rekabetin sınırlandırılmasına yol açarak, tam rekabete aykırı 
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davranışlara neden olur. Meseleye belirli bir süreç içinde bakıldığında, firma üretim 

miktarını artırarak fiyatın düşmesine neden olur ve böylelikle bazı firmaların piyasadan 

çekilmelerini zorlayabilir ya da normal karının elverdiği ölçüde kendi malının fiyatını 

düşürerek (Bu akıldışı bir tutum gibi görülebilir. Ancak girişimci böyle davranarak 

ileride daha büyük menfaatlere ulaşmayı umuyorsa, bu akıldışılık, birden, pür bir 

akılcılığa dönüşmüş olur) aynı sonuca ulaşabilir. Bu şekilde rekabetin sınırlandırılması, 

rekabetin olumsuz etkilenmesine hatta yok olmasına neden olabilir. 

Firmaların davranışlarındaki bu bozukluklar, firma yapılarının da  değişmesine  

neden  olabilir. Rekabetçi firma oligopolcü, tekelci..vs. firmalar ya da hakim firma 

biçimine dönüşebilir. Bu firmaların yapı ve özellikleri kısaca aşağıdaki gibidir: 

- Karteller: Kartel, firmaların hukuki bağımsızlıklarını koruyarak ekonomik 

açıdan birleşmeleridir. Firmalar, ekonomik açıdan birleşme kararlarını kendi özgür 

istekleriyle vermekte ve genellikle zorlama olmamaktadır. En azından olmadığı kabul 

edilmektedir. Böylece yaklaşık aynı ürünü ve ikame ürünleri üreten firmalar, piyasanın 

belirsizliklerinden kendilerini kurtarmış olurlar. Kartele katılan firmalar 

bağımsızlıklarını kaybetmezler ve kartele girip çıkma konusunda da belirli bir 

özgürlüğe sahiptirler; kartel anlaşmaları geçici anlaşmalar niteliğindedir. Kartelleşme 

eğilimi; tam rekabet piyasasında fiyat ve üretim düzeyi kısıtlılığı bakımından daha 

kolaydır. Örneğin, tam rekabet piyasasındaki bir endüstri denge durumundayken, 

üretimin kısıtlanması ve buna bağlı olarak fiyatın yükseltilmesi, genellikle üreticilerin 

karlarının artması sonucunu doğurur. O halde, üreticilerin üretimlerini kısıtlamak için 

etkin bir anlaşmaya varmaları durumunda karlar artacaktır. Karteller amaçlarına göre, 

tam rekabeti farklı düzeylerde etkilemektedirler. Başka bir ifadeyle yatırım, fiyat, 

üretim ve piyasa payları (kontenjan) kartelleri rekabet üstünde öteki kartel tiplerine göre 

daha etkindirler. 

Kartel türleri fiyat, indirim, nakliye, üretim (kontenjan), ithalat ve ihracat 

karteli olmak üzere sıralanabilir. 

- Tröstler: Bir firmanın tam rekabetçi bir piyasada kendi öz dinamiği ile 

büyümesi ve tekelci konuma geçmesi o kadar kolay değildir. Çünkü, kısa dönemde elde 
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edilen aşırı karlar, sonuçta başka faaliyet dallarındaki firmaları da o piyasaya 

çekebilmektedir. Başlangıçta elde edilen karlar, kuşkusuz firmanın güçlü olmasına bir 

nedendir, ancak, piyasaya girişler, sınırlandırılamadığı sürece söz konusu firmaların bu 

aşırı karlarını sürdüremeyeceği de açıktır. Ancak işletmelerin, kendi öz kaynaklarıyla 

büyüyemeyeceklerini anlayarak birleşmeleri (konsantrasyon) piyasanın yapısını 

bozacak niteliktedir. 

Firmalar 3 biçimde birleşmeye gidebilirler: 

i) Piyasada aynı malı üreten firmalar birleşirler. Buna “yatay konsantrasyon” 

adı verilmektedir. Örneğin konfeksiyon pantolon üreten firmaların birleşmesi. 

ii) Bazen, bir firma, ihtiyacı bulunduğu hammaddeleri sağlayan veya 

hammadde üretici bir firma, nihai ürünü üreten bir firma ile birleşebilir. Buna da “dikey 

konsantrasyon” adı verilmektedir. Örneğin, pantolon üretici firmanın, pantolonluk  

kumaş üreticisi, astar üreticisi, iplik üreticisi firmalarla birleşmeye gitmesi. 

iii)Bazen de, birbiriyle ilişkili olmayan yani, ikame ve bağlantılı malları 

üretmeyen firmalar da birleşebilir. Buna da “çapraz” ya da, “yığımlı konsantrasyon” adı 

verilmektedir. 

Firmaların bu şekilde ekonomik ve hukuki bağımsızlıklarını kaybederek 

birleşmelerinin temel amacı, piyasalardaki rekabet yoğunluğunu azaltarak sermaye ve 

ekonomik güçlerin birleştirilmesiyle piyasayı kontrol edebilen, etkileyebilen (hatta ülke 

yönetimlerini) dev kuruluşlar haline gelmek, böylece rakip firmaları güçsüz bırakarak  

karlarını artırmaktır. 

- Holdingler: Holding başka firmaların hisselerini elde ederek bunların 

kontrolünü eline geçiren kuruluştur. Ancak Türkiye'de de olduğu üzere kendi adlarına 

ekonomik faaliyetle uğraşan holdingler de çoğunluktadır. Holdingin bir firmayı 

kontrolüne alabilmesi için hisselerin %51'ine sahip olması da koşul değildir. “Piramit 

Yöntemi” ve küçük hissedarların çoğunlukta olduğu durumlarda firma yönetimi kontrol 

altında tutulabilir. Holdingde firma sayısının gereğinden yüksek olması, holdingle 

firmalar arasındaki koordinasyonun zayıflamasına yol açabilir. 
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Kuşkusuz en güçlü olmaya aday holdingler genellikle bir bankaya sahip 

bulunan holdinglerdir. Buna “Holding Bankacılığı” adı da verilmektedir. Özellikle son 

yıllarda holdingler böyle bir davranış içinde bulunmaktadırlar. Gerçekten de uluslararası 

yatırım firmalarının büyük bir kısmı aynı zamanda bankacılık kesiminde de faaliyet 

göstermektedirler. Böylece holdingler, bankaların hisselerinin büyük bir kısmını ellerine 

geçirerek, ekonomide etkili olmaya çalışmaktadırlar. 

5.2.2.3. Piyasaya Girişlerin Engellenmesi 

Belirli bir piyasada firma sayısı arttığı ölçüde, tam rekabete o kadar yaklaşılmış 

olmaktadır. Bunun tersi de geçerlidir. O halde, kartel, tröst ve holdingleşmeye dayalı 

firma davranışları serbest rekabeti engellemektedir. Kartel, tröst ve holdinglerin bir 

amacı da, güçlenerek, 

- ya piyasaya başka firmaların girmesini engellemek, 

- ya da piyasada varolan rekabeti ortadan kaldırarak piyasadaki veya piyasaya 

girecek firmaları “uydu” veya “gölge firma” durumuna getirmektir. 

Piyasaya girişlere sınırlama, ya kamu yararını koruma endişesiyle devlet 

tarafından, veya ekonominin gereği, özel kesim firmalarınca, getirilebilir. 

- Devlet kamu yararı gerekçeleriyle, bazı stratejik ürünlerin üretimini belli 

firmalara verebilir. Örneğin silah üretimini öngördüğü bir firmaya yaptırabilir ve başka 

firmaların bu piyasaya girmesini engelleyen yasalar çıkarabilir. Buna “yasal giriş 

sınırlandırılması” da denebilir. 

- Özel kesimin rekabeti azaltıcı politikalar gütmeleriyle de piyasaya girişler 

sınırlandırılabilir. Özel kesimin piyasaya girişleri sınırlandırması 4 biçimde 

gerçekleşebilir: 

i) Piyasadaki firma ya da birlikte hareket eden firmalar grubu belli bir süre 

sınırlayıcı fiyat politikası uygulayarak yeni firmaların piyasaya girmelerini belli bir süre 

engelleyebilirler. 
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ii) Ürün farklılaştırmasından, aynı hizmeti gören bir malın çeşitli 

değişikliklerle tüketiciye sanki farklı bir malmış gibi sunulması anlaşılmalıdır. 

Böylelikle, üretilen malın ikamesini mümkün kılan öteki piyasalar da ele geçirilmiş 

olmaktadır.  

iii) Bazı durumlarda, belirli bir piyasayı hakimiyetine almış bir firma ya da 

firmalar topluluğu, ürettikleri malın hammadde kaynağını ellerinde bulundurabilirler. 

Böyle koşullarda da firma veya firmalar, piyasaya girişleri doğal olarak engellemiş 

olurlar. 

iv) Reklam faaliyetleri de firmaların, piyasaya girişlerini sınırlandırmaktadır. 

Reklamcılık 3 yoldan yeni firmaların piyasaya girişlerini engellemektedir: 

1. Piyasada faaliyette bulunan firma ya da firmalar topluluğu, yoğun biçimde 

reklam kampanyalarıyla, yeni girmek isteyen firmaları da her üretim düzeyinde 

tüketiciyi kendi ürettiği mala bağlayabilmek için yoğun reklam yapmaya zorlayarak 

maliyetlerinin yükselmesine neden olabilirler. 

2. Piyasada büyük ölçekle faaliyette bulunan bir firma, piyasaya girmek 

isteyecek yeni firmanın yapmak zorunda kalacağı yoğunlukta bir harcama 

yapmayacaktır, dolayısıyla daha avantajlıdır. 

3. Piyasada büyük ölçekli firmaların varlığı, reklam için gerekli fonların da 

oluşturulmasına neden olacaktır. Reklam için fon oluşturma, piyasaya girmeyi düşünen 

firmayı bu hazırlığından caydırabilir. 

5.2.2.4. Ülkede Mevcut Baskı Gruplarının Gücü 

Bu kuruluşlar, dernek, sendika, oda, federasyon biçiminde örgütlenmektedirler. 

Gelişmiş ülkelerde genellikle bu tip grupların ortak amaçlarından en önemlisi, 

üyelerinin ekonomik pastadan daha büyük pay almalarını sağlamaktır. Bu gruplar, 

pastadan daha büyük bir pay almak ve hatta söz konusu paylarını büyütebilmek için, 

ekonomik güçlerini kullanarak halen geçerli rekabeti engelleme, rekabetten sapmalar 

yaratma gibi politikalar geliştirebilmektedirler. Bu gruplar, bu amaca yönelik olmak 

üzere mensubu oldukları sosyal grupların çıkarlarını korumak için, ekonomi 
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politikasında en önemli karar birimi durumundaki devleti ve organlarını etkilemeye 

çalışırlar. Gerçekten de bunlar, çeşitli taleplerle ya da destekleme yollarıyla iktidara 

gelmeye veya koalisyona aday partileri kendileri hakkında belli karar almaya 

zorlamaktadırlar. Ekonomik baskı grupları olarak adlandırılan bu kuruluşlar ekonomik 

faaliyette doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki biçimde etkin olabilmektedirler: 

Ekonomik baskı grupları yasal düzenlemeler yolu ile kendilerine yasal yetkiler 

tanınarak, doğrudan etkileme yanında karar birimlerini onları belirli kararlar almaya 

zorlayarak dolaylı yollardan da etkileyebilmektedirler. Modern ekonomilerde, özellikle; 

İşçi ve İşveren sendikaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar ve benzeri kuruluşlara 

kendi konularıyla ilgili politikalar planlama ve karara bağlama yetkileri tanınmış   

bulunmaktadır. Bu yolla bu kuruluşlar, karar alıcı mekanizmalara sınırları çizilmiş 

çerçeve içinde yardımcı olmaktadırlar. 

Ekonomik baskı grupları, çeşitli araçların yardımıyla, kamuoyu yaratarak hem 

yasama organını hem de yürütme organını etkilerler. Baskı grupları örneğin televizyon 

ve basın yoluyla kısaca “medya” ile, ilan ve yayınlarla, broşür, kongre ve seminerlerle, 

kamuoyunu doğrudan etkileyebilmektedirler. Dolaylı olarak da grev ve lokavt 

kurumları aracılığına başvurmaktadırlar. 

Ekonomik baskı gruplarının tek yönlü faaliyetlerinden olarak; fiyatlandırma, 

çeşitli teşvikler, vergi ayrıcalıkları, gümrük ayrıcalıkları ve kredi ayrıcalıkları 

sayılabilir. 

5.2.2.5. Devletin Ekonomiye Müdahalesi 

Kamu yararını koruyan ve düzenleyen olarak devlet, dolaylı ya da dolaysız 

olarak ekonomi ile yakından ilişkili olmak zorundadır. Diğer yandan, piyasa ekonomisi 

içinde ister tam rekabet isterse eksik rekabet koşullarında olsun, devlet ortaya çıkan 

aksaklıkları gidermek, amacına uygun işleyişleri sağlamak üzere önlemler almak ve 

düzenlemelerde bulunmak zorundadır. Büyük sermaye gerektiren ekonomik faaliyetleri 

gerçekleştirmek için devlet bu sisteme bir kesim olarak katılmıştır. Devletten böyle bir 

müdahale ya da daha doğru bir ifadeyle ekonomik faaliyete katkı beklenirken, serbest 

rekabet piyasasını engellemesi ona müdahale etmesi değil tersine onun etkin olmadığı 
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açıkları kapaması amacı izlenmektedir. Bu amaçla Devlet, mali, parasal ve sosyal 

politikalar izler ve hukuki düzenlemelere gider. Böylelikle, toplumun ekonomik yönden 

zayıf bulunan kesimlerine kendini geliştirme ve iyileştirme olanağı tanınmış olur. 

Devlet ekonomik faaliyetlere katılırken bazı araçlardan yararlanır. Genel olarak, 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde Devlet, ekonomik faaliyete, kalkınma planları ve 

Kamu İktisadi Kuruluşları (KİT) gibi iki temel araçla katılmaktadır. Bu iki aracın 

yanında devlet, spesifik konularda da çağdaş araçlardan yararlanmaktadır. Örneğin 

devlet, ihracatı ve yatırımları teşvik amacıyla bazı parasal önlemler alabilir. Bu 

önlemler arasında, kur garantisi, sabit faizli döviz kredisi, ihracatta vergi iadesi, yatırım 

yapmak isteyenlere vergi indirimleri, selektif krediler vs. gibi özendirici önlemler 

sayılabilir. 

Devlet'in yararlandığı her iki araç da serbest rekabetin işlemesini bozacak 

niteliklere sahiptir. Planların, siyasi partilerin hedeflerine yönelik birer araç olarak 

kullanılması, girişimcilerin belirsizliğe düşmesine neden olabilir. Bazı yörelere verilen 

teşvikler için aranan koşullar tekelleşmelere neden olabilir. Diğer yandan devletin 

KİT'ler kurarak ekonomik faaliyete doğrudan müdahalesi de, bu tip kuruluşların sosyal 

fayda yaratamamaları halinde serbest rekabeti engeller. Diğer yandan bu tip 

kuruluşlarda kar ve zarar ilkesi yer almadığından uygulayacakları fiyat politikaları da 

serbest rekabet piyasasının işlemesini engeller. Oysa tam rekabet piyasalarında akılcı 

olmayan firmalara yer yoktur. Belirli bir malın piyasasında, hem akılcı hem de akılcı 

olmayan firma yaşayamaz. Bunlardan birisinin piyasayı terk etmesi lazımdır. Sermaye 

sorunu olmayan irrasyonel KİT'ler bu durumda, serbest rekabet ilkelerine göre çalışan 

firmaların piyasadan çekilmelerine yol açarak, sistemin bozulmasına neden olur. 

5.2.2.6. Kayıt Dışı Kesim ( Enformel Kesim ) 

Tam rekabet piyasasını engelleyen önemli unsurlardan biri de, piyasada 

faaliyette bulunan firma ve kişilerin, bu faaliyetlerini, ekonomik karar alıcılardan çeşitli 

yollarla gizlemeleridir. Buna ekonomi literatüründe “Enformel Kesim” ya da “Kayıt dışı 

Kesim” ya da “Kayıt Dışı Ekonomi” adı verilmektedir. Firmaların ya da bireylerin 

ekonomik faaliyetlerinin ekonomik karar birimlerinin denetimi dışında tutulmasının en 
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önemli nedenlerinden biri elde edilen gelirleri göstermeyerek “vergi ödememe 

arzusu”dur. 

Kayıt dışı ekonominin özellikleri kısaca şunlardır: 

- Kayıt dışı ekonomi, kuşkusuz devletin öngördüğü düzenlemelerin dışında 

faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerin başında da işçi-işveren ilişkileri gelmektedir. 

Karar vericiler, devlet olarak uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirliğine ve bu işbirliği 

sonucu kurulan kuruluşlara atılmış bulunan imzalara uymak zorundadırlar. Örneğin; 

genellikle çalışma koşullarındaki standartlar International Labor Organization (İLO) adı 

verilen, uluslararası çalışma örgütleri kanalıyla saptanmaktadır. Bu uyulması gereken 

koşullar arasında, asgari ücret düzeyi, çalışma ve dinlenme saatleri, iş güvenliği, işçi ve 

ailesinin sağlığı ve benzeri unsurlar sayılabilir. Kayıt dışı ekonomide bu koşullar geçerli 

değildir. Belki, bazı işkollarında ücretler öngörülenden daha yüksek olabilir, ancak öteki 

unsurların bulunmaması, güvenlik, sigorta vs. gibi, beklenmeyen durumlarda çalışanlar 

çok zor durumda kalabilirler. 

- Ekonomik faaliyetler belgeye dayandırılmadığından “vergilendirme” de söz 

konusu değildir. İşçi ücretlerinden ne sigorta ne de vergi stopajı yapılmaktadır. Bu 

yüzden de hem işçiler mağdur olmakta hem de devlet önemli bir gelirden mahrum 

kalmaktadır.  

- Kayıt dışı ekonomilerdeki faaliyetler “ölçülmez”ler. Yani kayıtlara geçme söz 

konusu olmadığından bu tip faaliyetler ve elde edilen gelirler istatistiklere geçmezler.  

- Kayıt dışı ekonomilerde, en küçük ekonomik birimler de kayıt dışı 

kalabilirler. Bunlar, günün belirli döneminde kayıtlı, belirli döneminde de kayıt dışı 

olmak üzere faaliyetlerini sürdürürler. Buna ekonomi literatüründe ikinci bir işte 

çalışmak denmektedir. Bazı hallerde kayıt dışı işlerden elde edilen gelirler, kayıtlı işten 

elde edilen geliri aşabilmektedir. İkinci işte çalışma arzusu genellikle, kayıtlı işten elde 

edilen gelir ile yaşam düzeyinin sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. 

- Kayıt dışı faaliyetler “ekonomik cezalar”la ilgilidir. Başka bir ifadeyle, kayıt 

dışı ekonomik faaliyetler, vergi yasalarının, iş yasalarının ihlal edilmeleriyle ilgilidir. 
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Kayıt dışı ekonominin nedenleri ise kısaca aşağıdaki gibidir. Bu nedenler, kayıt 

dışının özelliklerinin de bir sonucudur. 

- Kayıt dışı ekonominin nedenleri içinde kuşkusuz en önemlisi yüksek vergi 

oranlarıdır.  

- Kayıt dışı ekonominin ikinci bir nedeni, belirli bir işverene bağlı olarak 

düzenli çalışabilme olanağının çok az olmasıdır. Bu da çalışma çağındaki ekonomik 

birimlerin, geleneklere uymayan ve gayri resmi yollara başvurmalarına olanak 

sağlamaktadır. 

- Kayıt dışı ekonomiyle ilgili bir üçüncü neden, organize olmayan küçük ve 

orta ölçekli ekonomik birimlerin sayılarındaki artıştır. Bu küçük firmalar, büyük 

yatırımlarla devleşmiş firmaların yanı başında faaliyetlerini sürdürmekte, büyük 

firmaların çalıştırdığı koşullardan çok daha kötü koşullarda insan çalıştırmaktadırlar. 

- Ekonominin karar biriminde olanların politik karar noksanlığı da kayıt dışı 

ekonominin nedenlerinden sayılabilir. Özellikle, bazı iktisatçılar kayıt dışının 

ekonomiyi, yetersiz gayri safi milli hasıla artışından, işsizlik nedeniyle doğabilecek 

sosyal patlamadan koruduğunu iddia etmektedirler. ABD’de Reagan ve İngiltere'de 

Thatcher'in politikaları, kayıtlı ekonominin derin bir kriz içinde bulunduğu bir 

dönemde, piyasa ekonomisine beslenen inanca bağlı olarak, işsizlik problemini önleme 

açısından, kayıt dışı ekonomik faaliyete hoşgörülü bir tavır olarak yorumlanmaktadır. 

- Ekonominin geri kalmışlığı da kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin 

nedenlerinden sayılabilir. Özellikle nüfusun hızlı arttığı ülkelerde sanayinin organize bir 

biçimde gelişmesinin yetersiz olduğu hallerde bu faaliyet yoğun bir biçimde 

gözlemlenmektedir. Özellikle bu gibi ülkelerde, büyük şehirlerin etrafını saran 

gecekondu mahallelerindeki kadınlar için kayıt dışı kesim, mevcut gelir olanaklarından 

en önemlisini oluşturmaktadır. Bununla birlikte yapılan araştırmalardan çıkan sonuç, 

kayıt dışı ekonominin büyümesinin az gelişmiş ekonomiler için bir umut kaynağı 

olduğu yönündedir.  
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- Ekonomik faaliyeti düzenleyen mali yasalar ve hukuki mevzuatta 

yetersizlikler ve yanlışlıklar söz konusudur. 

- Vergi kayıp ve kaçaklarına ilişkin mali ve adli cezalar yeterince caydırıcı 

değildir. 

- Eğitilmiş personel eksiktir, modern denetim aletleri (bilgisayar gibi) yetersiz 

sayıdadır ve vergi toplamada ve bilgilendirmede mekanizma mükellefleri bezdirecek 

biçimde ağırdır. 

- Toplumu oluşturan bireyler yeterli vergi bilincine ve kültürüne sahip değildir, 

ister alıcı ister satıcı olsun, alışverişlerde ve üretimin her kesiminde belge alma ve 

verme alışkanlığının tam olarak yerleşmemiştir. 

Kuramsal olarak, kayıtlı kesimde, faaliyette bulunan firmaların kamuya karşı 

her türlü görevlerini yerine getirdiği kabul edilirken, kayıt dışı faaliyetlerde böyle bir 

şey söz konusu olamamaktadır. Bu da kuşkusuz serbest rekabetin, haksız rekabete 

dönüşmesine yol açmaktadır. Gerçekten, bir üretim biriminde her türlü kayda uygun 

üretilen bir malın fiyatıyla, kayıt dışı kurallara göre üretilmiş bir malın fiyatı ikinci 

lehine daha elverişli olacağından, talep hem o mala yönelecek hem de satıcı, kayıtlı 

firmalara karşı haksız bir kazanç yani vergilendirilmemiş bir gelir elde etmiş olacaktır. 

Kayıt dışı ekonomiler, devletin ekonomik hesaplarını da altüst etmektedirler, 

bu da temel göstergelerin büyüklüğünün saptanmasını, tahminlerin yapılmasını 

engelleyerek, serbest rekabetin oluşturulmasını sağlamak üzere devreye giren karar 

vericilerin, yatırım, para, maliye, ihracat, ithalat gibi mikro ve makro ekonomik 

politikaların izlenmesinde hatalı karar vermelerine neden olmaktadır. 

5.2.2.7. Rant Kollama Faaliyetleri 

Kuramsal olarak “rant” ile “rant kollama” farklı anlamlara gelmektedir. Rant 

ekonomik bir faaliyet sonucu kendiliğinden oluşmaktadır. Rant kollama ise, ekonomik 

karar vericilerin oluşturduğu bir tekel ya da tekel gücünün kurulması, elde edilmesi ya 

da sürdürülmesi yolundaki kaynakların kullanılmasıdır. Bu tanıma göre rant, devletten 
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refah transferi kollamada ekonomik birimlerin kaynak israf edici faaliyeti olarak kabul 

edilebilir. 

Devletin bu biçimdeki faaliyeti, kuşkusuz tam rekabet piyasasının işleyişini 

bozmaktadır. Çünkü bazı kesimlere bu olanağın sağlanması bazılarından esirgenmesi 

haksız rekabete neden olmaktadır. Gerçekten de, rant kollama faaliyeti genellikle çıkar 

ve baskı gruplarınca yürütülmeye çalışılmaktadır. Rant  kollama,  “rant yaratma”, “rant 

dağıtma” ve “rant kollama” olmak üzere üç aşamadan geçmektedir: 

a) Rant Yaratma: Devlet mal ve hizmet yönünden yapay bir kıtlık yaratarak 

belirli kesimlere bazı menfaatler sağlamaktadır ve buna “rant yaratma” denmektedir. 

Devlet, ithalata kota koyarak ya da bazı üretim faaliyetlerinde imtiyaz hakları  

oluşturarak  sınırlamalar  getirmektedir. Böylece devlet eliyle bir tür yapay rant 

yaratılmış olur. 

b) Rant Dağıtma: Devletin yarattığı rantın belirli kesimlere dağıtılmasına “rant 

dağıtma” denmektedir. Rant dağıtmanın genellikle rekabetçi piyasada gerçekleştiği 

ifade edilmektedir. Bununla birlikte özellikle azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde 

devletler genellikle belirli çıkar gruplarına rant dağıtarak haksız rekabete yol 

açmaktadırlar. 

c) Rant Kollama: Rant kollama, belirli kesimlerin örgütlenerek, siyasi iktidarı 

etkileyerek karşılıksız gelir elde etme faaliyetidir. Rant kollama faaliyeti hem rekabet 

yaratmaktadır, hem de rekabeti bozmaktadır. Rant kollama faaliyeti herhangi bir hizmet 

piyasası olarak kabul edildiğinde, çıkar gruplarının rantı elde etme konusunda rekabet 

içinde bulundukları kabul edilebilir. Ancak rant kollama, olası bir rekabet ortamını 

bozmaya yönelik bir görüntüye de sahiptir. Kollanan rantı elde edenler, piyasada 

oluşması beklenen tam rekabetin kurulmasını, haksız rekabete yol açarak olanaksız hale 

getirebilirler. 
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6. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN REKABETÇİ PİYASALARA 

ETKİSİ 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde bulunanlar, kayıtlı ekonomik faaliyetlerde 

bulunarak aynı ürünü üreten veya satanlara göre vergi ve benzeri yükümlülüklerin 

yükünü taşımamaları, daha düşük maliyetlerle faaliyette bulunma imkanına sahip 

olmaları gibi etkenlerle rekabette eşitlik ilkesini bozmaktadır. Yasal yükümlülüklerin 

yerine getirilmemesi, başka deyişle bazılarınca oyunun kurallarına göre oynanmaması, 

bu yükümlülükleri yerine getiren ve kurallara uygun hareket edenlerin pazar payının ve 

karlarının azalması sonucunu doğurur. Bu durum, kayıtlı faaliyette bulunanları da 

zaman içerisinde ya tamamen ya da üretim aşamalarından emek yoğun olanları 

enformel çalışan fason atölyeler veya evlerde çalışanlara dağıtmak suretiyle kısmen 

kayıt dışına çıkarmaları yönünde teşvik eder. Böylece kayıt dışı ekonominin kendisi, 

kayıt dışı ekonominin genişlemesine sebep olur217. Ayrıca kayıtlı ekonomide çalışanlara 

göre kayıt dışı sektörde faaliyet gösterenlerin elde ettikleri avantajlar nedeniyle haksız 

rekabet durumu ortaya çıkar. 

6.1. Pazar Aksaklıklarının Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisi 

Pazar aksaklıklarının kayıt dışı ekonomiye etkisinin sebepleri genellikle gizli 

ekonomik faaliyetleri talep yönünden inceleyen sebeplerdir. Bu grup sebeplerin odak 

noktasında, sorunun en ucuz şekilde çözümlenmesi amacı yatar. Birey ya da firma için 

ihtiyaçların giderilmesinde maliyet önemli olduğundan kayıt dışı ekonomi çekici 

olmaktadır. Kayıt dışı sektöre talep, en ucuza üretmek veya en ucuza  edinmek 

dürtülerinden kaynaklandığından, bu sektörde fiyatlar ve maliyetler çok önemlidir. 

Pazarın yapısı bu koşullara imkan hazırlıyorsa, kayıt dışı sektörün gelişmesi 

kaçınılmazdır. Kayıtlı sektörde işgücü maliyeti yüksek olduğundan, kayıt dışı sektörde 

kaçak işgücüne her zaman talep olacaktır. Ucuz olmasının yanı sıra, işgücü fazlalığı da 

düşünülecek olursa, kayıt dışı sektör için gerekli ortam hazır demektir. Şekil 4 talep 

bakımından kayıt dışı ekonomiyi açıklamaya yardımcı olmaktadır: 

                                                 
 
217 Yılmaz, Kayıt  Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, s. 169. 
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Şekil 4: Kayıt Dışı Ekonomi ve Talep İlişkisi 

Şekilde P fiyatı, Q miktarı, D eğrisi işgücü talep eğrisini göstermektedir. Pr 

resmi piyasada; vergi, sigorta, emeklilik vs. ödenekleri içeren işgücü fiyatı, Pk ise 

ödenek ve kesintilerin olmadığı kayıt dışı sektördeki işgücü fiyatıdır. Basit bir ekonomi 

kuramı - fiyat arttıkça talep azalır, fiyat düştükçe de talep artar - gereğince; işgücü fiyatı 

Pr'den Pk'ya düştüğünde, talep edilecek işgücü miktarı da Qr'den Qk'ya yükselecektir. 

Tüketici açısından baktığımızda da aynı durum geçerlidir. Örneğin KDV pazarlığı daha 

ucuz edinme dürtüsünden kaynaklanmaktadır218. 

6.2. Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere 

Etkisi 

Kayıt dışı faaliyetlerin daha çok küçük ölçekli işletmelerde ve bazı sektörlerde 

yoğunlaşması nedeni ile işletme yapıları önemli bir konudur. Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kıstaslarına göre 

ülkemizde faaliyette olan işletmelerin yaklaşık %99.5 'i küçük ve orta ölçekli 

                                                 
 
218 Özsoylu, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, s. 19. 

 
 

139



işletmelerden meydana gelmektedir. Bu yapısal farklılıklar kayıt dışı faaliyetler 

üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadır219.  

6.2.1. Kayıt Dışı Ekonominin Büyük Ölçekli İşletmelere Etkisi 

Ülkemizde faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların belirgin özellikleri şöyle 

sıralanabilir220: 

a. Firmalar genellikle monopol ya da oligopol piyasalarda faaliyet gösterirler. 

Sektörde fiyatı ve üretim miktarını firmanın kar maksimizasyonuna göre ayarlayarak 

kendilerine uygun arz talep dengesi oluştururlar. Seçtikleri sektörler genellikle büyük 

sermaye birikimine ihtiyaç gösterdiğinden ya uzun yıllar tek başlarına faaliyette 

bulunabilmekte ya da sektöre girebilen sınırlı sayıda firmalar ile anlaşarak pazar 

paylaşımına gitmektedirler. Bazı sektörlerde bir çok firmanın faaliyette bulunması 

halinde ise büyük firmalar rekabetten korunmak amacı ile kendi ürünlerini çeşitli 

yöntemlerle farklı göstererek (kalite, ambalaj, reklam, marka, hizmet vb.) ürün 

farklılaştırmasına gitmekte, kendi taleplerini yaratmakta ve yine rekabet ortamından 

çıkmaktadırlar. Ayrıca bu işletmeler kendi aralarında bölgesel pazarlar yaratma yoluna 

giderek istedikleri fiyatta istedikleri miktarda mal satma imkanı bulabilmektedirler. 

Örneğin, çimento sektöründe belli sayıda firma faaliyettedir. Bu üretime yönelik yatırım 

büyük sermaye gerektirdiğinden sektöre girebilecek firma sayısı sınırlıdır. 10'un 

üzerinde firmanın faaliyet gösterdiği bu sektörde fiyatı belirleyen iki önemli husus 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki bu malın taşıma maliyeti nedeniyle bir satış 

hinterlandının bulunmasıdır. Bu nedenle her üretici firma, yaklaşık 300 km çapındaki 

bir alanı kontrol etmekte bu alanda fiyatı belirlemektedir. Kurulan çimento fabrikaları 

da bu kıstaslar ışığında yerleşmiştir. Yine ülke çimento fiyatının gelişimine bakıldığında 

üretici firmaların genellikle kendi pazar alanları dışına çıkmama ve fiyatı belli seviyede 

tutmaya yönelik olarak birlikte çalıştıkları gözlenmiştir. Yine bu sektörde yaşanan 

özelleştirme uygulamalarına dikkat edildiğinde firmaların birbirine yakın bölgelerdeki 

                                                 
 
219 İsmail Çiloğlu, “ Kayıt Dışı Ekonomi’nin İşleyişi ve Kamu Bütçesine Etkisi”, Hazine Dergisi,      
Sayı: 12 ( Ekim, 1998 ), s. 33. 
220 Çiloğlu, s. 33-36. 
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tesisleri satın alma girişimlerinin mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Buradan firmaların 

bölgesel tekeller yaratma düşüncelerinin hakim olduğu düşünülmektedir. 

Bunun yanında gıda imalatına yönelik nihai mamul fiyatlarına bakıldığında, bu 

alanda faaliyet gösteren ve büyük ölçekli entegre bir tesise sahip işletmenin fiyatı ile, 

aynı alanda çalışan küçük işletmenin mamul fiyatı arasında yaklaşık 2/3'ü kadar fark 

mevcuttur (küçük ölçekli işletmenin fiyatı daha düşük). İnsan sağlığına uygunluk 

belgesi olan her iki ürünün de fiyat farkına rağmen piyasada talep görmesini sağlayan 

unsur, mallar arasında ambalaj, pazarlama teknikleri gibi çok küçük farklar olmasına 

karşın, üretici firmanın unvanı ve yapılan reklam harcamaları aracılığı ile tüketici 

üzerinde farklı mal oldukları imajının hakim kılınmasıdır. Bu yöntem ile, iki malın, 

fiyatları, hedefledikleri tüketici grupları ve satış alanları farklılaşmaktadır. Biri işportada 

ya da küçük marketlerde diğeri ise hipermarketlerde satışa sunulmaktadır. Aynı husus 

konfeksiyon ürünleri içinde geçerlidir. Konfeksiyon ürünlerinde de tüm faaliyetleri 

yasal çerçevede yürüyen kurumsallaşmış büyük ölçekli firmaların üretimleri ile aynı tür 

üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin fiyatları arasında yaklaşık 7 kat fiyat 

farkı mevcuttur. Yine bu üretimler aynı kategoride olmalarına karşın, birbirleriyle 

rekabet etmedikleri gibi değişik tüketici grubuna hitap etmekte ve faklı satış alanlarında 

pazarlanmaktadırlar. İşportada satılan bir gömlek 1,5-2 Yeni Türk Lirası’na (YTL) 

satışa sunulurken, mağazalarda satılan gömleklerin fiyatları 10-15  YTL arasındadır. 

Burada kalite farkının varlığı kabul edilse bile fiyat farkının tümü bu şekilde 

açıklanamamaktadır. Buna rağmen iki malın da alıcısı vardır ve aynı ürün kategorisine 

girseler de tüketici gözünde farklı mal olarak algılanmaktadır.   

b. Büyük ölçekli firmaların ikinci önemli üstünlükleri ise kaynak 

finansmanındaki avantajlarıdır. Büyük işletmeler dahil oldukları holdingler veya 

birlikler içerisinde yer alan finans kurumları sayesinde, daha kolay kaynak 

bulabilmektedirler. Dikkat edildiğinde bütün holding ve grupların bünyelerinde finans 

kurumu mevcut olup, gruptaki işletmelerin yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarının daha 

rahat karşılanması yanında firmalara kredi temini konusunda gerekli teminat ve garanti 

masraflarında avantajlar sağlanabilmektedir. Ayrıca bu finans kurumları firmaların 

ellerinde kısa dönemler için mevcut nakit fazlasını finansal piyasalarda değerlendirerek 
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ek gelir yaratmaktadırlar. Kredi faizlerinin yüksekliği nedeni ile mali kaynak temininin 

güç olduğu günümüzde, bu imkanlar, büyük firmalara avantaj sağlamaktadır. 

c. Büyük işletmelerin yurt dışı teknolojik gelişmeleri takip imkanlarının 

olması, yurt dışında faaliyet gösteren diğer firmalarla patent, know-how ve ortaklık 

anlaşmaları yapabilmeleri diğer bir avantajdır. Finansal yapılarının güçlülüğü ve 

piyasadaki etkinliği nedeni ile yabancı firmalar kolaylıkla bu firmalarla bu tür ticari 

anlaşmalara gidebilmekte olduğundan bulundukları sektörde bu yönden de büyük 

üstünlüğe sahiptirler.  

d. Büyük işletmeler, kamu ve özel kesimde başarılı olan idari ve teknik 

personeli iyi ücretler karşılığında istihdam edebildiklerinden firmanın idari ve teknik 

hizmetler yönünden de küçük işletmelere karşı büyük avantajları vardır. Yatırım 

projeleri ve işletmeye yönelik, üretim teknikleri, üretim kapasitesi, pazarlama 

problemleri, mali analizler ve ileriye dönük ekonomik tahminler yapılarak kısa ve uzun 

vadede sermaye verimliliği en üst noktaya çıkarılmaktadır.  

e. Büyük ölçekli firmaların hesap ve kayıt sistemlerinin kanuna uygun olması 

yanında düzgün ve detaylı olması nedeni ile işletmenin, herhangi bir zaman aralığında 

ya da dönemde mali analiz yapılmaya elverişli olmasına imkan tanımaktadır. Bu ise 

firmanın gidişatının kolayca görülebilmesi imkanını verdiğinden olağanüstü dönemlerde 

derhal önlem alınmasına imkan verebilmektedir. 

f. Büyük ölçekli firmaların ülke ekonomisindeki büyüklüğü nedeni ile her 

zaman siyasi karar mekanizmalarına baskı imkanları vardır. Firmalar siyasi güçlere 

baskı imkanlarının mevcut oluşu sebebi ile ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik yasa 

ve düzenlemeleri uygulamaya sokabilmektedirler. Demokratik kurumlarca yürürlüğe 

konulan yasa ve düzenlemelerin baskı gruplarınca etkilenmesi ve değiştirilebilmesi, 

büyük işletmelere avantaj sağlamakta olması yanında kayıt dışı faaliyetler ile de kısmen 

ilgilidir. Kayıt dışı ekonomiyi geniş anlamda ele aldığımızda aslında yürürlükteki 

mevzuata göre mali yükümlülüklerini yerine getiriyor durumda bulunanların, esasen 

vergi ödeme gücü ve vergi yükü yönünden yapılacak bir incelemede vergi yükümlüsü 

olabilecekleridir. Siyasi karar mekanizmalarına baskı imkanı olan gruplar faaliyetlerini 
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yasal  olarak vergi dışı bırakabilmektedir (tarım kesiminin büyük ölçüde vergi dışı 

kalabilmesi gibi). 

6.2.2. Kayıt Dışı Ekonominin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkisi 

Ülkemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların belirgin özellikleri 

ise şöyle sıralanabilir221: 

Küçük ölçekli işletmelerin büyük çoğunluğu rekabet piyasalarında faaliyet 

göstermektedirler. Firmalar için faaliyette bulundukları sektördeki mamul satış fiyatı, 

hammadde fiyatı ve işçilik fiyatı veridir. Tek başlarına fiyatları değiştirme olanakları 

mevcut değildir. Bu nedenle üretim miktarını veya kapasitesini kendi kar 

maksimizasyonuna uygun olarak seçemezler. 

Mali yapıları oldukça zayıftır. Kriz dönemlerinde üretim kapasiteleri oldukça 

düşer. Kapasite kullanım oranları işletme sermayesi yetersizliğinden dolayı düşük 

olduğu gibi kaynak yetersizliğinden dolayı teknoloji yenilemeleri oldukça güçtür. 

Küçük ölçekli işletmeler ülkede sık sık meydana gelen ekonomik dalgalanmalardan 

daha yoğun olarak etkilenmektedirler.  

Küçük ölçekli işletmelerin kayıt ve muhasebe teknikleri de zayıftır. Kayıtları 

resmi anlamda kanuna uygun görülmekle birlikte hiçbir mali ya da teknik analize imkan 

vermemektedir. Küçük ölçekli işletmelerin bilançolarına bakıldığında genel olarak 

kayıtlı sermayelerinin oldukça düşük olduğu ve işletme faaliyetleri için daha çok cari 

hesapların kullanıldığı gözlemlenmektedir. Şirketlerin bir kısmı resmi anlamda sermaye 

şirketi görüntüsü verse de henüz tam anlamı ile bir hükmi şahsiyet kazanmamışlardır. 

Firmaların bulundukları sektörlere ve büyüklüklerine göre oranı değişmekle birlikte 

faaliyetlerinden bir kısmı kayıt dışı yürütülmektedir. Özellikle bazı sektörlerde yatırım 

kararı alan müteşebbislerin maliyet ve karlılık analizleri sırasında vergi maliyetini hiç 

hesaplamadıkları ya da çok küçük bir gider kalemi olarak değerlendirdikleri ortaya 

çıkmaktadır. 

                                                 
 
221 Çiloğlu, s. 37-38. 
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1993 yılı itibarı ile yanıltıcı belge düzenlediği tespit edilen mükelleflerin 

dağılımı şöyledir: 

Limited Şirket                         182 

Anonim Şirket                         121  

Adi Komandit Şirket                   7 

Kollektif Şirket                         16 

Ferdi İşletme                         1182 

Toplam                                 1508 

 
Yanıltıcı belge düzenleyenlerin dağılımından da anlaşılacağı üzere kayıt dışı 

faaliyette bulunan ferdi işletmeler, denetlenen işletmelerin yaklaşık %78'ini teşkil 

etmektedir. Buradan kayıt dışı faaliyetlerin işletme boyutu küçüldükçe artığı sonucuna 

ulaşılmaktadır.  

6.3. Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlerin Üretim ve Tüketim Yönünden 

İncelenmesi 

6.3.1. Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Üretim Yönünden Bakış 

Ekonomi içerisinde kayıt dışı faaliyetlerde bulunan firmaların daha çok küçük 

ve orta ölçekli işletmeler olduğu yukarıdaki açıklamalardan anlaşılmaktadır. Bunun 

yanında bazı varsayımlar da dikkate alınmaktadır.  

İlk varsayım kayıt dışı faaliyetlerde bulunan işletmelerin küçük işletmelerde 

daha yoğun, büyük işletmelerde de daha düşük seviyede olduğunun kabulüdür. Büyük 

ölçekli işletmelerin yürürlükteki mevzuatlara uygun hareket ettikleri ve bütün ekonomik 

faaliyetlerinin kayıtlı olduğu düşünülürse kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin muhatabı 

olarak sadece küçük ve orta boy işletmeler kalmaktadır. 

İkinci varsayım kayıt dışı faaliyette bulunan küçük işletmelerin tam rekabet 

durumunda faaliyet gösterdikleri ve vergi sisteminin imkanı ölçüsünde tümünün aynı 

oranda vergi verdiği (düşük vergi) ve faaliyet sırasında kayıt dışı ekonomiden sağlanan 
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tasarrufun da dikkate alınıyor olması yani sektöre giren firmaların vergi yükünü düşük 

hesapladıklarının kabulüdür.  

Üçüncü varsayım küçük işletmelerin bulunduğu sektörde büyük ölçekli 

işletmelerin bulunmadığı ya da ürün farklılığının mevcut olduğunun kabulüdür (büyük 

ölçekli firmanın ürettiği mal teknik açıdan aynı olsa dahi tüketicinin malı farklı olarak 

algılaması). Kaldı ki büyük ölçekli işletmelerin üzerlerindeki vergi yükü ve diğer 

giderler (idari masrafların fazlalığı, teknik bilgi için yapılan harcamalar ve üretim 

teknolojisine ödenenler) dikkate alındığında küçük işletmeler ile aynı mal demeti 

üretimine yönelmeleri ya da aynı tüketici topluluğuna yönelmeleri de oldukça zordur. 

Bu açıdan son varsayımın da gerçekçi olduğu düşünülmektedir.  

Bu varsayımlar altında Şekil 5 tam rekabet piyasasında aşırı kar eden firmanın 

durumunu göstermektedir: 

 MM1 

 OM1 
  

 

 

 

              

              P1 

              P 

 
P1 
 
 
OH,P,MH 

D          MM 
                OM 
             
D1 

P 

Q 

MM1 
 
 
             OM1 

Q
 

Şekil 5: Rekabet Ortamında Aşırı Kar Eden Firmanın Durumu 

Firmanın faaliyetini sürdürdüğü sektörde fiyat Pl'dir. Firmanın kendisine en 

uygun üretim miktarı da Q noktasıdır. Firma bu noktada P1DD1P alanı kadar aşırı kar 

elde etmektedir. Kısa dönemlerde firmaların faaliyette bulundukları sektörlerde fiyat 

veri iken belirli sebepler sayesinde (kullandıkları teknoloji, kalite, ucuz işçilik vs. gibi) 

aşırı kar durumunda olabilir. Tam rekabet piyasasında firmanın OH ve MH eğrileri ile 

fiyat aynı doğrudur. Eğer biz sektördeki kayıt dışı faaliyetleri (düşük verilen vergi, işçi 

ve işveren sigorta primleri vs.) engellersek bu durumda firmanın yeni  maliyet  eğrileri 
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MM1 ve OM1 olacaktır. Bu durumda firmanın yeni denge noktası  D1 olacaktır. Bu 

noktada  firmanın aşırı karı sıfırlanacak ve normal kar ile yetinecektir. 

Şekil 6 rekabet ortamında normal kar eden firma durumunu göstermektedir: 
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                OM 
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Şekil 6:Rekabet Ortamında Normal Kar Elde Eden Firmanın Durumu 

Tam rekabet piyasasında eğer denge noktası D ise bu, firmanın normal kar 

durumunu gösterir. Bu durumda devletin kayıt dışı ekonomik faaliyetlere izin 

vermemesi halinde firmanın maliyet eğrileri MM1 ve OMl olur. Denge noktası ise D1 

haline gelir. Bu noktada firmanın üretim yapması imkansız hale gelir. Üretimden 

çekilmek ya da ileride fiyatların yükselmesi ümidi  ile bir  süre zararı  göze  almak  

arasında tercihini kullanmalıdır. Burada firmanın zararı PDD1P1 alanı kadardır. Bu 

zarar ortalama üretim maliyeti artışı (fiyattaki değişim) ile üretim kadardır (vergisel 

yüklerin birim üretime etkisi ile toplam üretimin çarpımına eşittir). 

Rekabet ortamında zarar eden firmanın durumunu ise Şekil 7 göstermektedir: 
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Şekil 7: Rekabet Ortamında Zarar Eden Firmanın Durumu 

Burada kayıt dışı ekonomik faaliyetlere devam edildiği halde firma çeşitli 

sebepler nedeniyle zarar durumunda olabilir. Sadece kısa dönem için geçerli olabilecek  

bir husus olmasına karşılık incelemeye değer olarak görülmektedir (İşe yeni başlanmış 

olması, maliyet hesaplarının iyi etüd edilememesi ile daha çok el emeğine dayanan 

küçük işletmelerle esnaf faaliyetlerinde yapacak başka bir iş olmaması sebebi ile 

hayatını sürdürebilme pahasına eldeki sermayenin ya da emeğin zararına göz 

yumulması hali). Bu durumda D noktası şimdiden zarar durumundadır. Kayıt dışı 

faaliyetlerde bulunan ve pl ortalama maliyeti ile üretim yapan p1p kadar zarar eden 

firma, devletin kayıt dışı faaliyete son vermesi ile p2p kadar zarar eder duruma 

gelmiştir. 

Burada dikkat edilirse her firma için kayıt dışı faaliyetin boyutu farklıdır. 

Toplam kayıt dışı faaliyetin tespiti için bütün firmaların kayıt dışı faaliyetlerinin 

toplanması yeterli olacaktır. Fakat burada dikkat edilmesi gerekli en önemli husus tam 

rekabet piyasalarında aşırı kar durumu ve zarar durumu pek yaygın değildir. Kısa 

dönemler için bu doğru sayılabilse bile uzun dönemde firmaların normal kara razı 

olmaları gerekmektedir. Bu nedenle en makul görünen şekil normal kar durumunu 

gösteren şekildir. 
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Devletin piyasaya müdahale ederek kayıt dışı faaliyetlere son vermesi 

durumunda firmalar, ödedikleri ilave vergi kadar zarara gireceklerdir. Bu tarz bir 

değerlendirmede en önemli husus süredir. Kayıt dışı faaliyetlerin ya da kayıt dışı 

faaliyetlerin engellenmesine yönelik tedbirlerin, kısa dönem için uygulanması halinde 

işletmeler, kısa dönem zararını kabul eder ve üretim kapasitelerini değiştirmezler. Fakat 

firmaların yatırım  kararları   sırasında  kabul   ettikleri   hususlar  (sektörde  kayıt   dışı 

faaliyetler; ortalama vergi yükü, kayıt dışı istihdam imkanları ve maliyeti, hammadde 

girdilerinde avantajlar vs.) tamamen sona erer ise bu durumda malın arz talep dengesi 

Şekil 8’deki gibi olur. 
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Şekil 8: Devletin Piyasaya Müdahale Ederek Kayıt Dışı Faaliyetlere Son    

Vermesi Halinde Firmanın Durumu 

Bu durumda kayıt dışı faaliyetler sürerken denge noktası olan S noktası 

müdahaleden sonra S1 olacak ve fiyat P’den Pl'e çıkacaktır. Fiyatın yükselmesi ile 

ortaya çıkan yükün kimin tarafından karşılanacağı üretilen malın talep esnekliğine bağlı 

olarak değişmektedir. Ql miktarındaki mala Pl fiyatını ödemek zorunda kalan tüketiciler 

bu durumda PP1SS1 alanı kadar zarar göreceklerdir. Şekil 8’de  üreticilerin zararı ise 

KLS1 kadardır. 
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Eğer ülkemizdeki gibi kayıt dışı faaliyetler uzun süredir ekonomi içerisinde ise 

ve firmaların yatırım kararlarında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sağladığı maliyet 

tasarrufları dikkate alınıyorsa bu durumda firmaların normal kar ile faaliyetlerini 

sürdürdüğünü kabul etmek pek hatalı olmayacaktır. Buna göre firmaların müdahale 

sonrası ürettikleri ürün miktarı ile satış fiyatında meydana gelen artışın çarpımı bize 

vergi gelirlerini ya da firmaların vergiler nedeni ile maliyetlerinde meydana gelen 

artışları göstermektedir. 

Kayıt dışı faaliyetlerin, toplam üretim, fiyatlar genel seviyesi ve işsizlik 

üzerinde olumlu etkileri vardır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin engellenmesi halinde 

üretim düşmekte ve fiyatlar yükselmektedir. Toplam üretimin düşmesi ise hem kapasite 

kullanım oranının düşmesi hem de işsizliğin artmasına sebep olmakta ve ülke 

kaynaklarının etkin kullanımını engellemektedir. Şekilde QQ1 kadar üretim düşüşü, 

PP1 kadar da fiyat yükselmesi gerçekleşecektir. Kapasite kullanım oranının düşmesi ve 

işsizliğin artması anlamında olan üretim düşüşü, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

önemli bir handikap olarak görünmektedir. 

Diğer yandan, fiyat yükselmesi, ekonomide kayıt dışı faaliyetlerin yoğun 

olarak sürdürüldüğü sektörleri, diğer sektörler karşısında dezavantajlı duruma getirecek 

ve sektörel dalgalanmalar meydana gelecektir. Özellikle kayıt dışı faaliyetlerin yoğun 

olarak yaşandığı ülkemizde, bazı ekonomik ve sosyal önlemler alınmadan kayıt dışı 

faaliyetlerin engellenmesi, çok büyük ekonomik sorunlara yol açabilecektir. Çünkü fiyat 

artışı ve üretim düşüşü hem genel ekonomiyi etkileyecek hem de sadece belli 

sektörlerde yoğunlaşacak olması nedeni ile sektörler arası oluşan dengeleri de 

değiştirecektir. 

Üretim yönünden düşünüldüğünde, kayıt dışı faaliyetlerin ekonomik sorunlara 

yol açmadan kayıt altına alınabilmesi için, yapılan düzenlemeler ile, bu piyasada çalışan 

ve uygulamadan zarar görecek firmaların etkin üretim ve verimliliğe yöneltilmesinde ve 

mevcut kapasite kullanım oranlarının ve fiyatın muhafazasında kullanılması 

gerekmektedir. Bu durumda sağlıklı vergi geliri sağlanabilmesi ancak, verginin rekabet 

piyasasında faaliyet göstermeyen ve aşırı kar ile çalışan kesimden alındığında söz 

konusu olabileceği ortaya çıkmaktadır. Oysa özellikle kayıt dışı faaliyetlerin 
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yoğunlaştığı sektör ve firma grubuna bakıldığında rekabet ortamının hakim olduğu 

bilinmektedir222.  

6.3.2. Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Tüketim ve Gelir Yönünden Bakış 

Kayıt dışı faaliyetlerin hesaplama yöntemlerinden biri de gelirler ile giderlerin 

karşılaştırılmasıdır. Gerçekten de ülkede yaratılan gelirlerin, harcamaların altında 

kalması ve ülkede resmi gelire göre lüks sayılabilecek mal ve hizmetlerin satışlarında 

meydana gelen artışlar bu konuda en önemli göstergelerdir. 
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Şekil 9: Tüketim ve Gelir Yönünden Kayıt Dışı Ekonomi 

Şekil 9’da a ve b malı tüketicinin tercih ettiği mal demetini, M2 doğrusu 

tüketicinin elde etmesi gerekli asgari gelire karşılık gelen bütçe doğrusunu, F2 eğrisi ise 

tüketicinin farksızlık eğrisini göstermektedir. Asgari gelir “tüketicinin eğilimi ve 

davranışlarına bağlı olarak değişen sübjektif unsurlar ile geçinebilmelerini temin eden 

ve kendilerinin rıza gösterebileceği en alt tüketim kalıbı” anlamındadır. Eğer kişinin 

geliri bu tüketim kalıbını karşılayamıyor ise, bu durumda ortaya çıkan bütçe doğrusu MI 

olur. Fakat tüketici bu noktadaki A ve B malı miktarına razı olamayacağı için a2a3 arası 

a malını, b2b3 arası b malını kayıt dışı yollarla sağlamak zorunda kalacaktır. Tüketici ya 

                                                 
 
222 Çiloğlu, s. 38-44.  
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aradaki fark kadar vergi ödemeyecek ya da bu rakam kadar kayıt dışı gelir sağlamaya 

yönelecektir. Kısaca, M2 bütçe doğrusu vergilendirme sınırı ya da vergi ödeme gücü 

sınırını ifade etmektedir. 

Kişilerin kayıt dışı faaliyetlerden dolayı vergilerden sağladıkları tasarruf 

sayesinde bütçe doğrusunun M3 olduğunu varsayalım. Kayıt dışı faaliyetin 

engellenmesi halinde bütçe doğrusunun M2 seviyesinin altına düşmemesi durumunda 

vergi gelirlerinde artış mümkün olabilecektir. M2 bütçe doğrusunun altında kalan 

doğrular ve bunları temsil eden gelir seviyeleri ise kayıt dışı faaliyetler engellense dahi 

vergilendirilemeyecek alandır. Bu alanı temsil eden gelir seviyelerine sahip olanlar reel 

anlamda vergi ödeyemeyecek kişilerdir. 

Bunun dışında kayıt dışı faaliyetlerin bazı sektörlerde yoğunlaştığı da göz 

önüne alındığında, kayıt dışı temin edilen mal talebi azalırken kayıt dışı satın alınma 

imkanı olmayan mallara olan talep artacaktır. Bu nokta kayıt dışı ekonominin ülkenin 

talep yapısı üzerinde de etkili olduğunu göstermektedir. Kayıt dışı ekonominin bazı 

sektörlerde yoğunlaşması bu sektör mallarına talebi artırırken diğer mallara olan talebi 

azaltmaktadır. Bu durum kayıt dışı ekonominin en önemli sakıncalarından birisidir. 

Çünkü kayıt dışı temin edilebilen mallara olan talep hem fiyat düşüklüğü sayesinde 

artmakta hem de belge düzenine uyulmadığından harcamalarının bilinmesini istemeyen 

bazı kişilerin daha rahat harcamada bulunmasını sağlamaktadır. Burada kayıt dışı mal 

ve hizmet üretilebilen sektörler sayesinde haksız rekabet yaratılmakta ve kayıt dışı 

ekonomik faaliyetlerin boyutu (gelir ve kazanılan servet) gizlenebilmektedir. 

Şekil 9’dan  görüldüğü üzere gelirlerin tüketimlerinin üzerinde olması halinde 

(pozitif tasarruf imkanı, M3 bütçe doğrusu) tüketici kayıt dışı ekonomik faaliyetleri 

yasal düzenlemelerin yetersizliğinden de istifade ederek daha çok sübjektif kıstaslara 

dayanarak ileriye dönük tasarruf (ileriye yönelik karamsarlık, sosyal güvenlik 

sisteminin iyi işlememesi) ya da faiz geliri sağlamak ve daha üst seviyede tüketim 

kalıbına geçmekte kullanmaktadır. Burada gerçek anlamda vergi ödeme gücü olan 

kişiler ifade edilmektedir. Bu faaliyetlerin yasal (zorlayıcı) önlemler ile engellenmesi 

halinde sosyal patlama ya da ekonomik sıkıntı yaşanmadan vergi gelirlerinde artış 

sağlama imkanı mevcuttur. 
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Eğer kişinin geliri ile satın alabileceği mal demetini gösteren doğru, M2'nin 

altında ise bu duruma razı olamayacak olan tüketicinin ya gelirini gizleme ya da satın 

aldığı mallara kayıt dışı sahip olması yolu ile vergiden tasarruf sağlaması gerekecektir. 

Burada kayıt dışı faaliyetin neden kaynaklandığına dair sebepler ön plana çıkmaktadır. 

Buna göre reel geliri zorunlu tüketimini karşılamayan kişilerin gerçek anlamda vergi 

yükümlüsü olmaları mümkün olmadığı gibi gelirlerinin tüketimi karşılamayan kısmı 

kadar kayıt dışı faaliyette bulunmaları zorunludur. 

Konuyu bir örnekle açıklarsak; ülkemizde özellikle kent hayatında büyük önem 

taşıyan ve birçok ekonomik ve sosyal problemi içinde barındıran gecekondu problemi 

kayıt dışı faaliyettir. Burada kamuya ait arazilerin bedeli ödenmeden işgali söz 

konusudur.  Devletin bir kayıt dışı faaliyet olan ve kamu arazilerinin işgali niteliğinde 

olan bu durumu önleyebilmesi için bazı düzenlemeler yapması gerekmektedir. Fakat 

yıllar boyu kayıt dışı faaliyete, bu   insanların buna zorunlu oldukları, ülkedeki sosyal 

yardım mekanizmalarının işlemediği gibi ekonomik ve sosyal sebeplerle izin 

verilmiştir. Örneğin altyapısı olmayan ve göreceli olarak şehre uzak bir bölgede yapılan 

500 adet gecekondunun işgal ettiği arazi 250 dönüm olsun. Bu arazi işgalinin ekonomik 

boyutları ve kamuya maliyetine bakıldığında şu hususlar göze çarpmaktadır: 

Günümüz sosyal devlet anlayışının gereği, devletin vatandaşlarına barınma 

imkanlarını karşılayacak önlemleri alma zorunluluğu mevcuttur. Örnekten yola 

çıkıldığında, devletin 500 ailenin barınma ihtiyacını karşılaması gerekmektedir.  Çünkü 

günümüz hayat koşullarında insanların evsiz yaşamaya razı olmaları mümkün değildir. 

Buna göre, devletin 500 gecekondunun işgal ettiği araziyi geri alması ancak, 500 adet 

iskana elverişli konut tahsisi ile mümkün olabilecektir. Bu konutların maliyeti kayıt dışı 

ekonominin önlenmesi için gerekli kamusal harcamayı göstermektedir. Konuyu sadece 

ekonomik yönden ele aldığımızda işgal edilen arazinin değeri, tahsis edilmesi gerekli 

konutların (arazi, bina ve altyapı) değerinden düşükse bu durumda söz konusu kayıt dışı 

faaliyetlerin sona erdirilmesi kamu gelirlerinde artışa yol açmayacaktır. Çünkü devletin 

altyapısı müsait bir araziye yapacağı sosyal konutların toplam maliyeti her zaman 

gecekondu sahipleri tarafından işgal edilen arazinin bedelinden daha yüksektir. Rant 

amaçlı ve değeri yüksek kamu arazilerin işgali ise, bu anlatılanların dışında kalan ve 
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önleme çalışmalarında sosyal açıdan bir problemin yaşanmayacağı düşünülen 

faaliyetlerdir. Kayıt dışı faaliyetler ile mücadelede öncelikle ele alınması gereken 

faaliyet alanları da buralarıdır223. 

6.4. Türkiye’de Serbest Rekabetin İşleyişini Engelleme Bakımından Kayıt 

Dışı Ekonomi                       

Türkiye'de serbest rekabet piyasasının gerçekleştirilmesini engelleyen önemli 

etkenlerden biri kayıt dışı ekonomidir. Tam rekabet piyasasında, firmaların maliyet 

yapıları azalan randımanlar kanununa bağlıdır. Başka bir ifadeyle, faktör kullanımının 

artmasıyla birlikte ortalama maliyetler önce düşer belli bir minimum noktadan geçtikten 

sonra hızla artmaya başlar. Firmalardan birinin bu oluşumu yasal olmayan yollardan 

değiştirmeye kalktığı anda, ötekiler karşısında haksız kazançlar elde etmeye başlar ki bu 

da haksız rekabetin doğması, başka bir ifadeyle tam rekabet piyasasının bozulması 

demektir. Örneğin, Türkiye'de ücretler vergiye tabidir. Bir firma ödediği ücretleri 

vergilendirip, gerekli yerlere ödemesi ve rakip firmanın da tersi bir davranışla kayıt dışı 

eleman çalıştırması halinde, birinci firma aleyhine haksız bir kazanç doğmuş ve tam 

rekabet piyasası da zedelenmiş olur. 

Dünya da olduğu gibi Türkiye'de de kayıt dışı boyutlarının ölçülmesi oldukça 

zordur. Burada üstünde önemle durulması gerekli bir konu da kayıt dışı ekonomi 

büyüdükçe, kayıtlı ekonominin giderek daralmakta olduğudur. Bu daralma iki yönde 

olmaktadır. 

- İlkinde ekonomi büyümektedir, işlem hacmi artmaktadır. Böylelikle kayıt 

dışının büyüme olanağı, kayıtlı ekonomiye göre daha hızlı olduğundan nisbi olarak 

kayıtlı ekonomi daralacaktır. 

- İkincisinde ise, haksız rekabet sonucu, kayıt dışı ekonomi nerdeyse 

ödüllendirilirken, kayıtlı ekonomi mensupları ise akılcılık gereği kayıt dışına doğru 

kayarak kayıtlı ekonomi oranının mutlak olarak düşmesine yol açacaklardır. Buradan 

                                                 
 
223 Çiloğlu, s. 44-47. 
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ilginç bir sonuç ortaya çıkabilir. O da tam rekabet piyasasının yavaş yavaş kayıt dışı 

ekonomide şekillenmesidir224. 

Tablo 9 Türkiye’de 1985-2004 yılları arasında vergi inceleme sonuçlarını 

göstermektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
224 Turanlı, Türkiye’de Serbest Rekabetin Gelişmesini Engelleyen Faktörler, s. 264-267. 
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Tablo 9                                                                                        
Vergi İnceleme Sonuçları, 1985-2004 

 
İNCELEME 

YILI 
İNCELEME 

SAYILI        
( ADET ) 

İNCELENEN 
MATRAH      

( TL) 

BULUNAN 
MATRAH 

FARKI ( TL ) 

BULUNAN / 
İNCELENEN 
ORAN ( % ) 

1985 
 

66.681 
 

299.632 
 

294.345 
 

98.24 
 

1986 
 

66.550 
 

1.157.301 
 

1.498.315 
 

129.47 
 

1987 
 

80.264 
 

2.949.620 
 

764.388 
 

25.91 
 

1988 
 

51.495 
 

3.092.819 
 

953.237 
 

30.82 
 

1989 
 

47.225 
 

4.286.511 
 

1.933.443 
 

45.11 
 

1990 
 

108.574 
 

9.969.063 
 

6.257.501 
 

62.77 
 

1991 
 

78.803 
 

13.754.808 
 

6.875.619 
 

49.99 
 

1992 
 

59.378 
 

22.180.600 
 

13.217.780 
 

59.59 
 

1993 
 

68.954 
 

35.897.015 
 

12.906.858 
 

35.96 
 

1994 
 

48.056 
 

120.145.917 
 

135.755.349 
 

112.99 
 

1995 
 

56.096 
 

169.827.303 
 

71.167.159 
 

41.91 
 

1996 
 

54.536 
 

375.262.112 
 

99.724.529 
 

26.57 
 

1997 
 

63.198 
 

723.888.102 
 

284.899.552 
 

39.36 
 

1998 
 

68.748 
 

1.763.429.888 
 

684.220.838 
 

38.80 
 

1999 
 

51.731 
 

1.288.777.870 
 

1.043.797.167 
 

80.99 
 

2000 
 

60.335 
 

3.621.021.663 
 

1.987.099.014 
 

54.88 
 

2001 
 

68.132 
 

7.312.698.061 
 

13.479.141.747 
 

184.33 
 

2002 
 

113.244 
 

13.863.392.055 
 

7.971.330.648 
 

57.50 
 

2003 
 

68.251 
 

25.563.195.271 
 

18.834.977.142 
 

73.68 
 

2004* 
 

153.881 
 

22.124.052.747 
 

18.712.916.620 
 

84.58 
 

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, 2003 Vergi İstatistikleri Yıllığı, 2004. 
* http://www.alomaliye.com/talha_apak_kayitdisi_ekonomi.htm (23.02.2006) 
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Tablo 9’a göre 1985-2004 yılları arasında toplam 1.434.132 adet beyanname 

incelenmiş ve incelenen matrah toplamı 77.019.278.358 TL'dir. İncelenen bu 

beyannamelerde 1985-2004 yılları arasında toplam 63.349.731.251 TL'lik bir fark 

bulunmuş ve bu fark toplam matrahın %82.25'i kadardır. Bu farkla da görülmektedir ki 

mükelleflerin vermiş oldukları beyannameler gerçek dışıdır.Bu rakamlar, beyanları 

incelenebilen sınırlı sayıdaki mükellefin eksik beyanlarının saptanması ile bulunmuştur. 

Ancak beyanları incelenemeyen veya vergi dairelerine daha önce beyanda bulunmayan 

mükelleflerinde hesaba katılması ile vergi kaçakçılığının boyutları daha da 

genişlemektedir. 

Kayıt dışı ekonomide bulunanların meslekleri itibariyle dağılımı da ilginçtir. 

Aslında, kolaylıkla kayıt içine çekilebilecek mesleklerde bulunanların önemli bir 

bölümü kayıt dışı ekonomik faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bunlardan bazıları aşağıda 

yer almaktadır225: 

1. İŞVERENLER: Bütün üretim ve hizmet kesiminde işveren durumunda 

olanların bir kısmı, çeşitli yollarla kayıt dışına çıkabilmektedirler. Bazı iş kollarında, 

Sosyal Sigorta Kurumu paylarını ödememek, vergilerini vermemek üzere işçiler 

çalıştırılmaktadır. Hem bu işçiler hem de bunların gördüğü üretim ve hizmet faaliyeti 

kayıt dışı kalmaktadır. Ayrıca hesap dışı işlemler, açık çek hesapları, kişisel hesaplar, 

firmaların dışında tutulduğundan kayıtlara girmemektedir. 

2. RANTİYELER: Repo, menkul kıymetler, sırdaş hesaplar ve faizden çok 

düşük düzeyde vergi alınması ya da yasalarla düzenlenerek nerdeyse verginin 

kaldırılması, gelir sahiplerini rantiye olmaya zorlamaktadır. Nitekim Türkiye'de bu yolla 

büyük kazançlar elde edilmiştir. Elde edilen kazançların boyutu, iflas eden banka ve 

borsacı kuruluşların borçlarının karşılaştırılması yöntemiyle saptanabilir. 

3. DÖVİZ BÜFELERİ: Hiçbir fiş ve makbuz vermeyen bu kuruluşlar da vergi 

denetiminin dışında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Döviz büfeleri 1980'lerden sonra 

oldukça yaygınlaşarak ticari faaliyetlerde önemli bir yer tutmaya başlamışlardır. Bu 

                                                 
 
225 Turanlı, Türkiye’de Serbest Rekabetin Gelişmesini Engelleyen Faktörler, s. 270-273.  
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kuruluşlar döviz alım ve satımlarında belge kesmemekle, ticari defterlerine kayıtta 

bulunmamakla büyük vergi kayıplarına neden olmaktadırlar. Ayrıca bu kuruluşlar, aynı 

faaliyeti sürdüren ancak her türlü denetime açık bankalar karşısında haksız rekabete yol 

açmaktadırlar. 

4. GAYRİMENKUL SAHİPLERİ: Gayrimenkul sahipleri, güçlü oldukları 

durumlarda, mukavelesiz kiralama yaptığından önemli ölçüde vergi kaybına neden 

olmaktadırlar. Diğer yandan gayrimenkul alım satımlarında gerçek değerlerin 

gösterilmemesi, önemli vergi kaybı doğurmaktadır. 

5. TARIM KESİMİ: Cumhuriyetin kuruluşundan beri Türkiye'de tarım kesimine 

vergi konusunda büyük ayrıcalıklar tanınmıştır. Büyük bir oy potansiyeli konumundaki 

tarım kesiminde sadece müstahsil makbuzlarıyla alınan vergiler söz konusudur. Yapılan 

hesaplamalara göre tarım kesiminin katma değerinin %50 ve verginin de %30 olduğu 

kabul edildiğinde 1993 yılı açısından 266.196 trilyonluk bir üretimin 40 trilyon vergi 

getirmesi gerekmektedir. 

6. KUYUMCULAR: Götürü usulde vergilendirilen kuyumcular yılda 3-6 

milyon düzeyinde vergi ödemektedirler. Kuyumcuların çoğu fatura vermekten 

kaçınmaktadırlar. Malın satış fiyatında (işlenmiş mal) emek de önemli olduğundan, 

fatura isteyen tüketiciye çok daha yüksek bir fiyat önerildiğinden iki tarafında arzusuyla 

daha düşük fiyat ancak faturasız alım satımda söz konusu olmaktadır. Yine yapılan 

araştırmalar çerçevesinde hurda altın ticareti hariç tutulduğunda kuyumcuların 42 

trilyona ulaşan bir meblağı kayıt dışına çektikleri anlaşılmaktadır. 

7. TİCARİ TAKSİ SAHİPLERİ: Ticari taksi sahipleri de götürü usulde vergi 

ödediklerinde bu kesimde de büyük vergi kaybı söz konusudur. Ticari otomobillerin 

alım satımlarında gayrimenkul alım satımlarındaki gibi idari bir özenin gösterilmemesi, 

ticari taksi sahiplerine tanınan bir ayrıcalık niteliğini almaktadır. Ticari taksi alım 

satımlarında asıl önemli konu, plaka-alım satımlarıdır. Milyarlarla ifade edilen plaka 

alım satımları ve bunlara aracılık yapan kuruluşların gelirleri vergi dışı kalmaktadır. 

8. OTO PARK SAHİPLERİ: Türkiye'de otoparkların da önemli bir bölümü 

kayıt dışı kalmaktadır. Türkiye'de 2 türlü otopark mevcuttur. Bu otoparkların bir kısmı 
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bulundukları yer itibariyle fişle, geriye kalanları da bahşişle faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Bahşişle çalışan ve hiçbir güvencesi olmayan bu parklardan elde 

edilen gelirlerin tümüne yakın kısmı kayıt dışı kalmaktadır. Bu yüzden modern anlamda 

çalışan ve fiş kesen katlı otoparkların yanındaki değnekçi otoparkları haksız rekabete de 

yol açmaktadırlar. 

9. İŞPORTACILAR: Sadece İstanbul'da l milyona yakın kayıt dışı gelir elde 

eden ve çoğunlukla götürü usulde vergi bile ödemeyen büyük bir işportacı potansiyeli 

mevcuttur. Bunlar kalitesiz ve damga taşımayan mal satarak hem kayıt dışı üretim 

faaliyetinde bulunanların, hem de faturalı mal satan mağaza ve benzeri yerlerin 

gelirlerine, haksız bir biçimde ortak olmaktadırlar. İşportacıların bir kısmı da kayıtlı 

ekonomide çalışıp elde ettikleri gelirden memnun olmayan ve ikinci bir iş yapmak 

isteyenlerden oluşmaktadır. İşin ilginç yanı, ikinci işten daha fazla gelir elde edilmesine 

karşın hiç vergi verilmemesidir. 

Kayıt dışı ekonomi faaliyetinde bulunanları daha da uzatmak mümkündür. 

Ancak bunların nasıl bir haksız rekabete yol açarak, tam rekabet piyasasının oluşumunu 

engelledikleri, yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır. Bu meslekler arasında, terziler, 

şarkıcılar, film artistleri, berber, kunduracılar, manavlar, pazarcılar, hizmetçiler, oto ve 

emlak komisyoncuları, inşaatçılar, aktif pazarlamacılar, profesyonel sporcularla, gizli 

profesyonel sporcular... sayılabilir226. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
226 Turanlı, Türkiye’de Serbest Rekabetin Gelişmesini Engelleyen Faktörler, s. 273 
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7. SONUÇ 

Daha sağlıklı ve istikrarlı bir ekonomik sistemin oluşturulabilmesi için 

uygulanması düşünülen her türlü ekonomik ve sosyal politikaların uygulanması 

sırasında ülkemizde ve diğer ülkelerde karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi kayıt dışı 

ekonomi olgusudur. Gelişmişlik düzeyleri ve rejimleri farklı da olsa hemen her ülkede 

karşılaşılan kayıt dışı ekonomi, özellikle müdahale ve sınırlamaların yoğun olduğu 

ülkelerde daha büyük boyutta görülmektedir. 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler beyan dışı, enformel ve yasadışı ekonomik 

faaliyetler olarak üç grupta sınıflandırılabilir. Beyan dışı ekonomi; kurallara göre vergi 

idaresine beyan edilmesi gerektiği halde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen 

faaliyetler ve bunlar sonucu elde edilen gelirlerdir. Enformel ekonomi; yasalarda 

konulmuş resmi kurallarca ya tanımlanmamış ya da belirlenmiş olan kuralların dışında 

kalan ekonomik faaliyetlerden oluşmaktadır, emeklilerin çalışması ya da kendi 

ihtiyaçları için aile içi üretim gibi. Yasadışı ekonomi ise; yasalarla yasaklanmış 

faaliyetlerdir, silah veya uyuşturucu kaçakçılığı gibi. 

Kayıt dışı ekonominin tanım ve sınıflandırılması, nedenleri, olumlu ve olumsuz 

sonuçları, mücadeleye yönelik çözüm önerileri ve rekabetçi piyasalara etkisinin 

incelendiği bu çalışma boyunca elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasında; MG’in adaletsiz dağılımı, enflasyon, 

devletin düzenleyici işlemleri, işsizlik gibi ekonomik; vergi oranlarının yüksekliği, 

vergiye olan direnç, vergi ortamının belirsizliği gibi mali; nüfus artışı, iç-dış göçler, 

düzensiz kentleşme gibi sosyal; mükelleflerin devlet harcamalarına  bakış açısı ve 

toplumsal baskı gibi psikolojik faktörler; çalışma hayatından kaynaklanan faktörler; 

teknolojik faktörler; hukuki ve siyasi faktörler rol oynamaktadır. 

Kayıt dışılık ekonomiyi sonuçta olumsuz etkilese de kimi zaman emniyet 

sübabı görevini üstlenmektedir. Özellikle gelişmekte olan ekonomik kurum ve altyapısı 

oturmamış ülkelerde kayıt dışılığın birçok artısı olduğu söylenebilir. Sermaye birikim 

sürecini hızlandırması, istihdam yaratma özelliği, gelir dağılımını düzenlemesi, 

kaynakları verimli alanlara kaydırarak ekonomide verimlilik ve etkinliği sağlaması, bu 
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sektörde faaliyet gösteren firmalara rekabet gücü kazandırması, ekonomide subap işlevi 

görerek sosyal patlamaları engelleyici istikrar unsurları taşıması ve bu sebeplerle 

ekonomiye dinamizm vermesi gibi. 

Ancak tüm bu olumlu düzenleyici yönlerine rağmen kayıt dışı ekonomi 

gelişmemişliğin bir göstergesidir ve kısa vadede hissedilmese de uzun vadede 

ekonomiyi tümden çıkmaza sokacak olumsuz istenmeyen bir unsurdur. Bu açıdan 

bakıldığında kayıt dışı ekonominin ekonomik ve mali düzen üzerinde büyüme oranı, 

vergi adaleti, kişi başına MG, yanıltıcı bir işsizlik oranı gibi olumsuz etkilerinin yanısıra 

ekonomi politikalarında meydana gelen sapmalar, sosyal güvenlik üzerindeki olumsuz 

etkisi, kaynak dağılımının bozulması şeklinde refah kaybı, kayıtlı ekonomi üzerindeki 

etkisi ve haksız rekabet şeklinde olumsuz etkileri sözkonusudur. 

Konuya çalışmamız kapsamında bakarsak; kayıt dışı ekonomi kayıtlı kesimin 

üzerinde olumsuz etkiler oluşturmakta, sektörler arası rekabet şartları bozulmakta ve 

haksız rekabet ortaya çıkmaktadır. KOBİ’ler vergi kaçakçılığı ile vergiden kurtulurken, 

kayıtlı kesim üzerinde vergi yükü artmaktadır ve kayıtlı çalışan işletmeler yüksek 

maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadır. Faaliyetlerini kayıt dışı yürütenler ise bu 

maliyetlere katlanmadıklarından, haksız rekabet avantajı elde etmektedirler. Bu durum 

ise ekonomideki rekabet yapısını bozmakta, sonuçta rekabetçi piyasanın etkin kaynak 

dağılımını gerçekleştirme fonksiyonu kaybedilmektedir.  

Kayıt dışı ekonominin boyutunun küçültülmesi sorununun ancak kayıt dışılığı 

ortaya çıkaran yada genişleten etmenlerin ortadan kaldırılması ile çözümlenebileceği 

unutulmamalıdır. Yılların birikimi olan ve ekonomik yaşantı içine yerleşen bazı 

alışkanlıkların bir anda ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bunun için hemen her 

alanda kökten değişiklikler yapılmalı ve alınılacak tedbirler uzun vadeli olmalıdır. Ne 

kadar önlem alınırsa alınsın mutlaka kayıt dışılık söz konusu olacaktır. Ancak mümkün 

olabilecek en alt seviyeye indirebilmek temel amaç olmalıdır. 

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda özetle denebilir ki; kayıtlı kesimde 

faaliyette bulunan firmaların kamuya karşı her türlü görevini yerine getirdiği kabul 

edilirken, kayıt dışı faaliyetlerde böyle bir şey söz konusu değildir ve bu durum serbest 
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rekabetin haksız rekabete dönüşmesine yol açmaktadır. Bir malın fiyatı kayıt dışı kesim 

lehine daha elverişli olacağından talep hem o mala yönelecektir hem de satıcı haksız bir 

kazanç yani vergilendirilmemiş bir gelir elde etmiş olacaktır. Ayrıca kayıt dışı ekonomi 

devletin ekonomik hesaplarını da altüst ederek temel göstergelerin büyüklüğünün 

saptanmasını ve tahminini engelleyerek serbest rekabetin oluşmasını sağlamak için 

uygulanacak makro ve mikro ekonomi politikalarında hatalı karar verilmesine neden 

olmaktadır. 
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